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 الفهرس
 انصفؾخ ًإنفان انًٕضٕع س.د

 ُ ث١ْ حٌظل٠ٍََ ح٨فظظخك١ش *

1.  
أػَ حٌظَحع ح٩ٓ٦ِٟ فٟ ططٍٛ حٌزلغ 

  ()طي٠ٚٓ حٌلي٠غ أًّٔٛؿخ حٌؼٍّٟ

 ػ١خى ِلّٛى أِٔخػي. ى

 
1 

2.  
 حٌؼٍَٛ ططٍٛ فٟ َُ٘ حرٓ ر١ض ػٍّخء أػَ

 ح٢١ٌٓٛ حٌؼَٜ ه٩ي رخ٤ٔيٌْ حٌطز١ش
 26 فخفش رىٕٛى. 

3.  
 ِٕٙؾ طط٠َٛ فٟ ح١ٌٍّّٔٓ حٌؼٍّخء ىٍٚ

 حٌٕمي ٙؾِٕ فٟ ىٍحٓش: حٌؼٍّٟ حٌزلغ

 ح٨ٔئٌٟ كَِ ٨رٓ حٌظخ٠ٍوٟ

 52 رٛػ٠ِِ كٕخْ. ى

4.  
 ٚطل٠ََ حٌظخ٠ٍو١ش حٌظٍٜٛحص رٕخء اػخىس

 ٠َٗف ِلّي طـَرش: ح٦ٔٔخ١ٔش حٌّؼَفش

 رخٌـِحثَ ٓخكٍٟ

 ٍٜٓٛ ٩ٌٌٟٙ. ى

 آؼي ٩ٌٌٟٙ. ى.أ
73 

5.  
ّٟ  حٌظّـي٠ي  ػٕي ح٤ى٠خْ ىٍحٓش فٟ حٌّٕٙـ

ّٟ : ح١ٌٍّّٔٓ َّ٘ٙٓظخٔ  أًّٔٛؿخ حٌ
 93 ١ّٛيس ٍِٔح. ى

6.  
 حٌغَر١ش حٌل٠خٍس فٟ حٌؼَر١ش حٌل٠خٍس أػَ

 "أًّٔٛؿخ ٚح٤ىد حٌٍغش ١ِيحْ"
 116 ؿٕخْ ػخث٘ش. ى

7.  
 حٌؼٍٜٛ ٚأٍٚٚرخ ح١ِ٩ٓ٦ش حٌل٠خٍس

 حٌظؤػ١َ ١ِٚخى٠ٓ ح٨طٜخي لٕٛحص :حٌٛٓطٝ
 132 ٓىخوٛ ٠َُِ. ى

8.  
 ح١ٌٔخٟٓ حٌٛحلغ ػٍٝ حٌؼٍّٟ حٌزلغ أػَ

"  ط١ٓفٍٔ حٌٕخ١ِش ٌٍيٚي ٚح٨لظٜخىٞ

 "أًّٔٛؿخ  

    حٌفَؿخٟٔ ِلّي حٌفظخف ػزي. ى

 هٍف ٍرٗ ػزي حٌي٠ٓ رٙخء ى.

   هللا

144 

 180 ػ١ٍٛٞ ػزخّ حٔظٙخء. ى. َ. أ حٌؼَرٟ ح٤ىرٟ حٌٕمي فٟ حٌف١ٕش ١َح٤  .9

 ح١ٌٔخٓش ػٍُ طي٠ٍْ فٟ حٌؼَر١ش حٌظـَرش  .10
 وٛحٟٗ ػظ١مش. ى

 كّٛطٗ ٛخرَ. ى
194 

11.  
 فٟ ٘خٚىٍٚ ح١ٌٍّّٔٓ حٌؼٍّخء أـخُحص

 حٌّٕطك ػٍُ طط٠َٛ
 217 ٌؼَٟٚٓ ٔخى٠ش. ى

12.  
 حٌزلغ طط٠َٛ فٟ ح١ٌٍّّٔٓ ػٍّخء حٓٙخِخص

 (ٚح١ٌ٢خص حٌّٕٙؾ فٟ لَحءس) حٌؼٍّٟ
 243 و٠َظَ ِلّي. ى

13.  
 :ح٠ٌَّٕٟ حٌؼٙي ػٍٝ حٌّغَر١ش حٌل٠خٍس

 حٌلَوش ططٍٛ ػٍٝ ح١ٌٔخٟٓ ح٨ٓظمَحٍ أػَ

 ٚح٤ىر١ش حٌؼ١ٍّش

 258 ٗٛلٟ حٌـ١ًٍ ػزي. ى
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 انصفؾخ ًإنفان انًٕضٕع .دس

14.  
 ح٦ٔٔخٟٔ حٌل٠خٍٞ حٌيٍٚ طغ١١ذ ِلخ٨ٚص

 حٌؼَر١ش ح٠ٌٕٙش ػَٜ فٟ ح٩ٓ٦ِٟ ٌٍظَحع

 أًّٔٛؿخ حٌظغ٠َزٟ حٌليحػٟ حٌظ١خٍ –

 290 فَؽ ٓؼ١ي. ى

15.  
 ٚح٨ٓظؼّخٍ حٌٍغ٠ٛش حٌغَرش ر١ٓ حٌؼَر١ش حٌٍغش

 حٌؼَرٟ حٌٍغٛٞ حٌّ٘ٙي فٟ لَحءس" حٌٍغٛٞ

 "حٌؼٍّٟ حٌزلغ ٚأُِش

 319 حٌلك ػزي حٌؼزخىٞ. أ

16.  
 رٕخء فٟ ٚح٩ٓ٨ِٟ حٌؼَرٟ حٌظَحع ىٍٚ

 ٚحلغ فٟ لَحءس" ح٨ٔٔخ١ٔش حٌل٠خٍس

 "حٌى١ٔٛش ِٓ ح٨ٓظزؼخى ٚ ح٨لٜخء ِلخ٨ٚص

 343 ؿّخي هٓ. ى

17.  
 حٌٕٙٛٝ فٟ ٍٚٓخٌظٗ ح٩ٓ٦ِٟ حٌفمٗ

 ح٨ٔٔخ١ٔش رخٌل٠خٍس
 364 ؿيٚ رٓ ٛخٌق. ى

18.  
 ّٟحٌؼٍ ح٦ٍع ٌٛظ١فش حٌَّوِٞ حٌيٍٚ

 ح٤ٍٚٚر١ش ح٠ٌٕٙش رَُٚ فٟ ح٩ٓ٦ِٟ
 396 رٛػ٩َ ٠َٗف رٓ. ى

 حٌؼٍّٟ حٌزلغ ططٍٛ فٟ ٚأػَٖ حٌى٠َُ حٌمَآْ  .19
 ؿّؼش حٍكِٛش َِػٟ. أ

 حٌـخٌٟ
418 

20.  
 ر١ٓ أٍٚرخ ػٍٝ ١ٌٍٍّّٔٓ حٌؼٍّٟ ح٦ٔظخؽ أػَ

 ٚح٦ٔىخٍ ح٨ػظَحف
 440 ػزٛرٟ هخٌي. ى

21.  
 وزي٠ً حٌلي٠ؼش ٚحٌظىٌٕٛٛؿ١خ حٌؼٍّٟ حٌزلغ

 ح٨لظٜخى٠ش حٌظ١ّٕش ظلم١كٌ

  ٔمخٕ كِّس. أ

   ِئٟ ٘يٜ ى.
460 

22.  
 حٌطزٟ حٌّـخي فٟ حٌؼٍّٟ حٌزلغ طؼ٠ِِ

 (أًّٔٛؿخ حٌـَحكش ػٍُ) ح٤ٔئٌٟ
 490 فخ١ّش ه٠َْ. ى

23.  
 فٟ ٚحٌظؼ١ٍُ حٌظَر١ش ٌّٕخ٘ؾ ح٠ٌٕٙٛٞ حٌيٍٚ

 ح١ِ٩ٓ٦ش حٌل٠خٍس ِٟٛٛع
 518 حٌؼ١ّٖ ِلّي. أ

24.  
 ِٕٙـ١ش أْٓ ٟٚٚغ حٌوٍيٟٚٔ حٌّٕٙؾ

 حٌؼٍّٟ حٌزلغ

  ٛف١ش اىٍٞ. أ

       حٌَكّخْ ػزي ػُِٚ رٓأ. 
552 

25.  
 هٍيْٚ رٓ حٌؼ٩ِش حٌّئٍه١ٓ ١ٗن حٓٙخِخص

 حٌظط٠َٛ ر١ٓ حٌظخ٠ٍوٟ حٌفىَ رٕخء فٟ

 طل١ٍ١ٍش ىٍحٓش - ٚحٌظٕظ١َ

 564 ٨كك رّٔش. ى

26.  
 ػٕي ح٤ٚرجش ِغ طؼخًِ فٟ حٌؼ١ٍّش حٌطَق

 ح٩ٓ٦ِٟ حٌغَد ح١٤زخء
 582 حٌَإٚف ػزي طمٍَٚص. أ

27.  
 طؤ١ْٓ فٟ ٚح١ٌٍّّٔٓ حٌؼَد حٌؼٍّخء ؿٙٛى

 ح٤ٔؼَٚرٌٛٛؿٟ حٌفىَ
 604 ظخَ٘ٞ ػزّخّ. ى

 

 

 هـ
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 انصفؾخ ًإنفان انًٕضٕع س.د

28.  

 ػٍٝ ٚأػَّ٘خ ٚحٌّٛٓٛػ١ش حٌظوٜٚ

 َِٜ فٟ ٚح١ِ٩ٓ٦ش ح٦ٔٔخ١ٔش حٌؼٍَٛ

-648) حٌٍّّٛوٟ حٌؼَٜ ه٩ي ٚحٌ٘خَ

 (1517َ-1250، ٘ـ923

 623 ُٞفـٛ ٠ٍِخٟٔ. أ

29.  
 فٟ ح١ٌٍّّٔٓ ػٕي حٌطذ فٟ حٌؼٍّٟ حٌزلغ

 حٌـَحكش ٚ حٌظ٠َ٘ق) ح٢١ٌٓٛ حٌؼَٜ

 (أًّٔٛؿخ

 645 ر١ٗٛزٟ ف١ّٙشى. 

30.  
 ػٍٟ حٌؼٍّٟ حٌزلغ ٚطؤػَ طؤػ١َ ِيٞ

 ظً فٟ حٌؼَرٟ حٌؼخٌُ فٟ ح١ٌٔخٟٓ ح٨لظٜخى

 (وٍٛٚٔخ ؿخثلش) حٌطز١ؼ١ش حٌىٛحٍع

 ػزخّ ػ١ٍٛس ٠َٗفع.أ.ف. 

 حٌّٕـٛىٞ

   حٌزخرٍٟ حرَح١ُ٘ طفٌٟ ح٠ّخْى. 

660 

31.  

 ػٍٝ حٌلفخظ فٟ حٌؼ١ٍّش حٌّئٌفخص ىٍٚ

 فٟ حٌّىٕٛٔش حٌيٍٍ وظخد: ح١ِ٩ٓ٦ش ح٠ٌٛٙش

 حٌّخُٟٚٔ حٌّغ١ٍٟ ١ٌلٟ ِخُٚٔش ٔٛحُي

 ِيٍٓش ٌؼٍّخء فم١ٙش وَّؿؼ١ش أًّٔٛؿخ

 حٌؼؼّخٟٔ حٌؼٙي ه٩ي حٌفم١ٙش ِخُٚٔش

 681 ليٍٚ رٛؿ٩ي. ى

32.  
 ػٍٝ حٌلفخظ فٟ ح٩ٓ٦ِٟ حٌؼخٌُ ٔوذ ىٍٚ

 ح٦ٔٔخ١ٔش حٌّؼَفش أٍوخْ

 ِلَّٚ ِلّي أكّي. أ

 حٌمطٍٛٞ
703 

33.  
 حٌل٠خٍس ػٍٝ حٌؼ١ٍّش ٚآػخٍٖ حٌز١َٟٚٔ

 ح١ِ٩ٓ٦ش
 725 حكـ١زش ِوَِٚ ػٍٟ فظلٟ. ى
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  رمذٚى

 

ٚططدٍٖٛ ػزدَ  ػدٓ رؼدي كدٛي "حٌزلدغ حٌؼٍّدٟحٌديٌٟٚ  ٠ظٕخٚي ٌ٘ح حٌؼيى أػّخي حٌّئطَّ  

خ ١ٌز١دػمدي فدٟ ١ش حٌظدَحع ح٦ٓد٩ِٟ فدٟ رٕدخء حٌل٠دخٍس ح٦ٔٔدخ١ٔش" حٌدٌٞ طدُ حٌظّخ٠ٍن ٚأّ٘

٠ٕٚطٍك ٌ٘ح حٌّلفً ِدٓ َ 02/02/0200ف٠َم١ش ٠َٛ رّمَ َِوِ حٌزلٛع ٚحٌيٍحٓخص ح٤

رؼددديس أـدددخُحص ػ١ٍّدددش لددديِظٙخ ٌٍؼدددخٌُ ٓدددخّ٘ض حٌل٠دددخٍس ح٦ٓددد١ِ٩ش فىدددَس أٓخٓدددٙخ أْ 

يٜ وؼ١دَ ِدٓ حٌّفىد٠َٓ ٚحٌزدخكؼ١ٓ فدٟ ٌٍٚز٠َ٘ش ٌٍٚزلغ حٌؼٍّٟ، وخْ ٌٙخ ٚلغ حٌٜديٜ ٌد

ّٓ حٌلدي٠غ  ؛حٌلمً حٌؼٍّٟ، ك١غ رّٜض رل٠ٍٛ٘خ فٟ وخفش حٌّلخفً حٌؼ١ٍّدش حٌؼخ١ٌّدش ٌىد

٠ٔدظيػٟ حٌلدي٠غ ػدٓ ِدٕٙؾ ػٍّدٟ  ء ح١ٌٍّّٔٓ فٟ ططٍٛ حٌزلدغ حٌؼٍّدٟػٓ ِٕٙؾ ػٍّخ

ّْ حٌّٕٙؾ حٌؼٍّد ٟ ػَرٟ ا٩ِٟٓ ٠ٛحُٞ حٌزلغ ػٓ ًٚحطٕخ ٠ُٛ٘ٚظٕخ حٌّطّٛٓش، هخٛش ٚأ

حٌٌٞ ٓخٍ ػ١ٍٗ ػٍّخء حٌّٔد١ٍّٓ ٘دٛ ِدٕٙؾ كدٟ ػٍدٝ ِدَ حٌؼٜدٍٛ، ٠ٔدظّي كَو١ظدٗ ِدٓ 

حٌّّخٍٓددش حٌظطز١م١ددش، ِٚددٓ حٌؼ٩لددش حٌّٛؿددٛىس ردد١ٓ حٌل٠ددخٍحص، ِٚددخ ٘ددٛ ِطددَٚف فددٟ 

حٌٔخكش حٌؼ١ٍّش ح١ٌَٛ ٠ئوي غ١خد ٛٛص ػَرٟ ا٩ِٟٓ ػٍّٟ ٠ظ١ِّ رو١ٜٛٛظٗ، ٚ٘دٌح 

أ٠دٓ طظ٘دىً  ،ٍحء ل٠دزخْ حٌٔدَحى٠ذ ح٠ٌد١مشِخ ٠ـؼٍٕخ ٜٔدزٛ ٌّؼَفدش حٌلم١مدش حٌّوف١دش ٚ

أُِش ح٠ٌُٛٙش حٌؼ١ٍّش ١ٌٍٍّّٔٓ، ٚططدَف ح٤ٓدجٍش حٌ٘دخثىش ٚحٌّظِح٠ديس ٠ِٛدخ رؼدي ٠دَٛ كدٛي 

ِٟٛٛع حٌظفخػً ٚحٌظؼخ١ٟ ِغ ِٕـِحص حٌل٠خٍس حٌؼَر١دش ح٦ٓد١ِ٩ش فدٟ ِـدخي حٌزلدغ 

ٍ ِآػَ٘دخ حٌّلخفظدش ػٍدٝ هٜٛٛد١ظٙخ حٌؼ١ٍّدش ٚطفَى٘دخ ٚاظٙدخاٌدٝ  حٌؼٍّٟ، حٌظٟ طٔؼٝ

أِخَ حٌّي حٌؼٌّٟٛ، ٌٖ٘ حٌل٠خٍس حٌظٟ أػطض حٌؼدخٌُ حٌٕدٍٛ ٚحٌّؼَفدش كد١ٓ ٓدخىص ٍىكدخ 

ّْ ػٍّدخء حٌّٔد١ٍّٓ ٓدخٍٚح ٚفدك ِدٕٙؾ رلؼدٟ  ِٓ حٌِِٓ، ٚلي ر١ّٕض حٌيٍحٓخص حٌظخ٠ٍو١ش أ

٠ِٕز٢، ّٗىً ؿِءح ِٓ ػٍدُِٛٙ، ٚأـدخُحطُٙ ٚٓدخُ٘ فدٟ حٍطمدخء ػٍدُِٛٙ، ٘دٌح حٌّدٕٙؾ 

ِٜيٍٖ ِٓ ح٩ٓ٦َ، ٚوخْ ٘يفدٗ آد٩ِٟ، ِدخ ٠ؼىدْ أّٔدٗ ودخْ ٔظخؿدخ حٌؼٍّٟ حٌٌٞ حٓظّي 

 .آ١ٌخ ٌَإ٠ش ح٩ٓ٦َ حٌوخٛش رخٌؼٍُ ٚحٌظؼ١ٍُ ٚحٌظؼٍُ

 ز



 قٌةمجلة البحوث األفرٌ نوفمبر 11العدد 

   

 8 

ٌٚىٟ ٔؼ١دي حٌؼمدش فدٟ ٔفدّٛ أرٕخثٕدخ ١ٌُديٍوٛح إّٔٔدخ وٕدخ فدٟ ٠دَٛ ِدٓ ح٠٤دخَ ِٜدي٠ٍٓ         

ؿٗ رؼٞ ح٠٦ي٠ٌٛٛؿ١خص حٌفخليس  ّٚ  ٠ٌٍُٛٙدش ٚحٌّٕظ١ّدشٌٍل٠خٍس، ٨ ري أْ ٔؼزض ػىْ ِخ طَ

طغ٠ٌش حٌلَد حٌزخٍىس حٌؼ١ٍّش اٌٝ  رؼٞ ىٚحثَ حٌفىَ ح٨ٓظؼّخٍٞ، ٚحٌظٟ طٔؼٝ ىحثّخاٌٝ 

ّْ حٌل٠دخٍس ح٦ٓد١ِ٩ش فخلديس ٌٍّدٕٙؾ ٚأٔٙدخ ٠ًدً ٌل٠دخٍس  ،ر١ٓ ػٍّخء حٌغَد حٌّؼظمي٠ٓ أ

ح١ٌٛٔددخْ، ٚػٍّددخء حٌّٔدد١ٍّٓ حٌدد٠ٌٓ ٠ؼددخرَْٚ ٠ٚـظٙدديْٚ ٌٍظ١ّددِ، ٚحٌظفددَى رخٌوٜٛٛدد١ش 

 ١ّش ٚحٓظَؿخع حٌؼمش فٟ ٔفّٛ ح٤ؿ١خي حٌمخىِش ٌّٛحٍٛش ِخ أٓٔٗ ؿٙخرٌس ػٍّخثٕخ.حٌؼٍ

اْ حٌل٠ددخٍس ح٦ٓدد١ِ٩ش طؼظزددَ ِددٓ أٍلددٝ حٌل٠ددخٍحص، ٌىٛٔٙددخ طّؼددً كٍمددش ِّٙددش ِددٓ     

كٍمخص حٌظخ٠ٍن، ك١غ ٍرطض حٌل٠خٍحص حٌمي٠ّش رخٌل٠خٍحص حٌلي٠ؼش، وّدخ أٔدٗ ٨ ٠ّىدٓ 

طميَ فٟ أٞ ِـخي ىْٚ ىٍحٓش حٌل٠خٍس ح١ِ٩ٓ٦ش،  حٓظ١ؼخد ِخ ٍٚٛض ا١ٌٗ حٌز٠َ٘ش ِٓ

ح٢ْ، ِٚددٓ حٌّؼٍددَٛ أْ فددٟ رٕددخء حٌل٠ددخٍحص ح٩ٌكددك ٠زٕددٝ ػٍددٝ اٌددٝ  ِٕددٌ ػٙددي حٌٕزددٛس

 حٌٔخرك، ٠ٚمَٛ ػ١ٍٗ، ٨ٚ ٚؿٛى ٌل٠خٍس طزيأ ِٓ حٌٜفَ. 

ِٚددٓ ٕ٘ددخ فمددي وددخْ ٌل٠ددخٍس ح٦ٓدد٩َ ػظدد١ُ ح٤ػددَ فددٟ ٛددَف حٌل٠ددخٍس ح٤ٍٚٚر١ددش     

ؿخءص ٨كمش ػ١ٍٙخ، ك١غ ؿخء طؤػ١َ حٌل٠خٍس ح١ِ٩ٓ٦ش فدٟ أٍٚردخ ٗدخ٩ِ حٌلي٠ؼش، حٌظٟ 

، ٚحٔط٩لخ ِّخ ٓزك َٓىٖ وخْ إٍِٔخ ِٚخ ٠ِحي ِٓ حٌزخكؼ١ٓ ٚحٌّٙظّد١ٓ رٙدٌح ١ِخى٠ٓ وؼ١َس

 هٍـدخص فدٟ رّدخ ١ٌزٛكدٛحٚ ،٠ٚفٜلٛح رؤفىدخٍُ٘ ٚأٓدَحٍُ٘ ،حٌـخٔذ أْ ٠يٌٛح ربٔظخؿخطُٙ

ْٕٗ  ػٓ  ٛيٍُٚ٘ ٚح١ٌ٘ك، ٌظط٠َِ حٌلَٚف فٟ ِؼخ١ٔٗ حٌّظ٘خرىش،  ٌُٙ٘ح حٌّٟٛٛع حٌّ ُو

 ٠ٚؼَٖٚ رلؼخ ٚطؤ٩١ٛ ٚٔميح.

 ٍث١ْ حٌظل٠ََ

 ح
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 العلمً البحث تطور فً اإلسالمً التراث أثر

 (أنموذجا الحدٌث تدوٌن)

 

 فٙ رطٕس انجؾش انؼهًٙ اإلعاليٙأصش انزشاس 

  ()رذٍٔٚ انؾذٚش إًَٔرعب 

 
   .ػٛبد يؾًٕد أيغبػذد 

 

  نٛجٛبطجشق عبيؼخ ، 

 خصممال

هصطمح شاهؿ يتسع لكؿ ها لو عبلقة باإلسبلـ هف  ،اإلسبلهيالتراث 
كاجتياد العمهاء السابقيف في فيـ ىذه النصكص  ،نصكص القرآف كالسنة النبكية

كىذه االجتيادات ساعدت عمى التطكر في شتى الهجاالت كلـ  ،الكاقعيا عمى كتطبيق
شرعية كحدىا كالتفسير كالحديث تقتصر بالضركرة عمى اإلنتاج الهعرفي في العمـك ال

بؿ اتسع ليشهؿ كؿ ها خمفو العمهاء الهسمهكف عبر العصكر هف هؤلفات في  ،كالفقو
كىذا ها يعد تهييدا لهرحمة التأليؼ كالتدكيف  ،هختمؼ فركع الهعرفة كبشتى المغات

، عمى تطكر البحث العمهي كصكال لهرحمتو الحالية قاببل لكؿ جديد تساعد التي
 هفيـك التراث كأصكلو،: ىذه الدراسة عمى هحكريف رئيسيف ىها :الهحكر األكؿكقاهت 

تدكيف الحديث )في تطكر البحث العمهي  اإلسبلهيثر التراث أ: الهحكر الثاني
 (. أنهكذجا

 األثر. –التطكر  –الفقو  –البحث العمهي  –التراث : الكمهات الهفتاحية
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 العلمً البحث تطور فً اإلسالمً التراث أثر

 (أنموذجا الحدٌث تدوٌن)

 

Abstract: Islamic heritage is a comprehensive term that includes 

everything related to Islam from the texts of the Qur’an and the 

Sunnah of the Prophet، and the efforts of previous scholars to 

understand these texts and apply them to reality. To include all that 

Muslim scholars left through the ages in various branches of 

knowledge and in different languages، and this is an introduction to 

the stage of writing and codification that helped in the development of 

scientific research to reach its current stage capable of everything 

new. This study was based on two main axes: The first axis: the 

concept of heritage and its origins. The second axis: the impact of the 

Islamic heritage on the development of scientific research 

(codification of hadith as a model). Keywords: heritage - scientific 

research - jurisprudence - development - impact. 

 المقدمة
قضية تطكر البحث العمهي قد تأثرت بالتراث الديني  هها ال شؾ فيو أف

إلى  بشكؿ خاص بدءن بالشعر الجاىمي كصكالن  اإلسبلهيكالتراث  ،بشكؿ عاـ
كتأليفيا كانتشارىا بصكرة همحكظة هع التطكر الذم كاكب  ،تدكيف الكتب

نا جاءت فكرة ىذا كهف ى. كتطكر أدكات الكتابة بشكؿ كاضح ،النيضة الحديثة
فيك كاف كال زاؿ بهثابة اإلرث الذم نتفاخر  اإلسبلهيالبحث الذم اىتـ بالتراث 

هنارة لمعمـ كالتنكير عمى هر  اإلسبلهيفدائها كأبدان كاف التراث  ،بو أهاـ األهـ
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 العلمً البحث تطور فً اإلسالمً التراث أثر

 (أنموذجا الحدٌث تدوٌن)

ة ىي التي تقكد األهـ األخرل كحاهمة لهشعؿ اإلسبلهيفكانت األهة  ،العصكر
نت تمؾ األهـ تتخبط في عصكر الظبلـ الداهس الذم كاف حيف كا ،التنكير ليا

فيذا البحث جاء لتسميط الضكء عمى تممؾ الحقبة  ،يطبؽ عمييا هف كؿ جانب
 . التي الزاؿ صداىا يتردد في األذىاف ،الذىبية

 أسباب اختيار الموضوع 
 هف األسباب التي دفعتني لدراسة ىذا الهكضكع أف :     

ف الثراء كالعطاء الذم كاف بهثابة نقطة انطبلؽ الكـ الكبير ه ىك ذلؾ -
كالعالـ  ،لمعمـ كالتطكر البحثي الذم شكؿ الصكرة الكبرل لمعالـ أجهع

 عمى كجو الخصكص فيذا حؽ تاريخي يجب أف يشار اإلسبلهيالعربي ك 
 . في تطكر البحث العمهي اإلسبلهيإليو إلظيار الدكر البارز لتراثنا 

 اإلسبلهيهف حقائؽ تاريخية حكؿ أثر التراث هحاكلة استيفاء ها نقص  -
براز ىذه الجكانب لؤلجياؿ الحالية كالبلحقة ،في تطكر البحث العمهي  ،كا 

 اإلسبلهيط هف قيهة التراث كهكاجية النعرات الغربية التي تحاكؿ الح
 .كأثره

تأثرم الشديد بيذه الفكرة كالتي لهست هف قريب ها كنت أفكر فيو هنذ  -
 ،ة عمى يد أبناءىااإلسبلهية االنييار التي حدث لمدكلة سنكات حكؿ قضي

هف ذلؾ بقي ىذا الزخـ كالعبؽ التاريخي الذم نشـ رائحتو بيف  كعمى الرغـ
 الفينة كاألخرل هف خبلؿ األثار الباقية كالشاىدة عمى ذلؾ الزهف الغابر
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 (أنموذجا الحدٌث تدوٌن)

ف حاكؿ  اإلسبلهيالذم يضرب بجذكره ليعمؿ هدل عظهة التراث  كا 
 كلكف ىييات ىييات. ،ءهالبعض إخفا

 ،اإلسبلهيكأخيران ها كاف لمبحث العمهي أف يتطكر دكف كجكد التراث  -
كالزالت تمؾ األثار الهكجكدة في هعظـ دكؿ العالـ شاىدة عمى عظهة كقكة 

 ة كالتي صدرت العمـ لمبشرية كهازاؿ صداىا عالقان باألذىافاإلسبلهيالدكلة 
 . قياـ الساعةإلى 

 ة :الدراسات السابق
 . صباح خابط عزيز سعيد ،اإلسبلهيحقكؽ اإلنساف في التراث العربي  -
 . عباس هحهكد العقاد ،في الحضارة األكربية اإلسبلهيالفف  أثر -
 عبدالفتاح هقمد الغنيهي. ،اإلسبلـ كالثقافة العربية في أكربا -
 .سعيد عبدالفتاح عاشكر ،دـ أكرباة كأثرىها في تقاإلسبلهيالعمكـ كالفنكف  -
 يج البحث :من

قد قهت باتباع الهنيج الكصفي الذم يعد طريقة هف طرؽ التحميؿ 
راجيان  ،أغراض هحددة الكضعيةإلى  كالتفسير بطريقة عمهية هف أجؿ الكصكؿ

كهيتهان بهفيكـ التراث كأصكلو هتبعا ذلؾ باختيار" ،الكصكؿ لمغاية هف البحث 
 اإلسبلهيثر الجمي لمتراث تدكيف الحديث " هرتكزا أنطمؽ هف خبللو الهسان األ

فالهنيج الكصفي كها ىك هعمـك  ،هتهثبل في تدكيف الحديث شاىدان عمى ذلؾ
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 (أنموذجا الحدٌث تدوٌن)

هعبران  ،كييتـ بكصفيا كصفان دقيقان  ،يقكـ بدراسة الظكاىر كهان ككيفان في الكاقع
 عنيا كهان ككيفان.
 خطة البحث :

 قاـ البحث عمى هحكريف أساسييف ىها :      
 . يـك التراث كأصكلوهف: الهحكر األكؿ
تدكيف الحديث )في تطكر البحث العمهي  اإلسبلهيأثر التراث : الهحكر الثاني

 (. أنهكذجا
في تطكر البحث العمهي  اإلسبلهيكالذم يعد أنهكذجان تطبيقيان عمى أثر التراث 

 بصكرتو التي نقؼ عمييا اآلف.
 التمييد :

لو هركران بتسميط الضكء بدأت ىذه الدراسة بالتعريؼ بهفيكـ التراث كأصك 
كرؤية العالـ لهفيكـ التراث  ،كاىتهاهاتو الهختمفة ،ككذلؾ أنكاعو ،عمى أىهيتو

هف الهاضي  فالتراث الذم يخمفو الكبار لكي يككف عبرة ،كؿو حسب هفيكهو
كىذا  ،الهستقبؿإلى  كنيجان يستقي هنو األبناء الدركس ليعبركا بيا هف الحاضر

ككيؼ كنا ككيؼ  –هثبل  – اإلسبلهيهية التراث ها عرفنا هف خبللو أى
فكمها غاصت  ،كالتراث في الحضارة بهثابة الجذكر في الشجرة أصبحنا اآلف ؟

كىذا ها  ،كأقدر عمى هكاجية تقمبات الزهاف ،كتفرعت كانت الشجرة أقكل كأثبت
 .ا هر بو اإلسبلـ هف شدائد كهكائدالذم ثبت رغـ ه اإلسبلهي التراثحدث هع 
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 (أنموذجا الحدٌث تدوٌن)

 مفيوم التراث وأصولو: حور األولالم
التراث ىكها خمفو الكبار لكي يككف عبرة هف الهاضي كنيجان يستقي هنو 

كلكؿ هجتهع تراثو الخاص ، الهستقبؿإلى  األبناء الدركس ليىعبيركا بيا الحاضر
 . كيعد إرثو القكهي الذم يفتخر بو الذم يهيزه كيعتز بو

ظكر " الًكٍرثي كالكىٍرثي كاإلراثي كقد جاء في هعجـ لساف العرب البف هن
 1كالتراث ها يخمفو الرجؿ لكرثتو". ،كالًكراثي كالتراثي كاحد

 –" هجهكعة هف الهكرثات التي نقميا هف الجيؿ السابؽ  أيضا بأنو كييعرىؼ 
 –هجهكعة هف الهكرثات التي نقميا هف الجيؿ السابؽ "ك -اآلباء كاألجداد 
 (كتتعدد ىذه الهكرثات بيف هكرثات )هادية ،الحالي الجيؿإلى  -اآلباء كاألجداد 

هثؿ العادات  (أخرل )هعنكيةك ، هثؿ األدكات كالهعدىات كطريقة صناعتيا
كهف دكف التراث فإنو لف يككف ىناؾ تكاجدا لمحضارة  ،كالتقاليد الهعهكؿ بيا
 . التي تهيز الشعكب

يفو لمتراث الدكتكر هحهد عابد الجابرم في تعر : كفي ىذا الصدد يقكؿ 
"التراث العربي كغيره هف التراث أثر كتأثر بحضارات غيره هف  –العربي  -

 2". األهـ كالشعكب قديهان كحديثان 

                                                           
 . 201 -199، ٙ 1992، 2، ١ 2حرٓ ِٕظٍٛ : ٌٔخْ حٌؼَد، ىحٍ ٛخىٍ، ر١َٚص، ٌزٕخْ، ِـٍي  - 1

ِلّي ػخري حٌـخرَٞ : حٌظَحع ٚحٌليحػش، حٌَّوِ حٌؼمخفٟ، ى ص، ى ١، حٌيحٍ حٌز٠١خء، حٌّغَد، ٙ  - 2

14 . 
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 (أنموذجا الحدٌث تدوٌن)

" التراث العربي ىك : حيف يقكؿ سيد عمي إسهاعيؿ كيؤيده في ذلؾ الدكتكر
الهخزكف الثقافي كالهتكارث هف قبؿ األجداد كالهشتهؿ عمى القيـ الدينية 

بها فييا هف عادات كتقاليد سكاء كانت ىذه  ،ة كالحضارية كالشعبيةكالتاريخي
 3. "... القيـ هدكنة في التراث أـ هبثكثة بيف سطكرىا

كييعرىؼ التراث أيضان عمى أنو ههتمكات هكركثة تشهؿ األشياء أك 
أك الههارسات غير الهادية ذات القيهة التاريخية  ،أك الههتمكات الهادية ،الهباني
قافية تستحؽ أف يحافظ عمييا كالتي تينقؿ هف جيؿ آلخر كتيعد إرثان هيهان أك الث

كهف األهثمة عمييا  ،الجهاعية االجتهاعيةلفيـ اليكية كتساعد في تككيف الذاكرة 
إلى  المغة كالثقافة كاألغنية الشعبية كاألدب كتستخدـ الهكرثات الهادية جنبان 

الهجتهع حكؿ هاضيو كحاضره  جنب هع الههارسات التراثية لتشكيؿ أفكار
كهستقبمو كعادة ها يختار الهجتهع بذاتو التراث الذم يرغب في الحفاظ عميو أك 

 . التخمص هنو
كها يهكف أف يككف التراث تراثان رسهيان هفيرسان بصكرة رسهية كهعترؼ 
بو هف قبؿ السمطات الدكلية أك تراثان غير رسهي يتضهف ههارسات كهكاقع 

عمى تطكيرىا كلكف لـ يعترؼ بيا بصكرة رسهية فمـ تدرج عمى  عهؿ الهكاطنكف
 ،أنيا نكع هف التراث كذلؾ ال يعني أنيا أقؿى قيهة أك جكدة هف التراث الرسهي

                                                           
، 1َٕ٘ ٚحٌظ٠ُٛغ، ١ٓ١ي ػٍٟ آّخػ١ً : أػَ حٌظَحع فٟ حٌَّٔف حٌّؼخَٛ، ىحٍ لزخء ٌٍطزخػش ٚحٌ - 3

 . 40، ٙ 2007ىحٍ حٌَّؿخؽ، حٌمخَ٘س، 
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 العلمً البحث تطور فً اإلسالمً التراث أثر

 (أنموذجا الحدٌث تدوٌن)

عمها بأف التراث غير الرسهي هف  ،فيي تراث يشعر الهجتهعات أنو يخصيـ
 . الههكف أف يتحكؿ لتراث رسهي إذ اعيترؼ بو بصكرة رسهية

 ،كالتراث الطبيعي ،أنكاع حسب النكعية كالهضهكف هنيا التراث الديني كلمتراث 
 ككذلؾ التراث الحضارم.  ،كالتراث العمهي ،كالتراث المغكم ،كالتراث الثقافي

فالتراث الديني هثبل ىك ها يتـ هف خبللو حفظ القكاعد األساسية التي 
نة النبكية تعد أعظـ نجد القرآف كالس اإلسبلهيكهنو التراث  ،يقكـ عمييا الديف
كتتهثؿ الهحافظة عمى ىذه الهكرثات بتطبيؽ أحكاهيا كالعهؿ  ،الهكرثات الدينية

كتكجيياتو يككف بذلؾ قد  اإلسبلهيفحيف يحافظ الهسمـ عمى قكاعد الديف  ،بيا
  4. حافظ عمى التراث الديني

في  سأها التراث الطبيعي فقد تـ صدكر اتفاقية هف هنظهة اليكنيسكك في باري
ـ( هفادىا أف الهعالـ الطبيعية الهتآلفة هف التشكيبلت البيئية 1972سنة )

كالجيكلكجية كالبيكلكجية كالتي تهتمؾ ندرة كتفردان كجهاالن ىي هف اآلثار الطبيعية 
 . كتشكؿ إحدل هقكهات السياحة الطبيعية

هف كبالنسبة لمتراث الثقافي يعد تراثان كاسعان ألنو يشهؿ ثقافات العديد 
هف عمكـ كآداب كفنكف كعادات كتقاليد  الشعكب عمى اختبلفيا كتنكعيا

إلى  كهعتقدات فكرية كدينية كأنهاط سمككية تتعمؽ بالحياة كبالزكاج كتمجأ الدكؿ

                                                           
 ح٦ِخَ حرٓ رخُ، ٚلفخص ِغ ِفَٙٛ حٌظَحع ح٩ٓ٦ِٟ ٚكم١مظٗ، رظَٜف.  - 4
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 العلمً البحث تطور فً اإلسالمً التراث أثر

 (أنموذجا الحدٌث تدوٌن)

حفظ تراثيا الثقافي عف طرؽ إقاهة الحفبلت الشعبية كالكطنية حفاظان عمييا هف 
 5االندثار.

ا التراث المغكم ساس الهجتهعات كعهادىا كىي األصؿ فالمغة ىي أ ،أهى
في التكاصؿ كال تتككف الحضارات كالهجتهعات إال بيا فتسكد المغة العربية في 

 . الهجتهع العربي بالرغـ هف التعددات الثقافية كالعرقية الهكجكدة فيو
فقد شيد القرف العشريف اىتهاهان كبيران بعمكـ  كأها عف التراث العمهي

قبؿ العرب كالهسمهيف أك  غربية هف كؿ جانب هفالحضارة العربية كال
عادة  الهستشرقيف الغرب عمى حد السكاء كذلؾ ألىهية حفظ العمكـ كاستهرارىا كا 

أعهاؿ كبار العمهاء عمى هر العصكر كىذه الهسؤكلية تقع عمى عاتؽ كؿ 
 6. الدكؿ إلحياء التراث العمهي القديـ كهعالجة قضايا تاريخ العمكـ

العربي كالغربي باىتهاـ النقاد كالهفكريف فيك  األدبيكيحظى التراث 
نافذة نطؿُّ هنيا عمى الحضارات الهختمفة كننيؿ هف نيرىا الذم ال ينضب 

العربي الذم خمفو الهسمهكف قبؿ عصر النيضة حظي باىتهاـ  األدبيكالتراث 
بية لكثرة تنكعو كاتساعو فالعر  ،كبير هف قبؿ العرب كالهسمهيف كالهؤرخيف الغرب

تحتكم خزائف قيىهة في طياتيا ككنكز جهة جعمت الجهيع يسعى لينير عمهو 
 7.بضيائيا

                                                           
 و٠َُ وٕخْ، طَحع ػمخفٟ، رظَٜف.  - 5

 أكّي فئحى رخٗخ، أ١ّ٘ش حٌظَحع حٌؼٍّٟ حٌؼَرٟ، ِئٓٔش حٌفَلخْ ٌٍظَحع ح٩ٓ٦ِٟ، رظَٜف.  - 6

 خوَٞ، أ١ّ٘ش حٌظَحع ح٤ىرٟ ٚحٌٍغٛٞ، ظخَ٘س حٌظٕغ١ُ، رظَٜف. ى ١٘فخء ٗ - 7
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 العلمً البحث تطور فً اإلسالمً التراث أثر

 (أنموذجا الحدٌث تدوٌن)

كبالنسبة لمتراث الحضارم فتعرؼ الحضارة بأنيا الهجتهعات الهعقدة 
فيي أسمكب هعيشي يعتاده الفرد كيتطكر هعو شيئان فشيئان  ،التي تعيش في الهدف

كالثقافي كالتاريخي الذم يتهتع بو  كالتراث الحضارم ىك التقدـ العمهي كالتقني،
هف طرؽ العيش  شعب في حقبة هعينة كىي كؿ ها يهيز األهـ عف بعضيا

كالكضع االقتصادم كاإلنجازات العمهية كالعهرانية كيعد الهجتهع الصناعي هثاؿ 
 . عمى التراث الحضارم

فيك تجسيد هادم  ،يعد التراث جزءان أساسيان هف اليكية الكطنية لمشعكب
حيث إنو يتضهف كؿى هف األهاكف كالهعالـ الرئيسية كالهباني كها  ،هعنكم لياك 

يرتبط بيا هف طرؽ عرض لهقتنياتيا آراء ككجيات نظر كأساطير كغيرىا كها 
أف التراث هيـ في فيـ تاريخ أم كطف هف حيث سجؿ أحداثو التاريخية كىكيتو 

فيو أف التراث يعد  الحفاظ عميو كهها ال شؾإلى  لذا تسعى الشعكب ،كشعبو
رابطان هشتركان بيف األفراد كتعبيران عف انتهائيـ لمهجتهع كتكضيحان لفكرة كحدة 
الهجتهع كالتكاصؿ بيف أعضائو كىك رابطة بيف الشعب كهاضيو كحاضره 

 8. كهستقبمو كها يساىـ التراث الثقافي لكؿ هجتهع في تعزيز ثقافة العالـ ككؿ
ككنو يينهي لدل الجهاعات كاألفراد  كتأتي أىهية التراث الحي هف

اإلحساس باليكية كالشعكر ككذلؾ يعد هظيران هف هظاىر اإلبداع الفردم 
ككها قمنا يعد أفضؿ تعبير  ،كاإلبداع الجهالي لؤلهة هف خبلؿ تاريخيا الطكيؿ

                                                           
 ٠ٕظَ ا١ٍ٠ٕخ فَحٟٔ٘.  - 8
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 العلمً البحث تطور فً اإلسالمً التراث أثر

 (أنموذجا الحدٌث تدوٌن)

عف اليكية الثقافية لؤلهة كذاتيتيا الثقافية كلذلؾ كانت لو عبلقة كطيدة 
الهستقبؿ كالربط بيف حاضر األهة كبيف إلى  فية كنظرتيابالههارسات الثقا

 هاضييا. 
فحيف جاء اإلسبلـ في الجزيرة العربية كانت األهية ىي الطابع الفاشي 
ليذه األهة ككاف الذيف يعرفكف الكتابة هف الحساب هف هكة الهكرهة آنذاؾ 

 . دفي كتابو العقد الفري (يعدكف عمى األصابع عمى ها ذكر )ابف عبدربو
 ،إال كقد تييأ لؤلهة بكادر تقدـ ،كالعجيب أنو لـ تهض بضعة عقكد

فانتشرت الرغبة في تعمـ القراءة كالكتابة انتشاران سريعان كتعددت الهدارس في 
الهساجد كالساحات بجكارىا في كؿ هكاف هف ببلد العرب كأطرافيا الهفتكحة 

فيو عمى القراءة  هجتهع أصبح القادركفإلى  ،كانقمب الحاؿ هف أهة أهية
 9. كالكتابة هف الكثرة ها ييدىش

إال كتجمت  ،كلـ يهًض عمى تمؾ البداية قرف كبعض قرف هف الزهاف
إبداعات في العمكـ النقمية كطبيعي أف يمتفت العرب كالهسمهكف أكؿ ها يمتفتكف 

فألفكا في عمكهيها ككذلؾ الفقو القائـ ،إليو ىك القرآف الكريـ كالحديث النبكم 
 . مى الشريعةع

كالتراث ضركرم لمحفاظ عمى كجكد تنكع ثقافي ليصد هحاكالت العكلهة 
يعزز الحكار بيف الثقافات  كىك هيـ ألنو ،في تهييع ىكية الشعكب كتنكع ثقافتيا

                                                           
 ٌٍىخطذ، أ ػٜخَ حٌٕ٘طٟ ٍكّٗ هللا.  - 9
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 العلمً البحث تطور فً اإلسالمً التراث أثر

 (أنموذجا الحدٌث تدوٌن)

كيعزز  ،كها أف التراث هميء بالهعرفة كالهيارات التي تناقمتيا األجياؿ هنذ القدـ
لهشاركة لكجكد قكاسـ هشتركة بيف أبناء الشعب التراث الكحدة كالهكاطنة كركح ا

 . الكاحد كىك أيضا يعزز التكاهؿ بيف الشعكب
كتعد الكتب التراثية بهثابة النكاة التي اعتهد عمييا الهؤلفكف عمييا الحقان 

كالرجكع  ،فيي بهثابة هرجعية ييعتهد عمييا ،في تأليؼ ككتابة كتبيـ الخاصة
ذه الكتب التراثية العربية القديهة عمى سبيؿ كهف أشير ى ،إلييا كقت الحاجة

 الهثاؿ :
 .(شرح الزكزني)الهعمقات السبع  -
 . كميمة كدهنة البف الهقفع -
 . السيرة النبكية البف إسحاؽ -
 . ديكاف بشار بف برد -
 . الرسالة لمشافعي -
 . كتاب سيبكيو -
 . ديكاف أبي نكاس -
 الهغازم لمكاقدم. -

بهثابة النكاة التي  الكتب كانت فيذه ،كىذا عمى سبيؿ الذكر ال الحصر
ىذه إلى  انطمؽ هنيا كؿ الباحثيف عف الهعرفة في كؿ زهاف كهكاف كبالنظر

الكتب التراثية كالتي عيدت بالهئات كايختير هنيا هائة كتاب صنفت عمى أنيا 
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 العلمً البحث تطور فً اإلسالمً التراث أثر

 (أنموذجا الحدٌث تدوٌن)

كالتي استهدت هنيا الغرب عمكهيـ الحديثة  ،أىـ هائة كتاب تراثي عربي
 . جهة ساعدتيـ عمى التفكؽ الذم نراه اآلف كاستفادكا هنيا استفادة

ليذا الهحكر كالتي ييعد بهثابة التعريؼ بالتراث كأنكاعو كأىهيتو كذكر  كختاهان  
لبعض أسهاء ىذه الكتب العريقة كالتي تعد الهيراث الحقيقي الذم كرثناه عف 

 . أجدادنا
 ،لكبيركنتهنى أف نككف عمى قدر الهسؤكلية في الحفاظ عمى ىذا اإلرث ا 

كعدـ االكتفاء بهجرد التفاخر بو فحسب بؿ يجب أف نضيؼ عميو كال نتكقؼ 
 . عمى ها خمفو لنا القدهاء

 المحور الثاني :
إف تدكيف الحديث كاف لو دكره كبير في إثراء حركة البحث العمهي هف 
خبلؿ خمؽ هناخ هف النقاش كالبحث أثر بالتأكيد عمى البحث العمهي 

الحديث كتدكينو بيف دفتي كتاب فتح الهجاؿ لمبحث العمهي فكتابة  ،باإليجاب
ككانت بهثابة نقطة انطبلؽ لتدكيف الكتب كاالنطبلؽ  ،بهناىجو الهختمفة

 . البلهحدكد لهرحمة البحث العمهي عمى أكسع أبكابو
الكراء هف خبلؿ إلى  كلكف قبؿ الحديث عف تدكيف الحديث عمينا بالعكدة

كالذم كاف بهثابة سجبلن لمعرب يدكنكف فيو كؿ ها حديثنا عف الشعر الجاىمي 
العرب عمى تناكليـ ليذا الشعر فقط الركاية  ككاف اعتهاد ،يخص حياتيـ

كلكؿ  ،بالشكؿ الهعركؼ اآلف ،فهرحمة التدكيف لـ تكف هتاحة آنذاؾ ،الشفيية
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 العلمً البحث تطور فً اإلسالمً التراث أثر

 (أنموذجا الحدٌث تدوٌن)

فكانت عبارة عف سمسمة  ،شاعر ركاة هف شداة الشعر ينقمكف شعره بيف القبائؿ
هحصكرة في نفر قميؿ هنيـ يكاد ييعد  ككذلؾ كانت القراءة كالكتابة ،عةهتتاب

ككذلؾ لعدـ تكافر  ،فكاف االعتهاد في األساس عمى الشعر،عمى األصابع 
كعدـ كجكد ضركرة  ،كصيدىـ ،كالنشغاؿ العرب بحركبيـ ،األدكات كالهدارس

لعدـ تدكينو  ،كلـ يصؿ إلينا هف الشعر الجاىمي سكل القميؿ هنو ،هاسة لمتعمـ
كهف أعظـ ها كصؿ إلينا الهعمقات السبع  ،كاعتهاده عمي الركاية الشفكية

 .مقت عمى أستار الكعبة الهشرفةكالتي قيؿ أنيا كتبت بهاء الذىب كع ،لمزكزني
فمـ  ،حتى جاء دكر القرآف الكريـ بهنزلتو الكبيرة في نفكس الهسمهيف

عميو كحفظو عف ظير قمب كاهبلن تعرؼ أهة بتعمقيا بكتابيا الهقدس كالغيرة 
 . عمى تعاقب األجياؿ كالقركف كها عرؼ عف الهسمهيف

كلـ  ،فكاف ىذا التعمؽ بهثابة فاتحة خير لمهسمهيف كطريقيـ لمعمـ كالتعمـ
مىؽى ){ال ؟ فأكؿ أية نزلت في كتاب ا عز كجؿ  بِّؾى الًَّذم خى مىؽى 1اٍقرىٍأ ًباٍسـً رى ( خى

ٍنسىافى ًهٍف عى  ـي )2مىؽو )اإٍلً بُّؾى اأٍلىٍكرى مَّـى ًباٍلقىمىـً )3( اٍقرىٍأ كىرى ٍنسىافى 4( الًَّذم عى مَّـى اإٍلً ( عى
ـٍ ) ـٍ يىٍعمى ا لى  . 10}( 5هى

 ،الهعرفة كالتعمـ لدل الهسمهيفإلى  الباعث األكبر فكاف القرآف الكريـ
ؿ شاءت الحكهة اإلليية أف ينز  ،كحتى يتهكف الصحابة هف حفظ القرآف كفيهو

                                                           
 .5-1ٍٓٛس حٌؼٍك : آ٠ش  - 10
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 العلمً البحث تطور فً اإلسالمً التراث أثر

 (أنموذجا الحدٌث تدوٌن)

القرآف الكريـ هنجهان عمى هدل ثبلث كعشريف سنة لييثبت بو قمب نبيو كليتهكف 
  11. الصحابة هف حفظو كفيهو كها قمنا

إببلغ الرسالة إلى  األهر الركاية الشفكية ىي السبيؿ ككانت في بادئ
لى جكار الركاية الشفكية كاف لمرسكؿ ،كحفظ كتاب ا عز كجؿ صمى ا  - كا 

عميو الصبلة  –قد بمغ عددىـ عمى هدل حياة النبي  كيتاب لمكحي –عميو كسمـ 
.  -كالسبلـ   ثبلثة كأربعيف كاتبا ن

رضي ا  –في عيد سيدنا أبي بكر الصديؽ  حتى جاءت حركب الردة
رغبة همحة إلى  هها أدلإلى  ،كاستشياد عدد كبير هف حفظة كتاب ا -عنو 

 كصكالن  ،ه سيدنا عهر بف الخطابكهف بعد ،لجهع القرآف هف صدكر الصحابة
كالذم في عيده جهع القرآف الكريـ في هصحؼ كاحد أيطمؽ  ،سيدنا عثهافإلى 

 . ة آنذاؾاإلسبلهيككزع عمى األهصار التابعة لمخبلفة  ،عميو هصحؼ عثهاف
بشكؿ كبير  كؿ ها سبؽ يهيد الطرؽ التساع هرحمة التدكيف هها يسيـ

كىي  ،ثـ جاءت الهرحمة التالية لتدكيف القرآف ،في إثراء البحث العمهي كتطكره
فقد أسيهت ىذه الهرحمة ببل  ،الذم ىك هكضكع دراستنا ،هرحمة تدكيف الحديث

ثراء البحث  فقد رسخ تدكيف الحديث فيها ،كلـ ال ؟ ،العمهي شؾ في نيضة كا 
كالتي كانت الهنطمؽ األساسي لمبحث لمعمهي في شتى  ،بعد لركاية الكتب

 . عيدان عف العمكـ الشرعية التي تدكر في فمؾ القرآف كالحديثالهجاالت ب
                                                           

٠ُٕظَ : كٔٓ ػزخّ، حٌىظخد حٌؼَرٟ ر١ٓ حٌَٚح٠ش ٚحٌظؤ١ٌف، ىحٍ حٌ٘خػَ ٌٍطزخػش، ى ص، ى ١،  - 11

 ٙ14. 
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 العلمً البحث تطور فً اإلسالمً التراث أثر

 (أنموذجا الحدٌث تدوٌن)

صمى ا عميو كسمـ أف جهاعة هف أصحابو قد  –فقد ركم عف النبي 
قد نيى  كأنو ،فأبى ،استأذنكه في كتابة الحديث كهنيـ أبي سعيد الخدرم

كهف كتب  ،" ال تكتبكا شيئا عني سكل القرآف فقاؿ ،الصحابة عف كتابة الحديث
 .12"  ني غير القرآف فميحهوع

التزاهان هنيـ بكبلـ  ،في عيد الصحابة حتى كظؿ ىذا النيي هستهرا
بهحك ها  هتكاصيف ،بكراىية كتابة الحديث ،صمى ا عميو كسمـ –النبي 

 . يجدكنو هكتكبان 
أف كراىة كتابة  (تقييد العمـ)كقد ركل الخطيب البغدادم في كتابو 

 ها كانت لئبل يضاىى بالقرآف أك يشغؿ عنو.الحديث في الصدر األكؿ إن
خشي هف عدـ  –صمى ا عميو كسمـ  –نفيـ هف الكبلـ السابؽ أف النبي  

القدرة عمى تهيز البعض هف الهسمهيف أك هف دخؿ اإلسبلـ حديثان بيف القرآف 
 . كالسنة

كالذم يعد هف  –رضي ا عنو  –إال أنو في عيد عهر بف العزيز 
 ،أحد كالتوإلى  فقد كتب ،كلو هسند هعركؼ في عمـ الحديث ،رجاؿ الحديث

أك سينة  ،كآهره أف ينظر ها كاف هف حديث رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ
 . 13غيره كهنيـ ابف شياب الزىرم بهثؿ ذلؾ إلى  كها كتب ،هاضية

                                                           
، حٔظَ طم١١ي حٌؼٍُ، ٌٍوط١ذ حٌزغيحىٞ، طلم١ك : ٠ٛٓف حٌؼٖ، ىحٍ 19رك، ٙ حٌَّؿغ حٌٔخ - 12

 . 20، 1974ٙ، 2اك١خء حٌٕٔش حٌٕز٠ٛش، حٌمخَ٘س ١

، 2حرٓ ػزي حٌزَ حٌم١َزٟ حٌّخٌىٟ، ؿخِغ ر١خْ حٌؼٍُ ٚف٠ٍٗ، ىحٍ حٌىظذ ح١ِ٩ٓ٦ش، حٌمخَ٘س، ١ - 13

1982  ٙ127. 
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 العلمً البحث تطور فً اإلسالمً التراث أثر

 (أنموذجا الحدٌث تدوٌن)

لزكاؿ السبب الهانع كىك  ،كأرل أف عهر بف العزيز أهر بجهع السنة
فمـ يعد الهسمهكف حديثي ، بس أك خمط بيف القرآف كالسينةالخكؼ هف حدكث ل

كتكفر كسائؿ  ،كاتساع رقتيا ،ةاإلسبلهيكها أف اهتداد الدكلة  ،عيد باإلسبلـ
ساىـ  ،كهنيـ عهر بف الحديث ،كاىتهاـ بعض أهراء بني أهية بالعمـ ،لمكتابة

 . كبداية التدكيف الحقيقية لمحديث ،في جهع السينة النبكية
كرغبتو في جهع كؿ  ،الدفعة الجبارة التي هنحنيا عهر بف العزيزكىذه 

أحاديث النبي صمى ا عميو كسمـ كالتحقؽ هف نسبتيا لمرسكؿ صمى ا عميو 
كلـ تتكقؼ فقط  ،كانت بهثابة نقطة انطبلؽ أسيهت في البحث العمهي ،كسمـ

ة األدبيرل كبؿ اهتدت لمعمكـ األخ –كها ذكرنا سابقا  –عمى العمكـ الشرعية 
فبدأ  ،كالسبب في ذلؾ اتساع التدكيف كالتصنيؼ في الحديث الشريؼ ،كغيرىا

ف كاف ظيكر الكتاب لـ يعف انقطاع الركاية  ،هعيا عيد الكتابة كالتأليؼ كا 
كىذه الطفرة ساىهت في انتشار  ،كانت الهعيف األكؿ لنقؿ العمـ الشفكية التي

 ،ييأة لمبحث كالتنقيب في شتى العمكـالعمـ في شتى البمداف هها أكجد بيئة ه
فتدكيف الحديث كاف أحد أركاف أربعة أسيهت بشكؿ كبير في كضع حجر 

 ،كىذه األركاف بدأت هنذ ركاية الشعر الجاىمي،أساس لمبحث العمهي كتطكره 
سكاء كانت شرعية  ،هنتييان بتدكيف الكتب ،كتدكيف الحديث ،هركران بالقرآف كأثره

عد ىذه اإلطبللة السريعة حكؿ كيفية التدكيف كالتأليؼ كالذم كب. أـ غير شرعية
هرحمة التدكيف فاسحة الهجاؿ أهاـ البحث إلى  تحكؿ هف ركاية شفيية لمعمـك
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 العلمً البحث تطور فً اإلسالمً التراث أثر

 (أنموذجا الحدٌث تدوٌن)

ف ،العمهي هيتهان بهفيكـ التراث عاهةن  ىذه الدراسة كاف الهحكر األكؿ هف كا 
طكر في ت اإلسبلهيفيذا الهحكر يسمط الضكء عمى أثر التراث  ،كأصكلو

البحث العمهي سكاء كاف ىذا التراث ىك القرآف الكريـ أـ األحاديث قدسية كانت 
 ،كقد آثرتي التركيز عمى أيثر الحديث كتدكينو عمى التطكر العمهي ،أـ شريفة

قاؿ رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ )تركت : كعف أبي ىريرة رضي ا عنو قاؿ
كتاب ا كسنتي كلف يتفرقا  ،بيهافيكـ شيئيف لف تضمكا بعدىها ها تهسكتـ 

 .(حتى يردا عمى الحكض
فكها ىك هعمكـ أف السنة النبكية الهقصكد بيا عند أىؿ السينة كالجهاعة 

مقية أك صفة  ،ىك ها كرد عف الرسكؿ هف قكؿ أك فعؿ أك تقرير أك صفة خن
مقية أك ًسٌيرة  . خي

اإلسبلـ هف هصطمح شاهؿ يتسع لكؿ ها لو عبلقة ب اإلسبلهيكالتراث  
ككذلؾ اجتياد العمهاء السابقيف في فيـ  -كها ذكرنا –14نصكص القرآف كالسنة 

كقد حدث خبلؼ حكؿ ها إذا كاف ىذا  ،ىذه النصكص كتطبيقيا عمى الكاقع
التراث دينان هقدسان يجب االلتزاـ بو أك نصكصان كاجتيادات هرتبطة بأزهانيا 

ينقؿ لنا تجربة بشرية قابمة لمنقد كالنقض تعاهؿ عمى أنيا تاريخ  ،كأهاكنيا الغابرة

                                                           
ىٍ ٚحٌَّحؿغ حٌّظٍٜش رخٌظَحع، ىحٍ ح٤ُٚحػٟ، ػزيحٌَكّٓ ػط١ش، ىحٍٓش فٟ أِٙخص حٌّٜخ - 14

 رظَٜف.  79- 77َ، ٙ  1984
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 العلمً البحث تطور فً اإلسالمً التراث أثر

 (أنموذجا الحدٌث تدوٌن)

كالتعديؿ كالتطكير بها يتناسب هع الزهاف كالهكاف كالظركؼ الخاصة بكؿ 
 ".15عصر

كىك ها ال يقتصر بالضركرة عمى اإلنتاج الهعرفي في العمكـ الشرعية 
بؿ يتسع ليشهؿ كؿ ها خمفو  ،كحدىا كالتفسير كالحديث كالفقو كنحك ذلؾ

ف عبر العصكر هف هؤلفات في هختمؼ فركع الهعرفة كبشتى العمهاء الهسمهك 
كيهكف تعريؼ  ،المغات كفي كؿ بقعة هف بقاع األرض بىمىغىٍتيا دعكة اإلسبلـ

عمى أنو كؿ ها خمفو األسبلؼ الهسمهكف هف عقيدة دينية  اإلسبلهيالتراث 
 .(هادية كهعنكية)كعطاءات حضارية  (القرآف كالسينة)

بكؿ تأكيد هع اىتهاـ الحكاـ هنذ عيد بني أهية كىذا التراث العظيـ 
كانتشار حركة الترجهة كالتدكيف كالتأليؼ كتمؾ النيضة  ،هركران بالعصر العباسي

التي ظيرت بكؿ كضكح في عصر الدكلة العباسية كظيكر الكتب في شتى 
 كىك إسناد الركاية ،العمكـ الشرعية هحتفظة بالطابع الذم غمب عمى الهحدثيف

ككاف  ،كقد أخذ العمهاء يضعكف القكاعد كيؤصمكف الهبادئ ،لؼ الكتابهؤ إلى 
الناشطة أف ظيرت عمكـ جديدة دارت في البداية  هف نتيجة ىذه الحركة العمهية

ثـ ها لبثت أف أضحت عمكهان هستقمة ليا  ،حكؿ القرآف الكريـ كالحديث الشريؼ

                                                           
٠ٕظَ ِمخي، ٥ٌٓظخً ا٩َٓ ِٜطفٟ طلض ػٕٛحْ : ِيهً اٌٝ حٌظَحع حٌؼَرٟ ح٩ٓ٦ِٟ، َِوِ  - 15

 .2014ّٔخء ٌٍزلٛع ٚحٌيٍحٓخص، 
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 العلمً البحث تطور فً اإلسالمً التراث أثر

 (أنموذجا الحدٌث تدوٌن)

هسائميا كقضاياىا  لغتيا الخاصة كرجاليا الهشتغمكف بيا العاكفكف عمى فحص
16. 

كقد كاكبت حركت التدكيف الجديدة في العصر العباسي حركة ترجهة 
حيث أكلى الخمفاء ككزراؤىـ كرجاؿ الدكلة أهر ، العربيةإلى  العمكـ كنقميا

فترجهت عمكـ اليكناف كالفرس كالينكد كاستكعبت الترجهة  ،الترجهة عناية بالغة
 . ةاألدبيرجهت الكتب العمهية كالفمسفية بؿ ك ألكانان شتى هف الهعارؼ كالعمكـ فت

كقد بمغت حركت الترجهة أحسف اآلثر في حفظ تراث ىذه األهـ 
كقد أضفى عمييا هزيدان هف األىهية كالخطكرة ضياع  ،كحهايتو هف االندثار

كىك  ،بحيث لـ يبؽ هنيا سكل الترجهات العربية ،هعظـ الهؤلفات اليكنانية
إلى  ترجهة تمؾ الكتبإلى  ييف في العصكر البلحقةاألهر الذم حدا باألكرب

 . لغاتيـ هرة أخرل هع استفادتيـ هف الشركح العربية عمييا
كقد بمغت حركة التأليؼ كالترجهة كالكتابة أكج نضجيا كازدىارىا في 
القرنيف الثالث كالرابع اليجرييف كالسيها بعد أف عرؼ الهسمهكف صناعة الكرؽ 

 ىرت في بغداد أكؿ األهر ثـ لـ تمبث أف عرفت طريقياكىي الصناعة التي ازد
 . 17ة في الهشرؽ كالهغرباإلسبلهيسائر العكاصـ إلى 

                                                           
 حٌَّؿغ ٔفٔٗ. - 16

١ِ٩ٓش، ىحٍ لظ١زش ٌٍطزخػش ٚحٌَٕ٘، ِفظخف ِلّي ى٠خد، ِميِش فٟ طخ٠ٍن حٌؼٍَٛ فٟ حٌل٠خٍس ح٦ - 17

 .67، 2003ٙ، 1ىِ٘ك، ِـٍي 
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 العلمً البحث تطور فً اإلسالمً التراث أثر

 (أنموذجا الحدٌث تدوٌن)

كعمى الرغـ هف سقكط الدكلة العباسية كانييارىا كضعؼ الدكلة 
ألسباب عدة هنيا  ،ة كتكالي الههالؾ كقمة االىتهاـ بالتأليؼ كالتدكيفاإلسبلهي

سرعاف  لكف،يكفر الهناخ الهناسب لمعمـ كالتعمـ  عدـ االستقرار كالذم بدكره ال
استئناؼ نشاطيـ هف جديد هع الثكرة التي حدثت إلى  ها عاد البحاث كالعمهاء

كنرل في  ،ة بكؿ تأكيداإلسبلهيفي أكربا كأثرت بالطبع عمى الدكؿ العربية ك 
 ،هحهكد ساهي الباركدم رائدىا األكؿ ببل هنازع كيعد ،هدرسة اإلحياء كالبعث

التي كانت بهثابة تهييد لظيكر األدب الحديث كانطبلقتو هنذ عيد هحهد عمي 
الشعر إلى  فيذه الحركة بدأت دعكتيا هف خبلؿ العكدة ،باشا كاستقبللو بهصر

عادة الييبة لؤلدب العربي كالتغني بأهجاده  ،القديـ كالبحث عف الجذكر كا 
تغني عف األنقاض في فسبحاف ا ! حتى هف يريد البناء ال يستطيع أف يس

 . بناءه الجديد
كحتى الغرب لـ يستطيعكا الخركج هف عصكر الظبلـ كالتخبط إال هف 

التي  ،الذم استهدكه هف بعض الهؤلفات العربية التراثية،اىتهاهيـ بالعمـ  خبلؿ
فكؿ جديد البد لو هف قديـ  ،كانت نقطة انطبلؽ كركيزة استفادكا هنيا بكؿ تأكيد

 . نو الصبلبة كالشدةيغذيو كيستهد ه
ببل الشؾ فقد  ككؿ ها سبؽ أسيـ بشكؿ كبير في تطكر البحث العمهي
سكاء  ،ةاإلسبلهيشيدت العقكد األخيرة اىتهاها هتزايدا بعمكـ الحضارة العربية 

 ،كهؤرخي العمـ الغربييف عمى حد السكاء ،هف جانب الهستشرقيف كالفبلسفة
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 العلمً البحث تطور فً اإلسالمً التراث أثر

 (أنموذجا الحدٌث تدوٌن)

هف  ،كىذا باعترافيـ ،نا نحف العرب هنيـأكثر هف استفادت فالغرب استفادكا هنا
ؿ الدكؿ العربية ،خبلؿ اتصاليـ بالعرب أك عف  ،سكاء هف خبلؿ االحتبلؿ لجي
 . أك البعثات الدراسية ،أك اإلرساليات التبشيرية ،طريؽ حركة الترجهة

كأرل أف لتدكيف الحديث دكران عظيهان في إفساح الهجاؿ لتدكيف الكيتب 
رب فتدكيف الحديث كاف ههنكعان هنعا باتاص في البداية عند العرب كغير الع

الخمفاء األربعة هخافة أف يخمط الهسمهكف بيف ركاية  سكاء في عيد النبي أك
أيطمؽ العناف لتدكيف  ،كلكف بعد أف زاؿ ىذا التخكؼ ،الحديث كالقرآف الكريـ

كهف ىنا جاءت  ،الحديث كهف ثـ تأليؼ الكتب األخرل في شتى الهجاالت
 ،كاف بهثابة نقطة انطبلؽ لمبحث كالهعرفة حيث أنو ،ىهية تدكيف الحديثأ

كظير جميان الحقان في تأثيره كدكره الفعاؿ في تطكر البحث العمهي عمى ها نراه 
فبل يستطيع أم إنساف أف ينكر فضؿ التراث  ،اآلف هف صكرة رائعة كهشجعو

هتهثبل في ،العالـ بشكؿ عاـ عمى تطكر البحث العمهي عمى هستكل  اإلسبلهي
اختيار  فيـ لـ كلف يستطيعكا أف ينكركا ذلؾ االهر ك كخير دليؿ ،القرآف كالسنة

 أحد كيتابيـ لشخصية النبي صمى ا عميو كسمـ كأفضؿ شخصية في التاريخ
 . كأعظهيا آثرا كتأثيرا

 الخاتمة :
 اإلسبلهيهف خبلؿ دراستي ليذا الهكضكع ظير جميا قيهة كأثر التراث 

كلـ ال؟ كىذا التراث شيد نقطة انطبلؽ لتطكر البحث  ،ي تطكر البحث العمهيف
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 العلمً البحث تطور فً اإلسالمً التراث أثر

 (أنموذجا الحدٌث تدوٌن)

فقد كضعت القكاعد هف خبلؿ تمؾ األسس التي كضعيا العرب قديها في المغة 
كاألدب كالهعرفة بصفة عاهة كاتخذت هنيا هرجعية ساىهت في ىذا التطكر 

 ،ا ىذا األهركخير دليؿ أف الغرب لـ يستطيعكا أف ينكرك  ،الذم حدث اليكـ
في ككنيـ هنارة لمعمـ في شتى  ،فالعرب كالهسمهكف أصحاب فضؿ عمى الغرب

الهجاالت في كقت كاف الغرب يتخبطكف في عصكر هف الجيؿ كالتخمؼ 
هنيا إال هف خبلؿ االعتهاد عمى أخر ها  كلـ يستطيعكا الخركج ،كاالنييار

هف تطكرات  كأضافكا إليو ها جد عمييـ ،كصؿ إليو العرب كالهسمهكف
نو لهف دعكام فخرم إذ أنتهي  ،كلنا نحف العرب فضؿ السبؽ ،كهستحدثات كا 

لى سابؽ إلى  كأرجك هف ا أف يعكد العرب ،لمعركبة كاإلسبلـ جادة الصكاب كا 
 . عيدىـ كهصدرييف لمعمـ كالحضارة لمعالـ أجهع

 كأسألو أف يكتب ،كفي النياية أشكر ا عز كجؿ عمى تهاـ ىذا العهؿ
 . كصمى ا عمى سيدنا هحهد كعمى آلو كصحبو كسمـ ،لي التكفيؽ كالقبكؿ
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 العلمً البحث تطور فً اإلسالمً التراث أثر

 (أنموذجا الحدٌث تدوٌن)

 المصادر والمراجع
 : الكتب: أولً 
دار  ،ةاإلسبلهيهقدهة في تاريخ العمكـ في الحضارة  ،هفتاح هحهد دياب .1

 2003 ،1هجمد  ،دهشؽ ،قتيبة لمطباعة كالنشر
 ،راجع الهتصمة بالتراثدارسة في أهيات الهصادر كاله ،عبدالرحهف عطية .2

 ـ  1984 ،دار األكزاعي
دار الكتب  ،جاهع بياف العمـ كفضمو ،ابف عبد البر القرطبي الهالكي .3

  1982 ،2ط ،القاىرة ،ةاإلسبلهي
د ،دار الشاعر لمطباعة  ،الكتاب العربي بيف الركاية كالتأليؼ ،حسف عباس .4

 د ط. ،ت
دار إحياء السنة  ،لعشيكسؼ ا: تحقيؽ ،لمخطيب البغدادم ،تقييد العمـ .5

 .1974 ،2ط القاىرة ،النبكية
هؤسسة الفرقاف لمتراث  ،أىهية التراث العمهي العربي ،أحهد فؤاد باشا .6

 .اإلسبلهي
 ظاىرة التنغيـ. ،كالمغكم األدبيأىهية التراث ، د ىيفاء شاكرم .7
 تراث ثقافي. ،كريـ كناف .8
 . قتوكحقي اإلسبلهيكقفات هع هفيـك التراث  ،اإلهاـ ابف باز .9

دار قباء لمطباعة  ،أثر التراث في الهسرح الهعاصر: سيد عمي إسهاعيؿ .10
 .2007 ،القاىرة، دار الهرجاج ،1ط ،كالنشر كالتكزيع

الدار  ،د ط ،د ت ،الهركز الثقافي ،التراث كالحداثة: هحهد عابد الجابرم .11
 الهغرب. ،البيضاء



 قٌةمجلة البحوث األفرٌ نوفمبر 11العدد 

   

 25 

 العلمً البحث تطور فً اإلسالمً التراث أثر

 (أنموذجا الحدٌث تدوٌن)

 ،2ط  ،2هجمد  ،لبناف ،بيركت ،دار صادر ،لساف العرب: ابف هنظكر .12
1992. 

 : المقالت: ثانياً 
هركز ، اإلسبلهيالتراث العربي إلى  هدخؿ: إسبلـ هصطفي تحت عنكاف -

 .2014 ،نهاء لمبحكث كالدراسات
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 ثبألَذنظ انطجٛخ انؼهٕو رطٕس فٙ صْش اثٍ ثٛذ ػهًبء أصش

 انٕعٛظ انؼصش خالل

 
  .فبفخ ثكٕػد 

 انغضائش عؼٛذح، عبيؼخ  

 :الممخص
عرفة الطبية باألندلس أحد الهعالـ الفكرية كالتجريبية الهتهيزة في تاريخ شكمت اله   

الطب العربي، فنبغ بو الكثير هف العمهاء في حقؿ الطب، كاف هف أشيرىـ عمهاء 
ـ كتكاصمت العمكـ 11ق/5أسرة بني زيىر التي اشتيرت بالطب كالجراحة خبلؿ القرف 

القرف إلى  يت يتكارث الهجد رجاال كنساءكالهعارؼ لدل أبنائيا فيو، فاستهر ىذا الب
ـ، أيف قٌدـ لنا ستة أجياؿ هتعاقبة هف األطباء كالطبيبات الهشيكريف، الذيف 13ق/7

ساىهكا في العهؿ عمى إنضاج كانتقاؿ كانتاج عمـك الطب بها حققكه هف كشكؼ 
ي ببلد عمهية طبية بدراساتيـ التجريبية، فترككا بصهاتيـ عمى طريؽ تقدهو كازدىاره ف

 األندلس.
 مقدمة:

تزعـ قافمة العمـ كالفكػر كالحضػارة لهػدة زهنيػة  اإلسبلهيهف الثابت أٌف العالـ    
ليسػػت بالقصػػيرة، اهتػػدت لهػػا يقػػارب هػػف ألػػؼ سػػنة، أسػػيـ فييػػا بجميػػؿ األعهػػاؿ 
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كأضاؼ إضافات هيهة لتراكـ الخبرة العمهية في هختمؼ هجاالت العمـ كالهعرفػة 
 كاإلبداع.

شػػؾ أف الحالػػة العمهيػػة بػػببلد الفػػردكس الهفقػػكد األنػػدلس عرفػػت ازدىػػارا كههػػا ال 
همحكظػػا خػػبلؿ الفتػػرة الكسػػيطة، بحيػػث أصػػبحت حكاضػػره هثػػؿ قرطبػػة كطميطمػػة 
شبيمية كغيرىا تتكفر عمى الكثيػر هػف العمهػاء الػذيف سػاىهكا فػي تطػكير الحيػاة  كا 

ديث سػػبيؿ البحػػث العمهيػػة كالفكريػػة بيػػا، كالتػػي هيػػدت لئلنسػػانية فػػي العصػػر الحػػ
العمهي النظػرم كالتجريبػي، إذ كانػت إسػياهاتيـ هتنكعػة تخػص جهيػع الهجػاالت 
هػػف ذلػػؾ هشػػاركتيـ فػػي التػػأليؼ، فتركػػكا تراثػػا فكريػػا زاخػػرا شػػهؿ هختمػػؼ العمػػـك 
لػى جانػب ذلػؾ شػهؿ إبػداعيـ أيضػا العمػكـ العقميػة كالطبيعيػػة،  النقميػة كالدينيػة، كا 

ـ التػي اىػتـ بيػا عمهػاء األنػدلس باعتبػاره يحفػظ فكاف عمـ الطب كاحدا هػف العمػك 
سبلهة الهجتهع كبنيتو الجكىريػة هػف العمػؿ كاألهػراض، كعمػى ىػذا األسػاس نجػد 
الكثيػػػر هػػػف عمهػػػاء األنػػػدلس قػػػد عػػػززكا هعػػػارفيـ الشػػػرعية بصػػػناعة الطػػػب، بػػػؿ 
برزت بيكتات عمهية ساىهت في العهؿ عمى إنضاج عمػـك الطػب هػف خػبلؿ هػا 

ء أفػػذاذ تركػػكا بصػػهاتيـ عمػػى طريػػؽ تقدهػػو كازدىػػاره، كىػػذا بهػػا أنجبتػػو هػػف عمهػػا
حققكه هف كشكؼ عمهية طبية بدراساتيـ التجريبية، كلعؿ هف أبرز ىذه البيكتات 
العالهػػػػة بالطػػػػب بيػػػػت ابػػػػف زيىػػػػر الػػػػذم قػػػػٌدـ سػػػػتة أجيػػػػاؿ هتعاقبػػػػة هػػػػف األطبػػػػاء 

 كالطبيبات الهشيكريف. 
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أثر  ة البحثية الهكسكهة بػػػػػػػػػػػػػػ"تأسيسا لذلؾ سنحاكؿ هف خبلؿ ىذه الكرق    
" عمماء بيت ابن زىر في تطور العموم الطبية باألندلس خالل العصر الوسيط

تسميط الضكء عمى هكانة بيت ابف زىر العمهية كهدل حضكره في الصناعة 
ـٌ التنكيو بإسياهات عمهاء  الطبية بهجاؿ األندلس خبلؿ العصر الكسيط، كهف ث

  انتقاؿ كانتاج العمـك الطبية خبلؿ العصر الكسيط.ىذا البيت في 
 بيت ابن ُزىر ومكانتو في عمم الطب:  :أول

 :بيت ابن زىر: بين األصل العربي والنسب األندلسي - أ
العريقة التي برزت  1يعتبر بيت بني زيىر كاحدة هف أشير البيكتات العمهية  

 تيا كانتشرت شيرتياـ(، كالتي ذاع صي13-11ق/ 7-5باألندلس بيف القرنيف )
، فيك بيت تسمسؿ العمـ كالجاه كالتقكل في بنيو لهدة اإلسبلهيربكع العالـ إلى 

، حيث تكارث أبناؤه العناية بالعمـ كاألدب، كارتقكا 2تزيد عف ثبلثة قركف كاهمة

                                                           
ػٗ ف١ٙخ  1 ٍَّ حٌز١ٛطخص حٌؼ١ٍّش: ٠مٜي رٙخ طٍه ح٤َٓ حٌظٟ طًٍٔٔ ف١ٙخ حٌؼٍُ ِيس ِؼظزَس ِٓ حٌِِٓ، ٚٚ

ح٢رخء ٚح٤ؿيحى ٥ٌرٕخء ٚح٤كفخى، رل١غ طؼيى ػٍّخإ٘خ ٚطٍٍٔٔٛح، ح٠ِ١ٌي حٌَحٟٟ، حٌّٔخص حٌؼ١ٍّش 

١ّش ح١ٌٓٛٔش، ّٟٓ ٔيٚس ح٤َٓ حٌؼ١ٍّش فٟ ّٓٛ، أـخُ ِـّٛػش حٌزلغ فٟ ح٤ىد ٥ٌَٓ حٌؼٍ

حٌؼَرٟ حٌٟٔٛٓ، ط١ٕٔك حٌّٙيٞ حٌٔؼ١يٞ، و١ٍش ح٢ىحد ٚحٌؼٍَٛ ح٦ٔٔخ١ٔش، أوخى٠َ، ِطزؼش حٌٕـخف 

 .22، 2003ٙ، حٌيحٍ حٌز٠١خء، 1حٌـي٠يس، ١

، 1، حٌّطزؼش حٌٛ٘ز١ش، 2١أكّي حرٓ أرٟ أٛز١ؼش، ػ١ْٛ ح٤ٔزخء فٟ ١زمخص ح١٤زخء، ؽ 2

، ِلّي رٓ ِلّي ِوٍٛف، ٗـَس حٌٍٕٛ حٌِو١ش، ىحٍ حٌفىَ 64-67َ، ٙ ٙ 1882ٖ/1299

، ِلّي ح١ِ٤ٓ رٍغ١غ، ٔظَحص فٟ طخ٠ٍن 131ٌٍطزخػش ٚحٌَٕ٘ ٚحٌظ٠ُٛغ، )ى َ(، )ى ص(، ٙ

، ؿؼفَ ٠خ٠ٕٛ، غخُٞ 167-166، ٙ 2007ٙحٌغَد ح٩ٓ٦ِٟ، ىحٍ حٌوٍي١ٔٚش، حٌـِحثَ، 

َ ّّ ٞ، حٌطز١ذ حرٓ َُ٘ ح٤ٔئٌٟ ٍحثي حٌظـ٠َذ، ىحٍ حٌىظذ حٌؼ١ٍّش، ر١َٚص، )ى ص(، حٌ٘

ٙ17. 
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، غير أٌف 3أرفع الهناصب السياسية، أيف برز هنيـ الكزراء كاألدباء كالهدرسكف
 اىتهاهو فترؾ لنا فيو إسياهات عديدة. الطب شٌكؿ هجاؿ 

ينحدر بيت بني زىر هف أصؿ عربي، حيث يظير هف خبلؿ سرد نسبو   
حسب ها ذكره جهيكر  4"بن ُزىر أبو بكر محمد بن مروانابتداءن هف الجد "

" كىك الجد األعمى الذم يعكد في ُزىر"إلى  أٌنو ينسب ،5الهؤرخيف كالنسابيف
، فالظاىر أٌف جدىـ )زيىر( قد 7بف نزار بف هعد بف عدناف 6قبيمة إيادإلى  نسبتو

األندلس خبلؿ القرف الثالث اليجرم/التاسع إلى  ىاجر هف الجزيرة العربية
ـ(، فاستقر أبناؤه أكالن في جفف 912ق/330هيبلدم، كربها يككف ذلؾ سنة )

                                                           
أكّي حٌّمَّٞ، ٔفق حٌط١ذ ِٓ غٜٓ ح٤ٔيٌْ ح١١ٌَذ ًٚوَ ٠َُٚ٘خ ٌٔخْ حٌي٠ٓ حرٓ حٌوط١ذ، طق  3

 .247، ىحٍ ٛخىٍ، ر١َٚص، )ى ص(، 2ٙاكٔخْ ػزخّ، ؽ

َأٞ، كخفظخ ٥ٌىد، فم١ٙخ كخًلخ رخٌفظٜٛ ِظميِخ أرٛ رىَ ِلّي رٓ َِٚحْ رٓ َُ٘: وخْ ػخٌّخ رخٌ 4

ف١ٙخ، ِظمٕخ  ٌٍؼٍَٛ، فخ٩ٟ ؿخِؼخ ٌٍيٍح٠ش ٚحٌَٚح٠ش، ّٓغ ػٓ أرٟ رىَ رٓ حٌم١١ٛش ٚحرٓ ٍُد 

ٚأرٟ ٠لٟ رٓ ر١َخي ٚغ١َُ٘، ٚكّيع ػٕٗ ؿّخػش ِٓ أً٘ ح٤ٔيٌْ أِؼخي حرٓ حٌؼَحف 

غ١َُ٘، طٛفٟ رطٍز١َس ٕٓش حٌزط١ٍٟٛٓ، ٚأرٛ ػزي هللا حٌلٜخٍ، ٚحرٛ ؿؼفَ حٌّغ١غ ٚ

َ، حرٓ ىك١ش ػَّ رٓ حٌلٔٓ، حٌّطَد ِٓ أٗؼخٍ أً٘ حٌّغَد، طق ارَح١ُ٘ 1032ٖ/422

ح٤ر١خٍٞ، كخِي ػزي حٌّـ١ي، أكّي أكّي ريٚٞ، ىحٍ حٌؼٍُ ٌٍـ١ّغ ٌٍطزخػش ٚحٌَٕ٘ ٚحٌظ٠ُٛغ، 

ش ، حٌمخٟٟ ػ١خٝ حٌٔزظٟ، طَط١ذ حٌّيحٍن ٚطم٠َذ حٌّٔخي ٌّؼَف203ر١َٚص، )ى ص(، ٙ

، ُٚحٍس ح٤ٚلخف ٚحٌ٘ئْٚ ح١ِ٩ٓ٦ش، حٌٍّّىش 8أػ٩َ ٌِ٘ذ ِخٌه، طق ٓؼ١ي أكّي أػَحد، ؽ

 .244، 2ٙ، أكّي حٌّمَّٞ، حٌّٜيٍ حٌٔخرك، ؽ28َ، 1983ٖٙ/1403حٌّغَر١ش، 

، أرٛ حٌلٔٓ حرٓ رٔخَ حٌٕ٘ظ٠َٕٟ، حٌٌه١َس فٟ ِلخٓٓ أً٘ 204حرٓ ىك١ش، حٌّٜيٍ حٌٔخرك، ٙ 5

، 219، 1997ٖٙ/1417، ىحٍ حٌؼمخفش، ر١َٚص، 1، ِؾ2ّ، ق حٌـ٠َِس، طق اكٔخْ ػزخ

 .244، 2ٙ، أكّي حٌّمَّٞ، حٌّٜيٍ حٌٔخرك، ؽ28، 8ٙحٌمخٟٟ ػ١خٝ، حٌّٜيٍ حٌٔخرك، ؽ

، حرٓ ىك١ش، حٌّٜيٍ حٌٔخرك، 219، 1ٙ، ِؾ2حرٓ رٔخَ حٌٕ٘ظ٠َٕٟ، حٌّٜيٍ حٌٔخرك، ق  6

 .244، 2ٜٙيٍ حٌٔخرك، ؽ، حٌّمَّٞ، ح28ٌّ، حٌمخٟٟ ػ١خٝ، حٌّٜيٍ حٌٔخرك، 203ٙٙ

َ٘  رٕٛ أ٠خى: ُ٘ ا٠خى رٓ ِٔحٍ حرٓ ِؼي رٓ ػئخْ، لخي حرٓ حٌىٍزٟ: 7 ُُ ٚوخْ ٠٤خى أٍرؼش أ٨ٚى ُٚ٘ 

ٚىػّٟ ّٚٔخٍس ٚػؼٍزش، أرٛ حٌؼزخّ حٌمٍمٕ٘يٞ، ٔٙخ٠ش ح٤ٍد فٟ ِؼَفش أٔٔخد حٌؼَد، طق 

 .95، 1ٙؽ، 1980َٖ/1400، ر١َٚص، 1ارَح١ُ٘ ح٤ر١خٍٞ، ىحٍ حٌىظخد حٌٍزٕخ١١ٔٓ، ١
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يخ جنكب غربي األندلس، لكف لـ ييعرؼ تار  9إشبيميةإلى  ، كهنيا انتقؿ8شاطبة
 إشبيمية.إلى  انتقاؿ ىذا البيت

كها تحسف اإلشارة إليو أٌف أقدـ أجداد بني زيىر الذيف عرفت بيـ كتب التراجـ   
الذم كاف فقييا  -سبؽ كأف أشرنا إليو–" أبو بكر محمد بن مروان بن زىرىك "

، 10اشتير بالعمـ كالتقكل، كساىـ هساىهة فعالة في قياـ الدكلة العبيدية بإشبيمية
" خشي هنو، فأخرجو عف بمده كاستصفيت أهكالو، ابن العبادر أٌف القاضي "غي

ـ( عف 1032ق/422حتى كفاتو سنة ) 11فمحؽ بشرؽ األندلس كأقاـ بطمبيرة
، ثـ تكالت ذرية الجد الفقيو حيث أنجبت ىذه 12عهر ناىز الست كالثهانيف سنة

لنابغيف كالهشيكريف األسرة العربية كخبلؿ ستة أجياؿ هتعاقبة عددا هف األطباء ا
 في األندلس. 

 :عمماء ابن زىر ومكانتيم في الصناعة الطبية - ب
                                                           

ٗخ١زش: ِي٠ٕش فٟ َٗق ح٤ٔيٌْ َٚٗلٟ ل١َزش، ٟٚ٘ وز١َس لي٠ّش، طوَؽ ِٕٙخ هٍك ِٓ حٌف٩٠ء،  8

ٖ(، ٠خلٛص ٠465ٕٔذ ا١ٌٙخ ػزي حٌؼ٠ِِ رٓ ػزي حٌٗ رٓ ػؼٍزش أرٛ ِلّي حٌٔؼيٞ ح٤ٔئٌٟ)ص 

 .309، 3ٙحٌلّٛٞ، ِؼـُ حٌزٍيحْ، ىحٍ ٛخىٍ، ر١َٚص، )ى ص(، ؽ

ظ١ّش رخ٤ٔيٌْ، طّٔٝ كّٚ أ٠٠خ، رٙخ وخْ رٕٛ حٌؼزخى، ٟٚ٘ ل٠َزش ِٓ حٌزلَ اٗز١ٍ١ش: ِي٠ٕش ػ 9

٠طً ػ١ٍٙخ ؿزً حٌَ٘ف ٚ٘ٛ ؿزً وؼ١َ حٌ٘ـَ ٚح٠ٌِظْٛ ٚٓخثَ حٌفٛحوٗ، ٠لًّ ِٕٙخ حٌمطٓ اٌٝ 

ٓخثَ ِيْ ح٤ٔيٌْ، ٟٚ٘ ػٍٝ ٗخ١ت َٔٙ ػظ١ُ ٠ّٔٝ حٌٛحىٞ حٌىز١َ ٚفٟ وٍٛطٙخ ِيْ ٚألخ١ٌُ، 

 .195، 1ٙٓ أً٘ حٌؼٍُ، ٠خلٛص حٌلّٛٞ، حٌّٜيٍ حٌٔخرك، ؽ٠ٕٔذ ا١ٌٙخ هٍك وؼ١َ ِ

، ِلّي كٔٓ ٍحٟٟ حٌؼخَِٞ، فٜٛي فٟ 432، 3ٙحٌّمَّٞ، حٌّٜيٍ حٌٔخرك، ؽأكّي  10

 .204، 2014ٙ، ر١َٚص، 1اريحػخص حٌطذ ٚح١ٌٜيٌش فٟ ح٤ٔيٌْ، ىحٍ حٌىظذ حٌؼ١ٍّش، ١

زٕخء ػٍٝ َٔٙ طخؿٗ، وخٔض كخؿِح ر١ٓ ١ٍز١َس: ِي٠ٕش رخ٤ٔيٌْ ِٓ أػّخي ١ٍ١طٍش، وز١َس لي٠ّش حٌ 11

ح١ٌٍّّٔٓ ٚح٦فَٔؾ اٌٝ أْ حٓظٌٛٝ ػ١ٍٙخ ح٨فَٔؾ، ٚوخْ لي حٓظٌٛٝ ػ١ٍٙخ حٌوَحد فخٓظـّي٘خ ػزي 

، 4حٌَكّٓ حٌٕخَٛٞ ح٤ِٛٞ، ٌٚٙخ كْٜٛ ٚٔٛحكٟ ػيس، ٠خلٛص حٌلّٛٞ، حٌّٜيٍ حٌٔخرك، ؽ

ٙ37. 

، حرٓ ىك١ش، حٌّٜيٍ 219، 1ِٙؾ  ،2أرٛ حٌلٔٓ حرٓ رٔخَ حٌٕ٘ظ٠َٕٟ، حٌّٜيٍ حٌٔخرك، ق 12

، ٍحٟٟ حٌؼخَِٞ، حٌَّؿغ 244، 2ٙ، أكّي حٌّمَّٞ، حٌّٜيٍ حٌٔخرك، ؽ203حٌٔخرك، ٙ

 . 204حٌٔخرك، ٙ
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 الطبٌة العلوم تطور فً زهر ابن بٌت علماء أثر

 الوسٌط العصر خالل باألندلس

حظيت أسرة بني زىر بهكانة هرهكقة كشيرة كاسعة باألندلس، أيف تهتعت   
ىناؾ بسهعة طيبة كاحتراـ تاـ كسيرة هرضية كصيت عـٌ أصقاع العالـ، كهف 

يا الذيف تأصمت فييـ دكف شؾ أٌنيا استهدت هكانتيا الهتهيزة ىذه هف عمهائ
جذكر الثقافة كالعمـ عبر عٌدة أجياؿ، أيف عٌدكا هف هشاىير عمهاء األندلس في 
الرياسة كاألدب عاهة، كعمـ الطب كالتداكم خاصة، ككفاىـ فخرا ها أبداه عمهاء 
عصرىـ هف تنكيو بيذه الهنزلة التي حظكا بيا، كها شيد ليـ بو الهؤرخكف 

ليـ، فالكاضح أٌنيـ اكتسبكا ثقة هعاصرييـ لها عرؼ  كالهترجهكف الذيف أٌرخكا
عنيـ هف خصاؿ كفضائؿ السيها ها يتصؿ بشخصيتيـ العمهية في هيداف 

ة كالحذاقة كالحرص عمى الهزيد هف  13الطب هثؿ الفضؿ كالهعرفة كالنجاب
 .14االطبلع في صناعة األدكية

ضهف الهتكف فالهتتبع لتجميات حضكر صكرة عمهاء ابف زىر في عمـ الطب   
الهصدرية عمى تنكع تشكيبلتيا، يظير لو هف دكف شؾ أٌنيا تيًبيف عف صكرة 
كصفية نهطية كاحدة لـ تنفؾ تخرج عف ككنيـ عمهاء هشيكد ليـ بالفضؿ في 

  صناعة الطب، هشيكريف بالحذاقة فيو.

                                                           
 .29، 8ٙحٌمخٟٟ ػ١خٝ، حٌّٜيٍ حٌٔخرك، ؽ 13

، حرٓ ىك١ش، حٌّٜيٍ حٌٔخرك، 68-64، ٙ ٙ ٠2ٕظَ: حرٓ أرٟ أٛز١ؼش، حٌّٜيٍ حٌٔخرك، ؽ 14

، ِلّي ِوٍٛف، حٌَّؿغ حٌٔخرك، 29، 8ٙحٌّٜيٍ حٌٔخرك، ؽ، حٌمخٟٟ ػ١خٝ، 203ٙ

ٙ131. 
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 الطبٌة العلوم تطور فً زهر ابن بٌت علماء أثر

 الوسٌط العصر خالل باألندلس

كإلدراؾ ىذه الهكانة الساهقة لعمهاء أسرة ابف زىر يتكجب عمينا أف نرصد   
اتيـ التي نٌكىت بيا هختمؼ الهصادر في هجاؿ الطب، بحيث نجد بعض صف

 هكانتيـ في الطب:إلى  أٌف أقدـ أكلئؾ الذيف أشارت كتب التراجـ
 ـ(: 1094ق/484)ت أبو مروان عبد الممك بن أبي بكر بن زىر .1
هف سمسمة أطباء بني زىر، أشاد بهكانتو في الصناعة  يهثؿ الحمقة األكلى  

كان فاضال في صناعة الطب خبيرا بأعماليا " قائبل: "أصبيعةابن أبي الطبية "
، فيك يعتبر أعظـ طبيب سريرم بعد الرازم يباشر عبلج 15"مشيورا بالحذق

، ألٌف األطباء طبقتاف، طبقة تعتهد عمى األعهاؿ 16الهرضى في الهستشفيات
النظرية كقراءة الكتب، كطبقة تعتهد التجربة الشخصية كالهبلحظة الطبية 

 .17سرسرية هع تجاربيـ العمهية كتحصيميـ هف خبلؿ كتب القدهاءال
الهشرؽ كاشتير ىناؾ بههارسة الطب زهنا طكيبل، حتى تكلى إلى  رحؿ  

األندلس كيستقر بهدينة إلى  ، ليعكد18رئاسة الطب ببغداد ثـ بهصر ثـ القيركاف
 طار ذكرهالتي اشتير بيا بالتقدـ في صناعة الطب كالبراعة فيو، كهنيا  19دانية
أقطار األندلس كالهغرب، كلو في الطب آراء شاذة خالؼ فييا الحكهاء، إلى 

                                                           
 .64، 2ٙحٌّٜيٍ حٌٔخرك، ؽحرٓ أرٟ أٛز١ؼش،  15

 .167ِلّي ح١ِ٤ٓ رٍغ١غ، حٌَّؿغ حٌٔخرك، ٙ 16

-1085َٖ/539 -479ِٖلّي ح١ِ٤ٓ رٍغ١غ، حٌل١خس حٌفى٠َش رخ٤ٔيٌْ فٟ ػَٜ حٌَّحرط١ٓ ) 17

 .498َ، ٙ 2014ٖ/1425 َ(، ىحٍ حٌّيحٍ ح٩ٓ٦ِٟ، ر١َٚص،1144

، ٛخػي 185، حرٓ ىك١ش، حٌّٜيٍ حٌٔخرك، 64ٙ، 2ٙحرٓ أرٟ أٛز١ؼش، حٌّٜيٍ حٌٔخرك، ؽ 18

 .197، 1985ٙح٤ٔئٌٟ، ١زمخص ح٤ُِ، طق حٌؼ١ي رٛػٍٛحْ، ر٩١ٍٚص، ىحٍ حٌط١ٍؼش، 

ٛخىٍس  ىح١ٔش: ِي٠ٕش رَ٘ق ح٤ٔيٌْ، ػٍٝ حٌزلَ ػخَِس كٕٔش، وؼ١َ حٌؼَّحْ ٚحٌٔفٓ ٚحٍىس ػ١ٍٙخ 19

ػٕٙخ، ٚفٟ حٌـٕٛد ِٕٙخ ؿزً ػظ١ُ ِٔظي٠َ، طظَٙ ِٓ أػ٩ٖ ؿزخي ٠خرٔش فٟ حٌزلَ، حٌل١َّٞ، 

 .76حٌَٚٝ حٌّؼطخٍ فٟ هزَ ح٤لطخٍ، ٙ
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ـ( بعد أف انتقؿ إلييا هف هدينة 1094ق/484كانت كفاتو بإشبيمية سنة )
دانية، هخمفا كراءه أهكاال جزيمة، فقد كاف غني إشبيمية كهطهح أنظارىا في 

   .20الرباع كالضياع
ى/ 525)ت سنة  وان عبد الممك بن زىرأبو العالء ُزىر بن أبي مر  .2

 : ـ(1130
، اشتغؿ بصناعة هثؿ أبيو هكانة هرهكقة في ىذا الهجاؿتبكأ ىك اآلخر   

الشاـ كالعراؽ إلى  الطب كىك صغير، فناؿ شيرة كاسعة تجاكزت حدكد األندلس
وأنسي من قبمو إحاطة بو وحذقا " يقكؿ عنو: "ابن اآلباراألهر الذم جعؿ "

، كقاؿ عنو 21"تى أّن أىل المغرب ليفاخرون بو وبأىل بيتو في ذلك، حلمعانيو
فاق أىل وقتو جاللة وعمما وجاىا، ومكانة عند الرؤساء ": "القاضي عياض"

  .22"والخاصة والعامة
هكانتو في صناعة الطب بقكلو: إلى  " أيضاابن أبي أصبيعةكأشار "   
مى قوتو في صناعة مشيور بالحذق والمعرفة ولو عالجات مختارة تدل ع"

الطب واطالعو عمى دقائقيا وكانت لو نوادر في مداواتو المرضى ومعرفتو 
" القانون في الطب، حتى أٌنو انتقد كتاب "23"ألحواليم وما يجدونو من اآللم

                                                           
، حرٓ ح٢رخٍ، حٌظىٍّش ٌىظخد حٌٍٜش، طق ر٘خٍ ػٛحى 64، 2ٙحرٓ أرٟ أٛز١ؼش، حٌّٜيٍ حٌٔخرك، ؽ 20

، ِلّي ح١ِ٤ٓ 335-334، ٙ ٙ 2011، طْٛٔ، 1، ىحٍ حٌغَد ح٩ٓ٦ِٟ، 1١ِؼَٚف، ؽ

 .168رٍغ١غ، حٌَّؿغ حٌٔخرك، ٙ

 .488، 1ٙحرٓ ح٢رخٍ، حٌّٜيٍ حٌٔخرك، ؽ 21

 .29، 8ٙحٌمخٟٟ ػ١خٝ، حٌّٜيٍ حٌٔخرك، ؽ 22

 .64، 2ٙحرٓ أرٟ أٛز١ؼش، حٌّٜيٍ حٌٔخرك، ؽ 23
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 الطبٌة العلوم تطور فً زهر ابن بٌت علماء أثر

 الوسٌط العصر خالل باألندلس

، كانت كفاتو بهدينة قرطبة 24األندلسإلى  " الذم كصؿ في زهانولبن سينا"
 . 26تفيو، كدفف بإشبيميةبيف ك 25ـ( بسبب نغمة1130ق/ 525سنة )

 (:ـ1161ى/ 557" )ت سنة أبو مروان عبـد الممك بن أبـي العالء" .3
أخذ الطب عف كالده حتى برع في صناعة الطب، فيك يعتبر تاج أسرة بني   

أشير زيىر في الطب كعمكهو، لها أظيره فيو هف تفكؽ كنبكغ حتى اضحى هف 
بعض الهؤرخيف يعتبركنو أكبر ، بؿ إف في بقاع األندلس كمياكألهع األطباء 

كىذا ها أكٌده  أطباء الهدرسة العربية كال يهكف هقارنتو إال بابف سينا كالرازم،
لم يكن في زمانو من يماثمو في مزاولة صناعة »" بقكلو: ابن أبي أصبيعة"

كان موفقا في عالج المرضى، »كقاؿ عنو أيضا في هكضع آخر:  ،«27الطب

                                                           
 .65، 2ٙحٌّٜيٍ ٔفٔٗ، ؽ 24

أٍٛٙخ ِٓ ٔ غً حٌـٍي أٞ فٔي فٟ حٌٕغٍش: فٟ حٌٍغش ٟ٘ فٔخى ٠ليع فٟ حٌـَف أٚ فٟ حٌـٍي، ٚ 25

حٌيرخؽ، ٟٚ٘ أٍٚحَ ٚىحء ٠ليع طلض حٌـٍي فٟ ِٕطمش ح٦رط١ٓ ح٠٤ّٓ ٚح٠٤َٔ، ٚلخي "أرٛ 

 ّْ َِٚحْ ػزي حٌٍّه رٓ َُ٘" ػٓ ٌ٘ح حٌَّٝ: "...ٚأّّخ وخْ ٌ٘ح حٌَّٝ ػَٔ حٌؼ٩ؽ رٔزذ أ

خ ِيس ر٠١خء ٍِٔخء ح٤ه١٩ حٌّلظَلش ٠ؼَٔ ٠ٔـٙخ ػٍٝ حٌط٠َك ح٤ٍٛق، فمٍّّخ ٠ىْٛ ػٕٙ

ِلّٛىس، ٚأّّخ طىْٛ ػٕٙخ أٔٛحع أهَٜ اِخ ِخثٍش اٌٝ حٌُغزَس ٚاِخ اٌٝ حٌيحوٕش، ٚلي ػٍّٕخ أّٔٗ ٨ 

 ّْ ٠ىْٛ رٌَُء فٟ ِؼً ٌٖ٘ ح٤ٍٚحَ حٌؼظخَ ا٨ رخ٠ٌٕؾ حٌٜل١ق حٌـخٍٞ ػٍٝ حٌٔز١ً ح٤ف٠ً، ٤

ش( ِٚظٝ ٔخٌٙخ حٌلي٠ي طفخلُ أَِ٘خ ح٤ٍٚحَ حٌٔٛىح٠ٚش ِؼً ٌٖ٘ ٨ ٠ٕفغ ف١ٙخ ػًّ ح١ٌي )أٞ حٌـَحك

ٟٚ٘ أ٠٠خ طؤوً ِخ ٠ظًٜ رخٌّٟٛغ أو٩ "، حرٓ َُ٘ أرٛ َِٚحْ، وظخد حٌظ١ٔ١َ فٟ حٌّيحٚحس 

، ٔم٩ ػٓ ِلّي ح١ِ٤ٓ 382، 1983ٙٚحٌظير١َ، طق ١٘١ًِ حٌوٍٛٞ، ىحٍ حٌفىَ، ىِ٘ك، 

١ش ِٓ وظخد ، ػّٜض ػزي حٌٍط١ف ىٔيٕ، أكيحع َِحرط172-171رٍغ١غ، حٌَّؿغ حٌٔخرك، ٙ

، ٙ 1991حٌظ١ٔ١َ ٨رٓ َُ٘ )أٟٛحء ؿي٠يس ػٍٝ حٌَّحرط١ٓ(، ىحٍ حٌغَد ح٩ٓ٦ِٟ، ر١َٚص، 

ٙ119-139.  

، حرٓ ح٢رخٍ، 245، 2ٙ، أكّي حٌّمَّٞ، حٌّٜيٍ حٌٔخرك، ؽ203حرٓ ىك١ش، حٌّٜيٍ حٌٔخرك، ٙ 26

ِٟ، ، ِلّي ح١ِ٤ٓ رٍغ١غ، ٔظَحص فٟ طخ٠ٍن حٌغَد ح489٩ٓ٦، 1حٌّٜيٍ حٌٔخرك، ؽ

 .207، ٍحٟٟ حٌؼخَِٞ، حٌَّؿغ حٌٔخرك، 171ٙٙ

 .66، 2ٙحرٓ أرٟ أٛز١ؼش، حٌّٜيٍ حٌٔخرك، ؽ 27
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 الطبٌة العلوم تطور فً زهر ابن بٌت علماء أثر

 الوسٌط العصر خالل باألندلس

، كانت كفاتو 28«ة المفردة والمركبة، حسن المعالجةجّيد الستقصاء في األدوي
 ـ(.1161ق/557بإشبيمة سنة )

  :(1198ى/ 595أبو بكر محمد بن عبد الممك )الحفيد( )ت سنة  .4
أخذ صناعة الطب عف أبيو كجٌده أبي العبلء، فكانت لو ٌسعةى عمـو فيو، إذ   

الوي، قاؿ عنو كاف هعتنيا بو كآبائو، هتابعا ألقكاؿ عمهائو كتجاربيـ، هبا شرا أىٍعهى
.. كان صائب . لم يكن في زمانو أعمم منو بصناعة الطب ": "ابن أصبيعة"

، حتى لقب بشيخ الطب كجالينكس 29"حسن المعالجة جيد التدبير الرأي
العصر، كغدا الهشرؼ عمى عبلج همكؾ الدكلتيف الهرابطية كالهكحدية هتهتعا 

شتير في أقطار األندلس كغيرىا هف لدييـ بهنزلة هرهكقة، كذكره قد شاع كا
الببلد، تكفي في هدينة هراكش هسهكها كدفف بركضة األهراء سنة 

 .30ـ(1198ق/595
  م(:1205ى/ 602أبو محمد عبدا بن الحفيد )ت سنة  .5

ـ(، اشتغؿ عمى كالده الذم كقفو 1141ق/577كاف هكلده بهدينة إشبيمية سنة )
كان " قائبل: "ابن أبي أصبيعةأشاد بو "عمى كثير هف أسرار عمـ الطب كعهمو، 

جيد الفطرة حسن الرأي، مفرط الذكاء، كثير العتناء بصناعة الطب والنظر 
ـ( حيث قتؿ 1205ق/602، كانت كفاتو سنة )31"فييا والتحقيق لمعانييا

                                                           
 ٔفٔٗ، ٚحٌٜفلش ٔفٔٙخ.  28

 .68، 2ٙٔفٔٗ، ؽ 29

 .161ِلّي ِوٍٛف، حٌّٜيٍ حٌٔخرك، ٙ 30

 .74، 2ٙحرٓ أرٟ أٛز١ؼش، حٌّٜيٍ حٌٔخرك، ؽ 31
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 الطبٌة العلوم تطور فً زهر ابن بٌت علماء أثر

 الوسٌط العصر خالل باألندلس

بالسـ هثؿ كالده بهدينة سبل في الجية الهسهاة برباط الفتح كدفف بيا، ككاف 
إشبيمية كدفف إلى  هراكش، ثـ حهؿ هف ذلؾ الهكضعى إل ذلؾ أثناء تكجيو

  .32بهقر آبائو خارج باب الفتح
أبو بكر بن طبيب آخر كىك إلى  "محمد األمين بمغيثكيشير الباحث "     

ق( كىك ابف 1232ق/630قتمو "ابف األحهر" غدرا سنة )زىر الحفيد، 
كأشار  عنا عمييا،، غير أننا لـ نجد لو ذكر في الهصادر التي اٌطم33عاها(37)

أٌف سمسمة أطباء إلى  "غازي الشّمري" ك"جعفر يايوشكذلؾ كؿ هف الباحثيف "
غاية ها بعد بني هريف، حيث تكفي طبيب هف بيت بني إلى  بني زىر اهتدت

 .34ـ(1422ق/825" سنة )ابن زىر المغربيزيىر يعرؼ باسـ "
ا كخبرة هف كالكاضح أٌف النساء في أسرة بني زىر لـ تكف أقؿ تخصص   

"أم األطباء الذككر، فقد عبل شأنيف كحذقف في صناعة الطب كالهداكاة، هثؿ 
كانتا " كابنتيا، قاؿ عنيها "ابف أبي أصبيعة": " أبي مروان بن زىرابنة " عمر"

، 35"طبيبتين مشيورتين ليما خبرة جيدة بما يتعمق بطب النساء والتوليد
يقبؿ لمهنصكر كأىمو كلدا إال أخت  "، كالالمنصورككانتا تدخبلف عمى نساء "

 .36الحفيد أك ابنتيا لها تكفيت أهيا

                                                           
َّّٞ، حٌَّؿغ ، ؿؼف85-84، ٙ 2ٙحرٓ أرٟ أٛز١ؼش، حٌّٜيٍ حٌٔخرك، ؽ 32 َ ٠خ٠ٕٛ، غخُٞ حٌ٘

 .20حٌٔخرك، ٙ

 .167ِلّي ح١ِ٤ٓ رٍغ١غ، ٔظَحص فٟ طخ٠ٍن حٌغَد ح٩ٓ٦ِٟ، ٙ 33

َّّٞ، حٌَّؿغ حٌٔخرك، ٙ 34  .20ؿؼفَ ٠خ٠ٕٛ، غخُٞ حٌ٘

 .70، 2ٙحرٓ أرٟ أٛز١ؼش، حٌّٜيٍ حٌٔخرك، ؽ 35

 حٌّٜيٍ ٔفٔٗ، ٚحٌٜفلش ٔفٔٙخ. 36
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 الطبٌة العلوم تطور فً زهر ابن بٌت علماء أثر

 الوسٌط العصر خالل باألندلس

 :عوامل نبوغيم في الطب - ت
 :ازدىار الحركة العممية الطبية باألندلس .1
األكضاع السياسية الهتردية التي عاشتيا ببلد األندلس في إلى  بالنظر    

كالهكحديف عيكدىا الهختمفة ابتداء هف عصر الخبلفة لبني أهية كالهرابطيف 
بسبب الفتف الداخمية أك بسبب الهد لهسيحي، إاٌل أٌف ذلؾ لـ يهنعيا هف أف 
تسير في الهككب الحضارم، أيف نالت الحركة العمهية بيا كبخاصة عمـ الطب 

ـ( ليبمغ الذركة خبلؿ 11-10ق/5-4هف االزدىار كالتفكؽ خبلؿ القرنيف )
قيف الذيف ضهنكا لو الرعاية ، بفضؿ ثمة هف العمهاء الهرهك 37ـ(12ق/6القرف )

، فمـ يتكقؼ 38كالعناية باستيعاب ها أنتجو السابقكف هف األعاجـ كالهسمهيف
نشاطيـ في ىذا الهيداف عند حدكد ها أخذكه عف اليكناف هف العمكـ الطبية، بؿ 
نظهكه كدرسكه دراسة هنيجية كأضافكا إليو هبلحظاتيـ، فتهكنكا بجٌدىـ أف 

ثرائيا، فنجدىـ كصفكا الكثير يضيفكا هعارؼ أخرل لم ثقافة الطبية كالصيدالنية كا 
هف األهراض التي لـ يعرفيا اليكنانيكف كعرفكا فركع الطب كالطب الكقائي 
كالعبلجي، كالتشريح كالجراحة، كأهراض العيكف كطب األطفاؿ كأهراض النساء 

  .39كغيرىا هف األهراض في هرحمة هبكرة

                                                           
، ػزي حٌؼ٠ِِ ف٩١ٌٟ، ىٍحٓخص فٟ طخ٠ٍن حٌـِحثَ 162ٙ ِلّي ح١ِ٤ٓ رٍغ١غ، حٌَّؿغ حٌٔخرك، 37

 .258، 2012ٙحٌـِحثَ،  -ٚحٌغَد ح٩ٓ٦ِٟ، ىحٍ حٌٙيٜ، ػ١ٓ ١ٍٍِش

 .258ػزي حٌؼ٠ِِ ف٩١ٌٟ، حٌَّؿغ ٔفٔٗ، ٙ 38

 .162ِلّي ح١ِ٤ٓ رٍغ١غ، حٌَّؿغ حٌٔخرك، ٙ 39
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 الطبٌة العلوم تطور فً زهر ابن بٌت علماء أثر

 الوسٌط العصر خالل باألندلس

ؾ عمهاء بيت ابف زىر أقرانيـ العمهاء فكاف هف الطبيعي أف يشار      
الهسمهكف في العهؿ عمى إنضاج عمكـ الطب كيترككا بصهاتيـ عمى طريؽ 

صاحب تجربة كبيرة كاف ليا أثر كبير في  اإلسبلهيتقدهو، حتى أصبح الغرب 
غاية تأسيس هدرسة ألفكنسك العالـ فقد كاف كميـ شركاء في إلى  هدرسة طميطمة

ة التي هيدت السبؿ لمبحث العمهي بشقيو اإلسبلهيرة الحضاإلى  االنتهاء
ليس في العصكر الكسطى بؿ كحتى في  اإلنسانيةالنظرم كالتجريبي لمنيضة 

 العصر الحديث. 
 : احتواء السالطين .2
الحركة إلى  الهضاف التاريخية التي أٌرخت لؤلندلس كتطرقتإلى  بالرجكع     

دكف شؾ أٌنو هثمها ساىـ العمهاء في  العمهية بيا السيها هيداف الطب، يفيـ هف
لـ  اإلسبلهيازدىاره كتطكره فإٌف الحكاـ كالسبلطيف ليذه الببلد طيمة الحكـ 

يبخمكا هف جانبيـ في الهساىهة في ىذه النقمة العمهية في عمـ الطب، أيف 
نجدىـ قد انتيجكا سياسة الهضي بو قدها، هف خبلؿ اإلغداؼ عمى عمهاءه 

راـ العمهاء الكافديف هف الهشرؽ اليو لينشركا فييا عمكهيـ، داخؿ االندلس كاك
" عند عبد الممك بن زىركىك ها نمهسو في الهكانة الجميمة التي حظي بيا "

" لها استقر بيا بعد عكدتو هف مجاىد العامريحاكـ هدينة دانية أنذاؾ "
 . 40عؿالهشرؽ، إذ أكرهو إكراها كبيرا كأعمى هنزلتو، كأهره أف يقيـ عنده فف

                                                           
، ِلّي 205ٔخرك، ٙ، ٍحٟٟ حٌؼخَِٞ، حٌَّؿغ ح64ٌ، 2حرٓ أرٟ أٛز١ؼش، حٌّٜيٍ حٌٔخرك، ؽ 40

 .168ح١ِ٤ٓ رٍغ١غ، حٌَّؿغ حٌٔخرك، ٙ
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 الطبٌة العلوم تطور فً زهر ابن بٌت علماء أثر

 الوسٌط العصر خالل باألندلس

الذيف اعتبركا هينة -ـ( 1144-1091ىػ/540-484كقٌرب الهرابطكف )    
" الذم ناؿ عندىـ هنزلة رفيعة أبو العالء بن زىر" -41الطب هينة هيهة

خٌصو األهير الهرابطي ، فقد 42كأغدقكا عميو هف النعـ كاألهكاؿ الشيء الكثير
مييا ـ( بحظكة لـ يحصؿ ع1106-1078ىػ/55-480) يوسف بن تاشفين

" ابن اآلباركىذا ها أكٌده "، 43أحد هف أىؿ األندلس، بؿ كأصبح طبيبو الخاص
  .44"وحّل من السمطان محال لم يحمو الماء من الضمآنبقكلو: "

" بنصيب كبير هف أبو مروان عبد الممك بن زىرليحظى بعد ذلؾ ابنو "     
تكريها عند الحكاـ االىتهاـ هف قبؿ الهرابطيف بعد كفاة كالده، ثـ ناؿ تقديرا ك 

الهكحديف، الذيف أتاحكا لمعمهاء األطباء الظركؼ الهبلئهة لبلستهرار في هزاكلة 
ي " األهير عبد المؤمن بن تومرت، فٌمها استقؿ "45نشاطيـ العمهي كالهين

" لنفسو كجعؿ أبو مروان عبد الممك بن زىرالهكحدم باألندلس اختص "

                                                           
ػًّ حٌَّحرطْٛ ػٍٝ ٟٚغ ١َٚٗ طلىُ حٌطذ ٚطلخفع ػ١ٍٗ، ٚأكيػٛح ِٕٜذ ٍث١ْ حٌٜٕخػش  41

حٌطز١ش ٌَّحلزش حػّخي ح١٨زخء ح١ٌٜخىٌش رٙيف حٌلفخظ ػٍٝ حٌّـظّغ ح٨ٔئٌٟ ِٓ طَٜفخص 

ٙخ ٍث١ْ حٌٜٕخػش فٟ َِحلزش حٍِٛ ح١٨زخء: رؼٞ حٌيؿخ١ٌٓ، ِٚٓ حرَُ ٌٖ٘ ح١ٌَٚ٘ حٌظٟ ٠ٍَِ ر

ِٕغ ِّخٍٓش حٌطذ أٚ حٌـَحكش ٠ٌٌٍٓ ١ٌٔض ٌُٙ هزَس أٚ وفخءس فٟ ًٌه، ِٕغ طي٠ٍْ حٌطذ رغ١َ 

ػٍُ ٚطـَرش فٟ ح٨هظٜخٙ، ِٕغ حٌطز١ذ ِٓ حهٌ حٌيَ ِٓ ٗوٚ ح٨ رؤًٔٗ، ٚحلظٜخٍ ػ١ٍّش 

ٍُٟ٘ٛٔ، حٌطذ ٚحٌويِخص حٌطز١ش  طل١٠َ ح٨ى٠ٚش ػٍٝ ح١٨زخء ح١ٌٜخىٌش حٌوزَحء، ٍٔٛ حٌي٠ٓ

حٌؼخٟٔ ػَ٘ ح٩١ٌّىٞ، ِئٓٔش ٗزخد  –فٟ ح٨ٔيٌْ ه٩ي حٌمَْ حٌٔخىّ حٌٙـَٞ 

 47َ(، 2006ٙحٌـخِؼش،)ح٨ٓىٕي٠ٍش 

، حرٓ ػٌحٍٜ حٌَّحوٟ٘، حٌز١خْ حٌّغَد فٟ أهزخٍ ح٤ٔيٌْ 64، 2ٙحرٓ أرٟ أٛز١ؼش، ؽ 42

 .85، 1980ٙٚحٌّغَد، )لُٔ حٌَّحرط١ٓ(، ىحٍ حٌؼمخفش، ر١َٚص، 

 .206، ٍحٟٟ حٌؼخَِٞ، حٌَّؿغ حٌٔخرك، 334ٙ، 1ٙحرٓ ح٢رخٍ، حٌّٜيٍ حٌٔخرك، ؽ 43

 ، 335، 1ٙحرٓ ح٢رخٍ، حٌّٜيٍ حٌٔخرك، ؽ 44

حٓظليحع حٌّٛكيْٚ ِٕٜذ ؿي٠ي ٠ؼَف رخُٓ "ِِٚحٍ ح١٨زخء" حٚ "ِِٚحٍ حٌيحٍ حٌٍٔطخ١ٔش"،  45

خٔخص ٌّؼخٌـش حٌَّٟٝ، ٍٔٛ حٌي٠ٓ ٍُٟ٘ٛٔ، وّخ لخِٛح ربٔ٘خء حٌّئٓٔخص ح٨ٓظ٘فخث١ش وخٌز١ّخٍٓظ

 .49حٌَّؿغ حٌٔخرك، ٙ
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 الطبٌة العلوم تطور فً زهر ابن بٌت علماء أثر

 الوسٌط العصر خالل باألندلس

اـ كالعطاء فكؽ أهنيتو، فقد كاف عنده اعتهاده عميو في الطب كأنالو هف األنع
، كلئلشارة أٌنو لها كاف الخميفة 46عالي القدر هتهيزا عمى كثير هف أبناء زهانو

-1184ىػ/595-580" )أبو يوسف يعقوب بن عبد المؤمن بن عمي"
عبد ـ( يعقد هجالسو بحضكر العديد هف األطباء، جعؿ عمى رأسيـ "1198

 ق595)تابو الوليد بن رشد"" ك"كر بن طفيلابو بجانب "إلى  "الممك بن زىر
  .47ـ(1198ػ/
 :الشتغال بالعمم وانتقال السند بين أبناء البيت الواحد .3
العمـ كاالىتهاـ بو تعٌمها كتعميها كاالشتغاؿ بو إقراءن إلى  يعد االنتساب     

كتأليفا كارتحاال هف أىـ األسس كالركائز التي قاـ عمييا بيت "ابف زيىر"، الذم 
هجاؿ النباىة كلقب بذلؾ الشتغالو بالعمـ، بؿ استطاع أف يحافظ عمى إلى  دلؼ

هجده عف طريؽ العمـ الذم عرؼ قيهتو كشجع أبناءه عمى الجد كاالجتياد في 
سبيؿ تحصيمو، نظرا لهنزلة العمـ كالعمهاء العالية في الهجتهع كال يختمؼ األهر 

عالـ هف االحتراـ كالهحبة كالهركز، عنو عند السمطة السياسية، كىذا بها يمقاه ال
ومما يشيد لذلك أّنا نجد كثيرا من الفقياء »" بقكلو: ابن خمدونكىك ها أكٌده "

وأىل الدين والعبادة إذا اشتيروا َحُسَن الّظن بيم، واعتقد الجميور معاممة 
 .48«ا في إرفادىم، فأخمص الناس في إعانتيم

                                                           
 .66، 2ٙحرٓ أرٟ أٛز١ؼش، حٌّٜيٍ حٌٔخرك، ؽ 46

 .531، 2ٙحٌّٜيٍ ٔفٔٗ،ؽ 47

 .315، 2005ٙػزي حٌَكّٓ حرٓ هٍيْٚ، حٌّميِش، ىحٍ حرٓ ح١ٌٙؼُ، حٌمخَ٘س،  48
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 الطبٌة العلوم تطور فً زهر ابن بٌت علماء أثر

 الوسٌط العصر خالل باألندلس

بف زىر" عمى العمـ كسمككا فيو كؿ فبناء عمى ذلؾ حرص عمهاء بيت "ا   
أٌف جذكر الثقافة كانت هتأصمة هنذ زهف بعيد إلى  سبيؿ، كىنا البد هف اإلشارة

أبو بكر محمد بن مروان بن  في بيت ابف زىر، فقد كاف الجٌد األكؿ لؤلسرة "
" هف جهمة الفقياء الهتهيزيف بإشبيمية هتفننا في العمكـ جاهعا لمدراية زىر

ة األهر الذم كاف لو دكر كبير كقاعدة أساسية هٌكنت العمهاء  ،49كالركاي
"الزيىرييف" باالستعانة باألسباب الهتكفرة عمى التفرغ لطمب العمـ كاالكتراع هف 

 هنابع الثقافة باألندلس.
كبالتالي تسمسؿ العمـ في أبناء ىذا البيت جيبل بعد جيؿ لقركف عديدة،     

أٌف رؤكس ىذا البيت اعتنكا بتكريث أعقابيـ األهر الذم لو داللة كاضحة عمى 
هف األبناء كاألحفاد الهيراث العمهي السيها في الطب، انطبلقا هف حٌب العمهاء 
تكريث العمـ لهف يحبكنو، كال أحب لمعالـ هف كلده، كلعمو أيضا يهكف أف يقاؿ 

ا يرل إذا كاف العمـ هيراثا فإٌف العاقؿ يطمب هيراثو الهستحؽ هف أبيو كذكيو له
أبو مروان هف نكر العمـ كبركتو، كاألهر نفسو هع بيت ابف زىر" الذم كاف فيو "

أبو العالء بن عبد الممك ابنو " ( عهدة1094ق/484" )تعبد الممك بن زىر
ـ( في تعمـ الطب، كعهؿ ىذا األخير بدكره 1130ى/525" )ت سنة بن زىر

ى/ 557" )ت سنة الءأبو مروان عبـد الممك بن أبـي الععمى تدريب ابنو "
   .50ـ( عمى الههارسة الطبية1161

                                                           
 .203حرٓ ىك١ش، حٌّٜيٍ حٌٔخرك، ٙ 49

 .65، 2ٙخرك، ؽحرٓ أرٟ أٛز١ؼش، حٌّٜيٍ حٌٔ 50
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 الطبٌة العلوم تطور فً زهر ابن بٌت علماء أثر

 الوسٌط العصر خالل باألندلس

 :أثرىم في تطور المعرفة الطبيةثانيا: 
 :عمماء بيت ابن زىر بين مينة التعميم والتطبيب .1
جانب التطبيب بفضؿ ها إلى  اضطمع عمهاء بيت ابف زيىر بهيهة التدريس    

ا عمى تهتعكا بو هف هؤىبلت عمهية في هجاؿ الطب، أيف نجدىـ قد حرصك 
 أبو مروان عبد الممك بن زىر»و في نمهستككيف أطباء جدد، كىك ها 

هف في صناعة الطب باألندلس ، الذم قٌدـ أىـ هساىهة «1094ق/484ت
)ت سنة « أبو العالء بن عبد الممك بن زىر»تعميهو البنو  خبلؿ
ـ(، ىذا األخير الذم كاف هكلعا هنذ صغره بتعمـ الطب عف أبيو 1130ى/525
 .51عرؼ بوحتى 

 أبو العالء بن عبد الممك بن زىرلنا أيضا أىـ هساىهة قٌدهيا  كها تجٌمت     
أبو البنو "ـ( بدكره في هسيرة األسرة الطبية في إعداده 1130ى/ 525)ت سنة 

ـ( كتدريبو عمى 1161ى/ 557" )ت سنة مروان عبـد الممك بن أبـي العالء
في األسرة بصناعة الطب كالتداكم مـ تنقطع بذلؾ عناية ، ف52الههارسة الطبية

الهعرفة الطبية، كقد ساىـ ىذا األخير بدكره في تككيف تبلهذة في صناعة 
، "أبو بكر الحفيد"الطب هشيكريف هعركفيف في األندلس هف أبرزىـ عدا كلده: 

أبو بكر بن الفقيو ، ك"53"بالمصدوم" الهشيكر "أبو الحسين ابن أسدون"
                                                           

 .67، 2ٙحرٓ أرٟ أٛز١ؼش، حٌّٜيٍ حٌٔخرك، ؽ 51

 .66، 2ٙٔفٔٗ، ؽ 52

حٌّٜيَٚ: ٘ٛ حرٓ حٌلٔٓ رٓ أٓيْٚ، ٌٚي ٚٔ٘ؤ ربٗز١ٍ١ش ٚٔ٘ؤ رٙخ ِٓ ر١ض ؿ٩ٌش ٚػٍُ، وخْ وؼ١َ  53

ح٨ػظٕخء رٜٕخػش حٌطذ ٍِٚ٘ٙٛح رٙخ، ٚوخْ ٠ل٠َ ػٕي حٌو١ٍفش حٌّٛكيٞ فٟ أٚلخص حٌّيحٚس، 

 .535ٖ، حرٓ أرٟ أٛز١ؼش، حٌّٜيٍ حٌٔخرك، 588ٙش ٕٓش طٛفٟ ربٗز١ٍ١
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أبو عمران ، كالفقيو الزاىد "55و محمد الشذوني"أب، ك"54"القاضي أبو الحسن
  ".بن أبي عمران

أها في هجاؿ التطبيب فربها أىـ تأثير كاف لعمهاء ابف زيىر عمى طريؽ      
تقدـ الطب كازدىاره باألندلس ىك هساىهتيـ في ظيكر الهدرسة الطبية 

عهكها  اإلسبلهيالهحضة غير هقيدة بالفمسفة، فمئلشارة أٌنو غمب عمى الٌطب 
كالٌطب األندلسي خصكصا خبلؿ القركف الستة األكلى لميجرة الهدرسة اليكنانية 

أبو مروان عبد التي كانت تيٍخًضع الطب لمفمسفة كتجعمو جزءن هنيا، فنجد "
" في إبعاد الرازيجانب "إلى  " هف بيف كؿ األطباء العرب يقؼالممك بن زىر

سابؽ أك قكؿ هكركث كذلؾ بكحي  الطب عف الفمسفة كالديف أك التأثر بهعتقد
  .56هف حرية التفكير كالنزعة العمهية فقط
عمـ نظرم إلى  ـ يقٌسهكف الطب11ق/06كلها كاف هعظـ األطباء حتى القرف 

كعمـ عهمي، لكنيـ ال يخرجكف العمـ العهمي عمى العمـ النظرم كها كضحو 

                                                           
ّٞ لخٟٟ اٗز١ٍ١ش، ٌٚي ٚٔ٘ؤ رٌٖٙ ح٤ه١َس، وخْ  54 أرٛ رىَ حرٓ حٌفم١ٗ حٌمخٟٟ: أرٟ حٌلٔٓ حٌَِ٘

فخ٩ٟ فٟ ٕٛخع حٌطذ ِؼظ١ٕخ رؤكٛحٌٗ، هيَ رٗ كخؿذ اٗز١ٍ١ش "أرٛ ػٍٟ رٓ ػزي حٌّئِٓ"، 

٠ٚىظذ حٌٕٔن ٌُٙ، وخٔض ٚفخطٗ ربٗز١ٍ١ش فٟ ىٌٚش  ٧ٌٚٗخٍس أّٔٗ وخْ ٠طزذ حٌٕخّ ِٓ ىْٚ أؿَ

 .  536، 2ٙحٌّٔظَٕٜ، حرٓ أرٟ أٛز١ؼش، حٌّٜيٍ ٔفٔٗ،ؽ

أرٛ ِلّي حٌٌٟ٘ٚٔ: ٌٚي ٚٔ٘ؤ ربٗز١ٍ١ش ٚطٛفٟ رٙخ، وخٔض ٌٗ ِؼَفش ؿ١يس رؼٍُ ح١ٌٙجش ٚحٌلىّش،  55

أػّخٌٙخ، وخْ حٗظغً رٜٕخػش حٌطذ ػٍٝ ٠ي "أرٟ َِٚحْ ػزي حٌٍّه رٓ َُ٘"، ٨ُِٗ ِيس ٚرخَٗ 

ٍِ٘ٙٛح رخٌؼٍُ ؿ١ي حٌؼ٩ؽ، هيَ " حٌٕخَٛ ٌي٠ٓ هللا" رخٌطذ، حرٓ أرٟ أٛز١ؼش، حٌّٜيٍ ٔفٔٗ، 

 .535، 2ٙؽ

٠ُغ٠َي ٘ٛٔىش، ّْٗ حٌؼَد طٔطغ ػٍٝ حٌغَد "أػَ حٌل٠خٍس حٌؼَر١ش فٟ أٍٚرخ"، ٔمٍٗ ػٓ  56

حٌوٍٛٞ، ىحٍ ح٤ٌّخ١ٔش، فخٍٚق ر٠١ْٛ، وّخي ىٓٛلٟ، ٍحؿؼٗ ٟٚٚغ كٛح١ٗٗ، ِخٍْٚ ػ١ٔٝ 

 .289َ، 1993ٖٙ/1413، 2ىحٍ ح٢فخق حٌـي٠يس، ر١َٚص، ١ -حٌـ١ً
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" قد د الممك بن زىرأبو مروان عب، فإٌننا نجد "57"ابف سينا" في كتابو "القانكف"
انتقد ىذا الهذىب كرأل فيو األعـ، بحيث فصؿ بيف أعهاؿ النظر كأعهاؿ اليد 
)الجراحة(، كجعؿ أعهاؿ ىذه األخيرة هف اختصاص أعكاف األطباء 

وأما محاولة ذلك باليد فيو «كهساعدييـ، حيث جاء عنو في ىذا الصدد قكلو: 
الكي وقطع الشريان وما ىو من أعمال بعض الخدمة لمطبيب وكذلك الفصد و 

أشرف من ىذه المرتبة مثل التشمير ولقط السبل وأعمى رتبة من ىذه لمخدمة 
إجادة القدح وكّميا من أعمال الخدام لمطبيب والطبيب من شأنو أن يدبر 

، كبيذا يككف قد كضع هفيكها جديدا كىك فصؿ 58«باألغذية أمر المريض
هفيكـ الطب إلى  بالتالي يصبح سباقاالجراحة عف الطب الباطني كالصيدلة، ك 

 الحديث.
كلعمنا نمهس أثره في تطكر العمكـ الطبية أيضا هف خبلؿ اعتهاده الهنيج      

إجراء التجارب العهمية بنفسو كاكتشاؼ إلى  التجريبي في عهمو، أيف كاف يهيؿ
إن التجربة إما أن ُتّصدق قولي حيًّا كنت أو «في ذلؾ: فيك يقكؿ  الهجيكؿ

ما أن تكذبومي ، قبؿ «تًا وا  ، فنجده يجرب العهميات الجراحية عمى الحيكانات أكالن
نتائج دقيقة ال يهكف استنتاجيا إلى  تكصؿ كقدإجرائيا عمى الهرضى البشر، 

إال هف خبلؿ دراسات كهبلحظات سريرية، كىك ها جعمو طبيبنا تجريبيًّا بحؽ، 
اىـ في تطكر الهعرفة ففتح بذلؾ آفاؽ البحث الطبي لهف جاء بعده، كس

                                                           
ارَح١ُ٘ رٓ َِحى، رلٛع فٟ طخ٠ٍن حٌطذ ٚح١ٌٜيٌش ػٕي حٌؼَد، ىحٍ حٌغَد ح٩ٓ٦ِٟ، ر١َٚص،  57

 .259-258، ػزي حٌؼ٠ِِ ف٩١ٌٟ، حٌَّؿغ حٌٔخرك، ٙ 15ٙ، 1991ٝ

 .320-319أرٛ َِٚحْ حرٓ َُ٘، حٌّٜيٍ حٌٔخرك، ٙ ٙ 58
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الجراحية كالطبية بطريقة هباشرة، هف خبلؿ كصؼ عديد هف األهراض 
 ة، كأخرل غير هباشر 59كاالبتكارات العبلجية، التي لـ يسبؽ كصفيا هف قبؿ

عمى كجكد برناهج تدريبي هنظـ كخاضع لئلشراؼ الجيد  إصراره كذلؾ عبر
كتأكيده عمى أىهية إلهاـ  لمجراحيف الجدد قبؿ السهاح ليـ بالعهؿ الهستقؿ،

تأسيس الثكرة  الهتدرب الجراحي بعمـ التشريح جيدنا، فساىهت بذلؾ تجاربو في
العمهية الحديثة في أكركبا الهبنية عمى الهبلحظة كالتجريب كهنو 

بدأىا الطبيب "أبك بكر الرازم" في بغداد خبلؿ الهدرسة التجريبية التي  تطكير
 . 60القرف التاسع

كجكد نساء طبيبات في بيت ابف زىر كها أسمفنا الذكر، فإٌنو إلى  كبالنظر     
هف دكف شؾ قد هٌيد ذلؾ لتقميد أصبح شائعنا في الهجتهعات الهسمهة حتى 

نت فيو الهرأة الكقت الحاضر، أال كىك قبكؿ النساء طبيبات في الكقت الذم كا
األكركبية هنبكذة في تعاليـ الديف كينظر إلييا عمى أنيا الخطيئة األصمية كأقؿ 
شأننا هف الرجؿ، كبالهقارنة فإٌنو لـ تتخرج أكؿ طبيبة في الكاليات الهتحدة 

سكتمندا عاـ1870ـ، كفي إنجمترا عاـ 1849األهريكية حتى عاـ   ـ.1894ـ، كا 
  :رىا في تطور الطب الحديثتأليف المصنفات الطبية وأث-ب

                                                           
٦ِىخ١ٔش حٌظغ٠ٌش ػٓ ٠َ١ك أٔزٛد ٠َّ اٌٝ حٌّؼيس ِزخَٗس ، ١ٌٜزق رٌٌه  حوظ٘خفٗ ِؼخي ػٍٝ ًٌه 59

 َ،أٚي ١ز١ذ ٍُِٔ ٠َ٘ف ٠َ١مش حٌظغ٠ٌش ح٨ٛطٕخػ١ش ٚحٌم٠َٔش ػٓ ٠َ١ك حٌَ٘ؽ أٚ حٌلٍمٛ

ح ِٓ حٌزلٛع كٛي لَُف حٌَأّ، ٚحٌفُ، ٚح٤ٔف، ٚحٌؼ١ْٛ، ٚح٤ٕٓخْ، ٚأَِحٝ  ٚأؿَٜ ػي٠ي 

 .حٌمٍذ ٚحٌَثش، ٚأٔٛحع حٌلّٝ ٚح٤َِحٝ حٌٛرخث١ش

 .289، ٠ُٙغ٠َي ٘ٛٔىش، حٌَّؿغ حٌٔخرك 60

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16155644/
https://journals.openedition.org/insaniyat/9651
https://journals.openedition.org/insaniyat/9651
https://www.aspetar.com/journal/viewarticle.aspx?id=132#.YJp2MbUzbcf
https://www.aspetar.com/journal/viewarticle.aspx?id=132#.YJp2MbUzbcf
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ساىـ عمهاء بيت ابف زىر بشكؿ كبير عمى الرقي بالنشاط العمهي الطبي      
كتطكيره هف خبلؿ ها خٌمفكه هف تراث طبي خدـ الدراسات الهتعمقة بيذا 
الهجاؿ، إذ شرع بعض أطباء بني زىر في تدكيف ها تكصمكا إليو في عمـ 

يتكجب اإلشارة إليو أٌنو عمى الرغـ هف الطب كفركعو عمى شكؿ هصنفات، كها 
أٌف تراثيـ الطبي ىذا قد تـ تحقيؽ البعض هنو، إال أٌف أغمبو يبقى في عداد 
التراث الضائع، كلكف هع ذلؾ يهكف لو أف يعطينا فكرة كاضحة عف ذلؾ اإلرث 
الحضارم الذم خٌمفو عمهاء ىذه األسرة العمهية كالذم يعكس لنا باعيـ الطكيؿ 

 .61اعة الطبيةفي الصن
أىـ ها خٌمفو عمهاء بيت ابف زيىر هف نتاج فكرم طبي، إلى  كقبؿ التطرؽ    

التنكيو بهبلحظات جديرة بالتكضيح حكؿ هشاركتيـ كهدل هساىهتيـ  حٌرم بنا
في الكتابة كالتدكيف في هيداف الطب، فها يهكف هبلحظتو في ذلؾ ىك تبايف 

ة أطباء هف أسرة بني زىر عاشكا هساىهتيـ في التأليؼ فيو، فهف هجهكع ست
ـ نجد أٌف هشاركتيـ 13ق/07القرف إلى  ـ11ق/05في الفترة الههتدة هف القرف 

"أبو العالء زىر بن عبد في التأليؼ قد انحصرت في أربعة أطباء فقط، كىـ 
ـ( الذم تـ إحصاء لو ستة عشر هؤلفا ها نسبتو 1131ق/525" )تالممك
الذم تـ  ـ(1162ق/557" )تممك بن زىرأبو مروان عبد ال، ك"% 47،05

الحفيد أبو بكر بن ، كساىـ "% 38،23إحصاء لو ثبلثة عشر هؤلفا ها نسبتو 
                                                           

-21ِٓ حٌيٍحٓخص حٌلي٠ؼش حٌظٟ ططَلض اٌٝ ِئٌفخطُٙ، ؿؼفَ ٠خ٠ٕٛ، حٌَّؿغ حٌٔخرك، ٙ ٙ 61

، ٔٙخى ػزخّ، حٌَّؿغ حٌٔخرك، 211 -206، ٍحٟٟ حٌؼخَِٞ، حٌَّؿغ حٌٔخرك، ٙ 30ٙ

253-255. 
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ـ( بأربعة هؤلفات فقط بنسبة 1198ق/595" )تزىر بن أبي مروان
" الذم ساىـ ابن زىر المغربي، في حيف نسجؿ ندرة التأليؼ عند "11،76%

" أبو مروان عبد الممكلرغـ هف هكانة "، كبا% 02،94بهؤلؼ كاحد فقط بنسبة 
ـ( كاالحتفاء الكبير 1205ق/602" )تابن زىر الحفيدـ( ك"1094ق/484)ت

الذم حظيا بو، إاٌل أٌنيها لـ يتركا لنا ثهرات تمؾ الجيكد الفذة عمى شكؿ 
هؤلفات كىذا ها يؤسؼ عميو، األهر الذم يدعك لمتساؤؿ ىؿ كانت ليـ هؤلفات 

البحث لـ ييتدم إلييا؟ أك ألٌنيها أحجها عف التأليؼ كضاعت؟ كلربها أٌف 
 أصبل؟

ها إلى  كهها يسترعي االنتباه في نظرنا أٌف تدكيف عمهاء بيت ابف زيىر     
تكصمكا إليو في عمـ الطب كفركعو عمى شكؿ هصنفات كاف هقركنا أحيانا 

اد في القتص" لكتاب "أبو مروان عبد الممكبتشجيعات الحكاـ، هف ذلؾ تأليؼ "
إبراىيم بن يوسف بن " بطمب هف أهير الهسمهيف "صالح األنفس واألجساد

أثرت ما أشار بو وأمر بو وحمل "، حيث جاء عنو في هقدهة الكتاب: "تاشفين
عميو من أن أثبت لو جممة مختصرة تجمع بين الطريقين وتأخذ بالطريقين 

حضره ولينفع بو ىيكل في الطب والرتبة ليكون، كما أّنو بين يديو تذكرة فيما ي
 .62"مجمسو المعظم ما يتكرر لديو

                                                           
 .502ٔم٩ ػٓ ِلّي ح١ِ٤ٓ رٍغ١غ، حٌل١خس حٌفى٠َش، ٙ 62
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كىك كتاب يتسـ بالبساطة ككضكح الشرح، ضـ فيو خبلصة لؤلهراض    
عبد ، ككذلؾ تأليفو لمخميفة "63كاألدكية، كالحفاظ عمى الصحة، كالطب النفسي

" الذم يصؼ فيو األغذية" ككتاب "الترياق السبعيني" كتاب "المؤمن بن عمي
  كاع األغذية هثؿ العسؿ كأثرىا في الصحة.هختمؼ أن

ىذا، كبيدؼ الكقكؼ عمى أىـ أثارىـ في هيداف الطب كتتبع الهصادر التي 
    ذكرتيا كاف الجدكؿ أدناه:

 
 

 المصدر المؤلفات الطبيب

أبك العبلء 
زىر بف عبد 

الهمؾ 
ػ ى525)ت

 ـ(1130

كتػػاب نجػػح -3كتػػاب الخػػكاص، -2كتػػاب الطػػرر، -1
هجربػػات -5أسػػرار الطػػب )التػػذكرة(،  جػػاهع-4الػػنجح، 

"النكػػػت الطبيػػػة، -6أبػػػي العػػػبلء )هجربػػػات الخػػػكاص(، 
كتػػػػػػاب  -8األدكيػػػػػػة الهفػػػػػػردة)أم غيػػػػػػر الهركبػػػػػػة(،  -7
اإليضػػاح بشػػكاىد االفتضػػاح فػػي الػػرد عمػػى عمػػي بػػف »

رضػػػكاف فيهػػػػا رده عمػػػى حنػػػػيف بػػػػف إسػػػحاؽ فػػػػي كتػػػػاب 
، كتػػػػاب التبػػػػيف فػػػػػي قطػػػػع الػػػػػش «الهػػػػدخؿ فػػػػي الطػػػػػب

هقالة في الرد عمى ابف سينا في هكاضع  -10باليقيف، 
هقالػػػػػة فػػػػػي بسػػػػػطو  -11هػػػػف كتابػػػػػو األدكيػػػػػة الهفػػػػردة، 

لرسػالة يعقػكب بػػف إسػحاؽ الكنػدم فػػي تركيػب األدكيػػة، 
، جػػػالينكس عمػػػى الػػػرازم رسػػػالة فػػػي حػػػؿ شػػػككؾ -12
رسػػػالة فػػػي أهػػػراض الكمػػػى، -14فكائػػػد الهنتخػػػب، -13
ي هسيبلت باالعتبار فػ-16كتاب تدبير الصحة، -15

ابف اآلبار، 
، ص 1التكهمة، ج

، ابف أب 334
أصبيعة، ج، 

ص، ابف خمكاف، 
كفيات األعياف، 

، 436، ص4ج
هحهد بف 

 هخمكؼ، ص، 

                                                           
 حٌَّؿغ ٔفٔٗ ٚحٌٜفلش ٔفٔٙخ.  63
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  أهر الفصكؿ.

أبك هركاف بف 
أبي العبلء بف 

زىر 
 ق(557)ت

االقتصػػػاد فػػػي  -2التيسػػػير فػػػي الهػػػداكاة كالتػػػدبير،  -1
كية كتاب "األغذية كاألد -3إصبلح األنفس كاألجساد، 

كتاب أشػربة كهعػاجف لهػا يحػدث -5كتاب "الزينة،  -4
-7، القػػػػانكف الهقتضػػػػب -6فػػػػي البػػػػدف هػػػػف أهػػػػراض، 

جهػػػػػػػع الفكائػػػػػػػد -8البػػػػػػػرء لجػػػػػػػالينكس،  هختصػػػػػػػر حميػػػػػػػة
رسػػػػػالة تفضػػػػػيؿ -9الهنتخبػػػػػة هػػػػػف الخػػػػػكاص الهجربػػػػػة، 

 -11التريػػػػاؽ السػػػػبعيني،  -10العسػػػػؿ عمػػػػى السػػػػكر، 
بعػػض  إلػػى رسػػالة فػػي عمتػػي البػػرص كالبيػػؽ" كتػػب بيػػا

-13هقالػػػة فػػػي عمػػػؿ الكمػػػى،  -12األطبػػػاء بإشػػػبيمية، 
 "تذكرة في أهر الدكاء الهسيؿ ككيفية أخذه.

، 3الهقرم، ج
، عبد 185ص

الهمؾ الهراكشي، 
الذيؿ كالتكهمة، 

، ابف 18، ص1ؽ
أبي أصبيعة، ج، 

 ص،

أبك بكر ابف 
زىر الحفيد 

ػ ى595ت)
 ـ(1198

 كتػػػػاب -3كتػػػػاب الفصػػػػكؿ،-2التريػػػاؽ الخهسػػػػيني، -1
  .رسالة في طب العيكف-4الجبريات، 

ابف زىر 
 الهغربي

جعفر يايكش،  الفكائد الهجربات في خكاص الهعدف كالنبات كالحيكاف.
 .24ص

 

التراث الطبي الذم خٌمفو عمهاء بيت ابف زىر ككنو  كتظير لنا أىهية      
أصبح هنيبل كهصدرا لمطب األكربي في القركف الكسطى، كظؿ هعظهيا يدرس 

ي الجاهعات األكربية حتى عيد قريب، فأدل بذلؾ دكرا هيها في تقدـ عمـك ف
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هعجـ  كىك «هجربات الخكاص»الطب، هف ذلؾ كتاب "أبي العبلء" الهسهى 
طبي بناه عمى شكؿ هعجـ ألؼ بائي، أيف أخذ أطباء العصر هنو هعمكهاتو 

 ىذا الكتاب ، كلعؿ ها يؤكد أىهية 1كتجاربو التي جربيا هف خبلؿ تدبيره الطبي
ـ، فاستهر أطباء أكربا يستهدكف هعمكهاتيـ 1490البلتينية عاـ إلى  ىك ترجهتو

 . 2ـ17غاية نياية القرف إلى  الطبية كالجراحية هنو
أشير كتب "أبك هركاف عبد الهمؾ بف زىر" أال إلى  كاألهر نفسو بالنسبة     

سكعة طبية شاهمة كضع كىك كتاب "التيسير في الهداكاة كالتدبير"، الذم يعد هك 
فييا "أبك هركاف" ثهار هعرفتو في الطب، كلو فييا ابتكارات طبية تقكـ عمى 
التجارب الصحيحة كالهبلحظات الدقيقة، قالت عنو الهستشرقة األلهانية "زيجريد 
ىكنكو": "ىك هكسكعة طبية يظير فييا تضمع ابف زىر هف الطب كهكىبتو 

كبير في نيضة الطب في  أثرأف نجد لو ، كهف ىنا ال يككف غريبنا 3فيو"
أكركبا، حيث جرل اعتهاده في هقر التدريس بهعيد الطب بجاهعة هكنبمييو 

ـ، ككاف يعد كقتيا أىـ هصدر لطبلب العمكـ الطبية، كاهتد 14خبلؿ القرف 
البلتينية إلى  ـ بفضؿ ترجهة كتبو 17ألكركبي حتى القرف تأثيره في الطب ا

 كالعبرية. 
 
 

                                                           
 .499رٍغ١غ، حٌل١خس حٌفى٠َش، ِٙلّي ح١ِ٤ٓ  1

 .500ِلّي ح١ِ٤ٓ رٍغ١غ، حٌَّؿغ ٔفٔٗ، ٙ 2

 .٠ُ289ـ٠َي ٘ٛٔىٗ، حٌَّؿغ حٌٔخرك، ٙ 3

https://www.goodreads.com/book/show/7686363
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  خاتمة:
ها يهكف أف نختـ بو ىذه الكرقة البحثية ىك أٌف ذلؾ التقميد العمهي الذم       

ثىبيتى عند أسرة بني زىر كىك أف يتعمـ األبناء عمى اآلباء كاألجداد قد هٌكف 
ت العمهية في هجاؿ الطب، ال سيها عمهائيا هف إضافة الكثير هف االكتشافا

"أبك هركاف عبد الهمؾ بف زىر" الذم أتقف كثيرنا هف الههارسات " هف قبؿ عالهيا
في  اإلسبلهيالطبية العهمية التي جعمت هنو أشير كأكبر أعبلـ الطب العربي ك 

األندلس، فضبل عمى أٌنيـ ترككا هؤلفات قٌيهة في الطب ظٌمت هراجع لؤلطباء 
الكثير إلى  لقركف طكيمة بعد أف ترجهت بمغاتو، فتكصٌمكا هف خبلليافي الغرب 

هف الحقائؽ العمهية في ىذا الهجاؿ، كعميو فإٌف ىذه الهؤلفات كاإلسياهات تبقى 
عف  نسخة ة لـ يكفاإلسبلهيشاىدنا داهغنا عمى أف الطب في الحضارة العربية 

الطب اليكناني كها يزعـ بعض الهتعصبيف لمتراث اإلغريقي، كلكنو فتح آفاقنا 
  جديدة في هسار تطكر العمـك الطبية في الشرؽ كالغرب.

      

 

 

 

 

 

 

https://journals.openedition.org/insaniyat/9651
https://journals.openedition.org/insaniyat/9651
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 دراسة: مًالعل البحث منهج تطوٌر فً المسلمٌن العلماء دور

 االندلسً حزم البن التارٌخً النقد منهج فً

 

 
: انؼهًٙ انجؾش يُٓظ رطٕٚش فٙ انًغهًٍٛ انؼهًبء دٔس

  االَذنغٙ ؽضو الثٍ انزبسٚخٙ انُمذ يُٓظ فٙ دساعخ

 
  .ثٕػضٚض ؽُبٌد  

 انغضائش ،ثبرُخ عبيؼخ  

 :الممخص
تتناكؿ ىذه الكرقة البحثية دراسة حكؿ دكر العمهاء الهسمهيف في تطكير هنيج    

ا، نظرنا ألىهية ىذه  البحث العمهي، كأخذنا هنيج النقد التاريخي البف حـز أنهكذجن
قيقة التاريخية، الحإلى  الشخصية، كالجيد الهنيجي الذم بذلو في سبيؿ الكصكؿ

كهعالجتيا هعالجة هكضكعٌية باتباع جهمة ضكابط كأسس عمهٌية، كىك ها سنكتشفو 
هف خبلؿ الٌتعريؼ بيذه الشخصٌية، كالكقكؼ عمى طبيعة هنيجو النقدم الذم طبقو 

     عهمينا في الدراسات التٌاريخية، كالنصكص الدينٌية، كهنيا: التكراة.
لعمهي، البحث التٌاريخي، الهنيج، النقد التاريخي، ابف حـز الكمهات الهفتاحية: البحث ا

 االندلسي.
 مقدمة: ال
الجانب في ة ة في الفترة الكسيطة نيضة تطكريٌ اإلسبلهيعرفت الحضارة      

باختراعاتيـ كريادتيـ  ،العمهي، حيث ساىـ الهسمهيف في تطكر البحث العمهي
كربا قد أ، كاف كانت نسانيةاإلة هنيا ك في هختمؼ قطاعات العمكـ، الطبيعيٌ 

ها دفعيـ  ،ال بالهنيجإف العمـ ال يتطكر أك  ،ف التقدـ ال يتـ اال بالعمـأدركت أ
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بالحديث النظرم عف القكاعد، كالهناىج، كخصائصيا، كاهكانياتيا، لبلىتهاـ 
 ،ة لمهناىجف العمهاء الهسمهيف قد انصبت جيكدىـ عمى التطبيقات العهميٌ إف

ف استخبلص عناصر الهنيج إف الكريـ، كهف ثـ فآهف القر التي استميهكىا 
ة تعد خطكة أساسيٌ  ،التاريخي الذم يقكـ عمى ثنائية التحميؿ كالنقد هف كتاباتيـ

بيف الهيتهيف بالنقد التاريخي كفؽ كنجد هف نحك التصكر الصحيح ليا، 
استو التطبيقات العهمية ابف حـز االندلسي، كالذم بتطبيقو لهنيج النقد في در 

 .عهكهنا كلمبحث العمهي ،اريخة لفمسفة التٌ لمتكراة، يككف قد قدـ إضافة عمهيٌ 
من ىو ابن كلهعالجة ىذا الهكضكع كاف لزاها اإلجابة عمى التساؤالت التالية: 

أي مدى ساىم في إلى  حزم الندلسي؟ فيما تمثل منيجو في النقد التاريخي؟
 ؟تطوير منيج البحث التاريخي

  بن حزم الندلسي.ل ترجمة -1
، يهتد نسبأىك أبك هحهد عمي بف      رجؿ فارسي إلى  وحهد بف سعيد بف حـز

عمى حد تعبير اسهو يزيد هف هكالي يزيد بف ابي سفياف. لكف فارسية ابف حـز 
رغـ أف ابف حـز  1ا بو عند هعاصريو،ا هسمهن هرن أف كلـ تطو الجابرم  الهؤرخ

الهشرؽ، رغـ ذلؾ ال زاؿ إلى  أرجعكا اصكلو أغمبية الهؤرخيف القداهىنفسو، ك 
هف نصرانية ة سرة اسبانيأإلى  أرجعوف يناؾ هى االختبلؼ في الرأم قائهنا، ف

                                                           
 .17. ١16ٗ حٌلخؿَٞ، حرٓ كَِ: ٍٛٛس حٔي١ٌٔش، ىحٍ حٌفىَ حٌؼَرٟ، ى َ، ى ص، ٙ ٙ  -1



نوفمبر  11العدد 

 2221سبتمبر 

 مجلة البحوث األفرٌقٌة

   

 54                                 
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في هنتصؼ القرف  ت االسبلـاعتنق 2الغربية، الكاقعة في الهنطقة مةبٍ لى هدينة 
 3.اإلسبلهيبعد هدة غير قصيرة هف الفتح ، الثالث اليجرم

ولد ابن حزم بعد صالة " :عف هكلده قائبلن هد فركخ األستاذ هحكيكتب     
م في 994نوفمبر  17ه/384خر يوم من رمضان من سنة آالصبح في 
في قصور غذاىا النعيم  ،ونعمة من العيش ،من الرزق ةعفي سَ  أقرطبة، نش

 قصر كالده كفي 5،كادب ،كعمـ ،كحسب ،سرة أىميا ذكم هجدأهف  ،4"والترف
ف آثـ حفظ القر  ،أكلى لمهعرفة كأداةكالقراءة  ،مى الكتابةهقتصر عالتمقى تعميهو 

ؼ عمى اشر كاال ،وتزههبلجعؿ لو الحسيف بف عمي الفارسي لك  6كركاية الشعر،
حهد بف الجسكر كركل عنو الحديث، أتربيتو كتعميهو، كها تمقى العمـ عمى 

ا فاصبح بعد ذلؾ كزيرن  ،الشرؼ كالجاهكىك هف كبار الكزراء بيو أككرث عف 
  7ثـ لياشـ الهعتضد با هف بعده. ،لعبد الرحهاف الهستظير با

                                                           
ػٍّٙخ رؼًّ أو١ٔٛ٘ش،  ٌ ْزٍش: رفظق أٌٚٗ ػُ حٌٔىْٛ، ٨َٚ أهَٜ: لٜزش وٍٛس رخ٤ٔيٌْ وز١َس ٠ظًٜ -2

ٟٚ٘ َٗق ِٓ أو١ٔٛ٘ش ٚغَد ِٓ ل١َزش، ر١ٕٙخ ٚر١ٓ ل١َزش ػٍٝ ٠َ١ك اٗز١ٍ١ش هّٔش أ٠خَ 

، ٟٚ٘ ر٠َش رل٠َش غ٠َِس حٌف٠خثً،  خ، ٚر١ٓ اٗز١ٍ١ش حػٕخْ ٚأٍرؼْٛ ٩١ِ  أٍرؼش ٚأٍرؼْٛ فَٓو 

َّحء. ٠ٌٍِّي ٚحٌؼَّ، ٚحٌٍِع، ٚحٌ٘ـَ، ٤ٚىِٙخ ف٠ً ػٍٝ غ١َٖ، ٌٚٙخ ِيْ، ٚطؼَف ٌزٍش رخٌل

 .10، 1977ٙ، ىحٍ ٛخىٍ، ر١َٚص، ٠5ٕظَ: ٠خلٛص حٌلّٛٞ، ِؼـُ حٌزٍيحْ، حٌّـٍي 

كٔخْ ِلّي كٔخْ، حرٓ كَِ ح٨ٔئٌٟ: ػَٜٖ ِٕٚٙـٗ ٚفىَٖ حٌظَرٛٞ، ىحٍ حٌفىَ حٌؼَرٟ،  -3

 .32حٌمخَ٘س، ى ص، ٙ 

خْ ٌٍطزخػش ٚحٌَٕ٘، ػَّ فَٚم، ىٍحٓخص فٟ ح٨ىد ٚحٌؼٍُ ٚحٌفٍٔفش: حرٓ كَِ حٌىز١َ، ىحٍ ٌزٕ -4

 .50، ٙ 1980ر١َٚص، 

ُو٠َخ ارَح١ُ٘، حرٓ كَِ ح٨ٔئٌٟ: حٌّفىَ حٌظخَ٘ٞ حٌّٛٓٛػٟ، ِىظزش َِٜ، حٌمخَ٘س، ى ص،  -5

 ٙ30. 

 .40حٌلخؿَٞ، حٌَّؿغ حٌٔخرك، ٙ ١ٗ  -6

، ٙ 1978ِلّي أرٛ َُ٘س، حرٓ كَِ: ك١خطٗ ٚػَٜٖ آٍحإٖ ٚفمٗ، ىحٍ حٌفىَ حٌؼَرٟ، حٌمخَ٘س،  -7

30 . 
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بالسهاع هف أئهة  ،الهنظـ العمهي في التحصيؿ أبد ق399كهنذ سنة     
عمى األسمكب الهعيكد  ،كركاية فركع الهعرفة الهختمفة ،دبعف رجاؿ األك  ،العمـ

الهستقمة  ظيرت الشخصيةكقد  8بالجمكس في حمقات الشيكخ بجاهع قرطبة،
ىؿ االندلس، أالسائد بيف  يالبف حـز باإلعبلف عف خركجو عف الهذىب الهالك
يرفض ىذه  9خرآهذىب إلى  اكاصطنع هذىب الشافعي، حتى تجاكز ذلؾ بعيدن 

س الهذىب أر  ،ىك هذىب داكد بف عمي االصبيانيك  ،االهذاىب الهعركفة جهيعن 
  11في الشرؽ. 10الظاىرم

ا. كعشريف يكهن  أشيرسنة كعشرة  71هر يناىزعف عق 456تكفي سنة      
ولقد اخبرني ابنو " :ندلسي قائبلن قدرىا صاعد األ ،ثار عقموآا ثركة هف تاركن 

 ،واألصول ،والحديث ،الفضل المكنى أبا رافع، ان مبمغ توليفو في الفقو
والرد عمى  ،دبوكتب األ ،والنسب ،اريخغير ذلك من التّ و  ،والنحل ،والممل

لف أربعمائة مجمد، تشمل عمى قريب من ثمانين أبمغ نحو ت ،المعارض

                                                           
 . ١56ٗ حٌلخؿَٞ، حٌَّؿغ حٌٔخرك، ٙ  -8

٠مَٛ حٌٌّ٘ذ حٌظخَ٘ٞ ػٍٝ: "حٔىخٍ حٌم١خّ، ٠َٜٚ أْ فٟ حٌمَحْ ٚحٌلي٠غ ِخ ٠ىفٟ ٌز١خْ ح٨كىخَ،  -9

فٙٛ ٠ظّٔه رظخَ٘ حٌىظخد ٚحٌٕٔش ِٚٓ ػُ ٌمذ ٛخكزٗ رخٌظخَ٘ٞ". ٠ٌٍِّي ٠ٕظَ: كٔخْ ِلّي 

 . 63كٔخْ، حٌَّؿغ حٌٔخرك، ٙ

حرٓ كَِ فٟ حٌٕمي حٌظخ٠ٍوٟ ٠ـي حٔٗ لي طؤػَ ر٘ىً وز١َ رٌٙح حٌّٕٙؾ حٌظخَ٘ٞ، ِٓ فخٌّظظزغ ٌّٕٙؾ  -10

خ فٟ ِٕٙـٗ حٔٗ  ه٩ي ح٩١لٗ ح٨كىخَ حٌظخ٠ٍو١ش رخ٨ػظّخى ػٍٝ ظخَ٘ حٌَٚح٠خص، وّخ ٠زيٚ ٚحٟل 

لي ػٛي ر٘ىً وخًِ ػٍٝ ٍٚح٠خص ٟؼ١فش، ٚطَن ػيى وز١َ ِٓ حٌَٚح٠خص ح٤هَٜ، ٤ٔٙخ ٌُ طىٓ 

ٓؼي وخظُ ٘زي حٌـٕخرٟ، ِٕٙؾ حرٓ كَِ  ١ٌٛٗ ح١ٌٔخ١ٓش. ٠ٌٍِّي ٠ٕظَ:طٕٔـُ ِغ ِ

( فٟ حٌىظخرش حٌظخ٠ٍو١ش: ىٍحٓش فٟ حٌٛحلغ ح١ٌٔخٟٓ ٚأػَٖ فٟ ػ١ٍّش 1063ٖ/456ح٨ٔئٌٟ)

  .12حٌظي٠ٚٓ حٌظخ٠ٍوٟ، ٙ 

 .119. 118ٙ ٙ  ١ٗ حٌلخؿَٞ، حٌَّؿغ حٌٔخرك، -11
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.ورقة  ،انشط هفكرم اإلسبلـ عهكهن أهف ظاىرة هكسكعٌية  فكاف بحؽ 12"
 ،كالكبلـ ،كالحديث ،فقد جهع بيف الفقو 13.اا كتصنيفن تأليفن  ،اكاالندلس خصكصن 

كالؼ في الفرؽ  ،كالتاريخ ،كالهنطؽ كالفمسفة، ،كنبغ في االدب ،كاألصكؿ
 14.اإلنسانيةك ة اإلسبلهيلؼ في سائر العمـك أكها  ،ديافكاأل
  منيج ابن حزم في النقد التاريخي -2
، البد  15التعرؼ عمى هنيجقبؿ اف نشرع في      ف أهف التأكيد ابف حـز

ىك خبار كتحميميا، ا لتهحيص األا دقيقن ا عمهين كؿ هف كضع هنيجن أالهسمهيف ىـ 
ؤثر في صحة الحديث هف حيث ت تيال ذك ذلشند كبياف العمؿ كادراسة السٌ  هنيج

ة كسعت هف دائرة ة نقديٌ ا لعقميٌ كانت هؤسسن ة ة العمهيٌ ه الهنيجيٌ ذالقبكؿ كالرد، كى
 16.ة الهتعمقة بتاريخ الهسمهيف كتاريخ غيرىـاىتهاهيا لتشهؿ الكثائؽ التاريخيٌ 

مبحث ل ىـ األسس الهحكريةأهف  كصنقد النصهنيج ف أال جداؿ في ك 
كليذا بذؿ عمهاء الهناىج جيكدىـ في تقنيف أصكؿ ىذا النقد  ،يالتاريخ

كهف ثـ تطبيقيا عمى الكثائؽ  ،ككضع الضكابط الضركرية لو ،الهنيجي

                                                           
 .214حٌَّؿغ ٔفٔٗ، ٙ  -12

ٓ كَِ ح٨ٔئٌٟ: حٌّفىَ حٌظخَ٘ٞ حٌّٛٓٛػٟ، ِىظزش َِٜ، حٌمخَ٘س، ى ص، ُو٠َخ ارَح١ُ٘، حر -13

 ٙ56. 

 . 22ػزي ح٩ٌَٔ ٓؼي، حرٓ كَِ حٌظخَ٘ٞ ِئٍم حَ ف١ٍٔٛف طخ٠ٍن؟، ٙ  -14

حٌّٕٙؾ: "٠ؼٕٟ ِـّٛػش ِٓ حٌمٛحػي حٌؼخِش حٌظٟ ٠ظُ ٟٚؼٙخ رمٜي حٌٛٛٛي حٌٝ حٌلم١مش فٟ  -15

 كغ فٟ ىٍحٓظٗ ٌٍّ٘ىٍش ٨وظ٘خف حٌلم١مش". ٠ٌٍِّي ٠ٕظَ:حٌؼٍُ، حٔٗ حٌط٠َمش حٌظٟ ٠ظزؼٙخ حٌزخ

، حٌّئٓٔش ح١ٕ١ٌٛش 2ػّخٍ رٛكٕٛ، ى١ًٌ حٌزخكغ فٟ حٌّٕٙـ١ش ٚوظخرش حٌَٓخثً حٌـخِؼ١ش، ١

 .19ٌٍىظخد، حٌـِحثَ، ى ص، ٙ 

حٌي٠زٛ، حرٓ كَِ ح٨ٔئٌٟ ٍحثي حٌيٍحٓخص حٌٕمي٠ش ٌٍظٍٛحس، ِـٍش ؿخِؼش ىِ٘ك ارَح١ُ٘ حكّي  -16

 .455ٙ  ،2007، حٌؼيى حٌؼخٟٔ، 23حي حلظٜخى٠ش ٚحٌمخ١ٔٛٔش، حٌّـٍي ٌٍؼٍَٛ 
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 يتطبيق ات ابف حـز االندلسي تهثؿ أحسف نهكذجدراسكنجد أف  ،كالركايات
 17.عهمي لها عرؼ بعد ذلؾ بهنيج نقد النص

 ،هف هصنفات تاريخية وـ كهؤرخ فيها خمفال تنحصر أىهية ابف حز كلمعمـ     
 18،ها تتجمى بصفة خاصة في الهنيج الذم اصطنعو لدراسة احداث التاريخكانٌ 

الهعيار الصحيح لمتهييز كحده يرل في العقؿ حيث كالحكـ عمى كقائع عصره، 
كتتهثؿ أىـ السهات  19.بيف الصحيح كالفاسد هف االخبارك  ،بيف الحؽ كالباطؿ

 الهنيج النقدم لدل ابف حـز في النقاط التالية:التي تهيز بيا 
ثبت أة الدقيقة، فة الكثير هف االستقراءات العمهيٌ قدـ لنا في دراساتو التاريخيٌ  -

في  ها فعمو هثبلن ، قدرتو عمى تتبع االحداث كشغفو الكبير بالتعداد كاالحصاء
الية عيد هف كلى بك  ئلتكاريخ الخمفاء حيث نراه يستقر  -نقط العركس-رسالتو 

كاستعرض شتى األلقاب الفخهة التي  ،لقاب هنيـأهف الخمفاء، كهف تمقب ب
لكي يبيف لنا كيؼ انحدرت تمؾ األلقاب بانحدار  ،طالها تعمؽ بيا الخمفاء كالكالة

ا لفاظ رنانة تخفي كراءىا ضعفن أهجرد إلى  ككيؼ استحالت في النياية ،هنتحمييا
 20.كهيانة

                                                           
 . 27ػزي ح٩ٌَٔ ٓؼي، حرٓ كَِ حٌظخَ٘ٞ ِئٍم.. .، حٌَّؿغ حٌٔخرك، ٙ  -17

٠ٚليػٕخ فٟ ٍٓخٌظٗ "َِحطذ حٌؼٍَٛ" ػٓ ِىخٔش حٌظخ٠ٍن ر١ٓ غ١َٖ ِٓ حٌؼٍَٛ، ٠ٚؼظزَ ػٍُ حٌوزَ  -18

أِش ٚكَٜ ِٙخَ ٚفٛحثي حٌظخ٠ٍن فٟ: حٌظ١ِ٘ي فٟ حٌي١ٔخ  ٚأكي حٌؼٍَٛ حٌٔزؼش ػٕي وً ػٍُ حٌؼٍَٛ.

رّؼَفش طمٍزٙخ رؤٍ٘ٙخ، ِٜٚخ٠َ حٌٍّٛن حٌظخ١ٌّٓ، ٚوٌح حٌميٚس حٌلٕٔش، ٚحٌؼزَس رخٌفٕخء ٚحٌيػٍٛ، 

، ٠ٌٍِّ212ي ٠ٕظَ: ُو٠َخ ارَح١ُ٘، حٌَّؿغ حٌٔخرك، ٙ ٚط١١ِّ ٛٛحد ِٓ حٌوطؤ فٟ ح٨هزخٍ.

، -ٍِٕ٘ٛحص حٌطفً-١َزٟ، ح١ٌٙجش حٌؼخِش ح٠ٌٍٛٔش ٌٍىظخدِلّي ٍٟٛحْ حٌيح٠ش، حرٓ كَِ حٌمٚ

 .60ٙ ،2013ىِ٘ك، 

 . 213ُو٠َخ ارَح١ُ٘، حٌَّؿغ حٌٔخرك، ٙ  -19

 . 219. 218حٌَّؿغ ٔفٔٗ، ٙ ٙ  -20
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كقمة  ،خذ عمييـ ضعفيـأك  21،لهمكؾ الطكائؼ كجو ابف حـز انتقادات - 
كبناء  ،هع األهكاؿجا كقد اصبح شغميـ الشاغؿ صن ك صخ ،الديف بأهكراكتراثيـ 
عف الفكضى  ناىيؾككس عمى رقاب الهسمهيف، هكال ،كفرض الجزية ،القصكر

 ،كاالقتصادية التي انتشرت نتيجة سكء سياستيـ الداخمية كالخارجية االجتهاعية
  22.انتشار الفساد كاالستبدادلى إ هها أدل

هراعاة السياؽ في نقده لمنصكص، كىك قاعدة عقمية يقتضييا الفيـ السميـ  -
ا ن نفيم الكممات وفقً أا "لبد أيضً  :في ذلؾ يقكؿ بدكم حيث الهنطقي،
 23.يعرف باسم قاعدة السياق" وىذا ما ،لمسياق

كاختيار الركاية  ،لقد تهتع ابف حـز بدقة بالغة في تحميؿ النص الهنقكؿ -
كتصحيح األكىاـ التي تنجـ عف  ،كالهقارنة ،كالنظر ،الصائبة بعد الفحص

القكية  لؤللفاظلذلؾ نرل استخداهو الهتكرر  ،ك عف قمة التدقيؽأالسرعة 
كيتهتع بصفات الهؤرخ  ،..الخ. ، كالبد،كال شؾا، الحاسهة: هثؿ قكلو: دائهن 

 24.ريخيةهف هادة تا فيها كتبوالنزيو الهنصؼ، 

                                                           
ِّٚٙخ وخْ ِٓ ػٕف حرٓ كَِ فٟ حٌلىُ ػٍٝ ِـظّغ حٌطٛحثف، فمي ؿخء حٌظخ٠ٍن ِلمم خ ٌٍىؼ١َ  - 21

ٚٛخي ٌ٘ح حٌّـظّغ فٟ حٌفظَس حٌظخ١ٌش ٌٛفخس حرٓ كَِ، ٌُٚ طٍزغ أْ ِٓ طٕزئحطٗ، حً ىد حٌفٔخى فٟ ح

خ طلض ٍكّش ٍِه ل٘ظخٌش. ٚ٘ىٌح أػزض حرٓ كَِ أٔٗ حٌّئٍم حٌّلمك  ٚلؼض ِّخٌه حٌطٛحثف ؿ١ّؼ 

حٌّظؼزض حٌٌٞ ٠ٜيٍ فٟ حكىخِٗ ػٓ ٔظَس ػخلزش حٌٝ حكيحع ػَٜٖ، ٠ٚٔظٕي فٟ طٕزئحطٗ حٌظخ٠ٍو١ش 

 . 224ِـظّؼٗ. ٠ٌٍِّي ٠ٕظَ: حٌَّؿغ ٔفٔٗ، ٙ اٌٝ حٌفُٙ حٌٜل١ق ٤كٛحي 

 .220. 219حٌَّؿغ ٔفٔٗ، ٙ ٙ  -22

 . 458حٌَّؿغ حٌٔخرك، ٙ ارَح١ُ٘ حكّي حٌي٠زٛ،  -23

 .225ُو٠َخ ارَح١ُ٘، حٌَّؿغ حٌٔخرك، ٙ  -24
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في سبيؿ تحديد القكاعد الدقيقة لتهييز  اا هنيجين كقد بذؿ ابف حـز جيدن  -
ضركرة كقكؼ الهؤرخ إلى  هثبل ينبينافالشيادة الصادقة هف الشيادة الكاذبة، 

 ،انو اذا جاء اثنان فاكثر من ذلك"الكذب بقكلو: إلى  عمى األسباب التي تؤدم
رىبة منو،  ليما رغبة فيما اخبرا بو، ولول كانت  ،وقد تيقنا انيما لم يمتقيا

فحدث واحد منيما مفترقا عن صاحبو بحديث طويل  باآلخر،ولم يعمم احدىما 
ل يمكن ان يتفق خاطر اثنين عمى توليد مثمو، وذكر كل واحد منيما مشاىدة 

فيو خبر صدق  ،و اخبرت عن مثميا بانيا شاىدتأاو لقاء لجماعة شاىدت 
 25."..تصديقو.إلى  عةيضطر بال شك من سم

 26 نقد ابن حزم لمتوراة -3
هع اف هصطمح الهنيج بهعناه العمهي لـ يظير إال حديثنا، لكف دالالتو تؤكد    

كجكده لدل الهفكريف القداهى، حيث يهكف اعتبار ابف حـز االندلسي هف ركاد 
استو ، بؿ انو رائدنا في الفكر اإلنساني كمو بدر اإلنسانيةىذا الفكر في تاريخ 

لمتكراة، كبذلؾ يعد ههيدنا لهرحمة التنظير، كنقد الكتابة التاريخٌية، كهؤدينا لدكر 
نتائجو التي تكصؿ الييا األساس هحكرم في تطكير الفكر التاريخي. ككانت 

                                                           
 .230حٌَّؿغ ٔفٔٗ، ٙ  -25

ق، ٌىٛٔٙخ رِػُّٙ حٌظٍٛحس: ٚػ١مش ِميٓش ػٕي ح١ٌٙٛى، ٟٚ٘ َِؿؼُٙ فٟ حٌظخ٠ٍن ٚح٨كىخَ ٚح٤ه٩ -26

ٚك١ خ ِٓ هللا طؼخٌٝ حٌٝ ٔزٟ هللا ِٛٓٝ ػ١ٍٗ ح٩ٌَٔ، ٚط٘ظًّ ػٍٝ هّْ أٓفخٍ: حٌظى٠ٛٓ، 

حٌوَٚؽ، ح١٠ٚ٩ٌٓ، حٌؼيى، حٌظؼ١ٕش. ٚىٍحٓش حرٓ كَِ طؼي أليَ ىٍحٓش طل١ٍ١ٍش ٔمي٠ش حٌظَِ ف١ٙخ 

حٌّوظ١ٜٓ رٕمي رخٌّٕٙؾ حٌظخ٠ٍوٟ، ٚحٌّٕٙؾ حٌٕميٞ، ٚ٘ٛ ٔمي ػٍّٟ ٓزك رٗ ػٍّخء حٌغَد، ٚ

حٌىظخد حٌّميّ، ٚحػظزَ رلك ٍحثي حٌيٍحٓخص حٌٕمي٠ش. ٠ٌٍِّي ٠ٕظَ: ارَح١ُ٘ حكّي حٌي٠زٛ، حٌَّؿغ 

 .451. 450ٙ ٙ حٌٔخرك، 
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كأضافت الييا ها كفرتو  ،استفادت هف دراساتو ،لهدارس نقدية في الغرب
 27.كفمسفية ،كلغكية ،ظركؼ العصر هف هعمكهات تاريخية

 ابف حـز االندلسي افإلى  ف نشيرأخطكات ىذا الهنيج ال بد  قبؿ تتبع     
يدم ييكد أعمى نص التكراة الهكجكدة في  هنيجو ا لتطبيؽعد نفسو جيدن كاف أ

 هف نسخ التكراة التي كانت هترجهة ها أهكفبحيث جهع  ،االندلس عمى عصره
االلهاـ ك  ،كالديني ،الييكد السياسياالطبلع الكاسع عمى تاريخ ، هع العربيةإلى 

ا السعيك بجغرافية ببلدىـ،  كثير هف عمهاء الييكد لبلستفسار عف إلى  أيضن
ياقكت كىك ها أكده كالدخكؿ هع بعضيـ في هناقشات شفكية.  ،غاهض ىهعن

ومع غيرىم من  -لعنيم ا –وليذا الشيخ ابي محمد مع ييود "الحهكم: 
اىل اإلسالم مجالس محفوظة واخبار مكتوبة، المرفوضة من  المذاىباولي 

 28."ولو مصنفات في ذلك معروفة
هف خطكات الهنيج النقدم البف حـز انطبلقنا  ستخمصف نأكسنحاكؿ      

ي ،عنده اتطبيقاتي عمى النص التكراتي عمى  29بحيث كظؼ النقد التاريخ
العبرم كها  شكميف، نقد داخمي؛ تناكؿ فيو القصص التاريخية الهتعمقة بالتاريخ

                                                           
 .35ػزي ح٩ٌَٔ ٓؼي، ٍحثي حٌٕمي حٌظخ٠ٍن: حرٓ كَِ حٌظخَ٘ٞ، ٙ  -27

 . 612ٙٛى، ٙ كخِي ١خَ٘، ِٕٙؾ حٌٕمي حٌظخ٠ٍوٟ ػٕي حرٓ كَِ ًّٔٛؽ ِٓ ٔمي طٍٛحس ح١ٌ -28

حٌٕمي حٌظخ٠ٍوٟ: ػزخٍس ػٓ طّل١ٚ حٌّٜخىٍ ٚحٌٛػخثك ِٓ ك١غ حػزخص أٛخٌظٙخ، ٚٛلظٙخ،  -29

ِٚؼَفش ِئٌف١ٙخ ِٓ ك١غ ح٨طٜخف رخ٤ِخٔش حٚ ه٩ف ًٌه، ٚطلَٞ ٛيق ِخ ؿخء ف١ٙخ ِٓ 

َٛ حٌّؼٍِٛخص، ِٚيٜ ِطخرمظٙخ ٌٍلم١مش ٚحٌٛحلغ، ٠ٚؼظزَ حٌٕمي حٌظخ٠ٍوٟ ح٤ٓخّ حٌؼٍّٟ حٌٌٞ ٠م

ػ١ٍٗ حٌظخ٠ٍن حٌؼٍّٟ حٌٜل١ق. ٠ٌٍِّي ٠ٕظَ: وخًِ ك١يٍ، ِٕٙؾ حٌزلغ ح٨ػَٞ ٚحٌظخ٠ٍوٟ، ىحٍ 

 .127، ٙ 1995حٌفىَ حٌٍزٕخٟٔ، ر١َٚص، 
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تحكيو هف تناقضات، كالثاني نقد خارجي؛ تتبع فيو تاريخ انتقاؿ النص عبر 
  31الكراؽ الياركني. 30زهف الكاتب عزراإلى  أجياؿ عديدة هف زهف هكسى

 النقد الخارجي لنص التوراة  3-1
أم ئؽ، التحقؽ هف صحة الكثا وأساسفالنقد الخارجي  كها ىك هعركؼ     

 ،كهؤلفيا ،التعرؼ عمى هصدر الكثيقةككذا  32،يالتاريخاثبات صحة األصؿ 
شرع ابف حـز ينقد كيهحص سمسمة الركاة الذيف نقمكا التكراة لذلؾ  33كتاريخيا.

كالظركؼ الداخمية التي هركا بيا، كبياف ها كانكا عميو هف كفر  ،هع بياف حاليـ
 34 .كردة

قبؿ اف تدكف؟  لتكراةلكف هاذا كانت حاؿ اكطرح ابف حـز التساؤؿ التالي:     
كىنا كاف عمى ابف حـز لكي يجيب عمى ىذا السؤاؿ اف يتتبع التاريخ السياسي 

كالى أم هدل انعكست  ؟كالديني لمييكد حتى يبرز األدكار التي هرت بيا التكراة

                                                           
ػٍِح: حُٓ ػزَٞ ِؼٕخٖ ػْٛ ٚ٘ٛ وخ٘ٓ ػخى ِٓ رخرً حٌٝ حٌميّ، طّىٓ ِٓ حْ ٠ٕخي ػفٛ  -30

لي حكظً َِطزش ى١ٕ٠ش ػٕي ح١ٌٙٛى، ح٨ِزَح١ٍٛ ػٓ ح١ٌٙٛى ّٚٓخكٗ ٌُٙ رخٌؼٛىس حٌٝ حٌميّ، ٚ

ػزي حٌٛ٘خد ػزي ح٩ٌَٔ، حٌَّؿغ ٚلزٍٛح وظخرظٗ ٥ٌٓفخٍ ٚؿّؼٗ ٌٙخ ٚطٕظ١ّٙخ. ٠ٌٍِّي ٠ٕظَ: 

 .140حٌٔخرك، ٙ 

رَكخي ٠ٍخْ، حٌٕمي حٌظخ٠ٍوٟ ٌٍظٍٛحس ػٕي حرٓ كَِ ِٓ ه٩ي وظخرٗ حٌفًٜ فٟ حًٌٍّ ٚح٨٘ٛحء  - 31

 .247، ٙ 2021، ؿ١ٍ٠ٛش 3يى ، حٌؼ11ٚحٌٕلً، ِـٍش حٌظَحع، حٌّـٍي 

، 2001ِلّٛى حٌلٍٛٞ، ِٕٙؾ حٌزلغ فٟ حٌظخ٠ٍن، حٌّىظذ حٌَّٜٞ ٌظ٠ُٛغ حٌّطزٛػخص، ى َ،  -32 

 ٙ259. 

، ٙ 1977، ٚوخٌش حٌّطزٛػخص، حٌى٠ٛض، 3ػزي حٌَكّخْ ريٚٞ، ِٕخ٘ؾ حٌزلغ حٌؼٍّٟ، ١  -33 

188. 

 . 464ارَح١ُ٘ حكّي حٌي٠زٛ، حٌَّؿغ حٌٔخرك، ٙ  -34
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حياة الييكد عمييا في حالتي ايهانيـ كارتدادىـ عف االيهاف؟ كلدل هف كاف 
  35.؟يحتفظ بيا؟ كاحكاؿ الحفظة

بيف سنكات الردة التي بمغت ككجد أف تاريخ الييكد هميء بسنكات الكفر، ك     
 3سنكات،  7سنة،  20سنة،  18سنكات، 8ردات داهت عمى التكالي:  7

ة التي هضى عمييا كؿ ىذا راف التك كبالتالي أ ،سنة 40سنة،  18سنكات، 
قد  ؤلنبياءلكاالضطياد الديني  ،التاريخ الهضطرب الهميء بسنكات الكفر

 36.كالنقصاف ،كالزيادة ،كالتحريؼ ،تعرضت لمتبديؿ
لكف لمعمـ فقد  ،بيت الهقدس في ف النص الهقدس كافأـ التكراة عي زٍ تى ك     

كهف ثـ فقداف النسخة  ،الخراب بسبب غارة بختنصرإلى  تعرض بيت الهقدس
هف  سنة 70زيد هف أيا بعد بككاف عزرا الكراؽ الياركني قد كت ،هف التكراة

، ضؼ ليا اف حجـ التكراة يعتبر هضاعفنا هقارنة بحجهيا الذم كانت الخراب
  37عميو زهف هكسى عميو السبلـ.

إلى  كهنو نستنتج أنو كباستعراض التاريخ السياسي كالديني كصؿ ابف حـز     
إلى  أف النص الديني الذم انزلو ا قد تعرض هف الناحيتيف الزهنية كالهكانية

جيل بالحساب أ رأيت "ما :ا ال نثؽ بو، كيصؼ هؤلفيا عزرا قائبلن ظركؼ تجعمن
  38". من الذي عمل ليم التوراة

                                                           
 .613حٌطخَ٘، حٌَّؿغ حٌٔخرك، ٙ  كخِي -35

 .416حٌَّؿغ ٔفٔٗ، ٙ  -36

 .615حٌَّؿغ ٔفٔٗ، ٙ  -37

 .457ارَح١ُ٘ حكّي حٌي٠زٛ، حٌَّؿغ حٌٔخرك، ٙ  -38
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 النقد الداخمي لمنص  3-2
تحميؿ هحتكيات األصؿ خطكة ضركرية قائهة عمى  النقد الباطنييعتبر     

 ،ة الحقائؽة لتصفيٌ ة ضركريٌ عهميٌ  ألنو 39الظركؼ التي دكف فييا.ك التاريخي 
 41قدـ لنا ابف حـز كصفنا دقيقنا لمتكراة 40،د الزائؼ هنيا بقدر الهستطاعكاستبعا

قمها نجد لو هثيبلن عند أحد هف هفكرم اإلسبلـ، حيث تتبع عمى ترتيب فصكليا 
 كؿ فصؿ عمى حدل هبيننا ها فيو هف ادلة تكشؼ عف زيؼ كفساد نسبتيا 57
يمو كتحريفو. هكسى عميو السبلـ، كتثبت أنو نص هدلس كهظمؿ تـ تبدإلى 

 كصنفيا عمى النحك التالي: 
 األخطاء الخاصة بالذات االالىية كعصهة األنبياء .1
الحظ ابف حـز أف التكراة تهتمئ بالتعبيرات التي تهس الذات اإلليية،     

ا إلى  كنسبة الكذب كالجيؿ كالغفمة كالنكـ ،ت يتنزه عنياابصفككصؼ ا 
ال تميؽ بو هنيا: أنو يكمـ بشرية  صاؼكبأك  42الراحة،إلى  كالتعب كحاجتو

هكسى كجو لكجو كها يكمـ الهرء صديقو، كأنو ظير عمى ىيئة يعقكب، كظؿ 
ا عمى ا كنت قويً " قاؿ لو:ك  -حاشاه-يصارعو حتى الصباح دكف أف ييزهو 

                                                           
 .111ٙ  ،1990لخُٓ ٠ِره، حٌظخ٠ٍن ِٕٚٙؾ حٌزلغ حٌظخ٠ٍوٟ، ىحٍ حٌفىَ حٌٍزٕخٟٔ، ر١َٚص،  -39

 . 125ٙ  ٍف، حٌمخَ٘س، ى ص،، ىحٍ حٌّؼخ8، ِٕٙؾ حٌزلغ حٌظخ٠ٍوٟ، ١ كٔٓ ػؼّخْ -40

٠ؼَف حرٓ كَِ حٌظٍٛحس:" حّٔخ ٟ٘ ِميحٍ ِخثش ٍٚلش ٚػَ٘س أٍٚحق، فٟ وً ٛفلش ِٕٙخ ػ٩ػش  -41

ح حٌٝ ٔلٛ ًٌه رو٢ ٘ٛ حٌٝ ح٨ٔفٔخف ألَد، ٠ىْٛ حٌٔطَ ر٠غ ػَ٘س وٍّش".  َ  ٚػَْ٘ٚ ٓط

 .٠ٌٍِّ416ي ٠ٕظَ: كخِي حٌطخَ٘، حٌَّؿغ حٌٔخرك، ٙ 

٠ٛ١ٍش، طٍٛحس ح١ٌٙٛى ٚح٨ِخَ حرٓ كَِ ح٨ٔئٌٟ، ىحٍ حٌمٍُ، ىِ٘ك،  ح٩ٌَٔػزي حٌٛ٘خد ػزي  -42 

2004،  ٙ374 . 
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قال لبني إسرائيل: " كرد فييا هف تشبيو كتجسيـ: ها". كذلؾ فكيف عمى الناس
  43."الية الفضة يفي السماء فال تتخذوا مع كمكم رأيتمونيلقد 

كرذائؿ االخبلؽ التي  ،كالقبائح ،ياـ األنبياء بالكحكشتذلؾ اإلى  إضافة   
ف لكطا عميو أ: بالفكاحشاتياـ األنبياء  أهثمة هفك  ،عصهتيـ أصؿتطعف في 

ككذا  ثـ حهمتا هنو، ،السبلـ زنى بابنتيو الكبرل كالصغرل بعد اف سقياه الخهر
فحبمت ككلدت هف الزنا  ،يعرفيا ييكذا بف يعقكب زنى بزكجة ابنو كىك الأف 
 44.ا انتسؿ هنو داكد كسميهاف عمييها السبلـكلدن 
سجكد لمهبلئكة التي جاءتو بالبشرل كخطابو ليـ بالإبراىيـ كها اتيهت التكراة    

بنى ك  ،ا يعبدكنو هف دكف االين صنع  وانبالشرؾ كالكفر بىاركف ك بالعبكدية، 
.لمعجؿ هذبحن  ف هؤلفيا جاىؿ أا با كبيانن ها يزيد االهر كضكحن كىذا  45ا..

كنص  ،با كرسكلو، فنصكص التكراة شاىدة عمى التحريؼ كالتبديؿ ؼكهستخ
ف أفكيؼ بيذا الكـ هف النصكص التي تشيد بنفسيا  ،ذلؾ إلثباتكاحد كاؼ 

 46ا بشرية تبلعبت بيا.يدن 
 األخطاء العمهٌية .2

                                                           
ٙ  ،1983، حرٓ كَِ ِٕٚٙـٗ فٟ ىٍحٓش ح٤ى٠خْ، ىحٍ حٌّؼخٍف، حٌمخَ٘س، ِلّٛى ػٍٟ كّخ٠ش -43

 ٙ256 .257. 

 . 462. 461ارَح١ُ٘ حكّي حٌي٠زٛ، حٌَّؿغ حٌٔخرك، ٙ ٙ  -44

 . 258.257َؿغ حٌٔخرك، ٙ ٙ ِلّٛى ػٍٟ كّخ٠ش، حٌّ -45

 .460ٙ  ارَح١ُ٘ حكّي حٌي٠زٛ، حٌَّؿغ حٌٔخرك، -46
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ف حـز الكثير هف األخطاء كاألساطير الهتعمقة بالحساب، التاريخ أكرد اب    
كالجغرافيا، كال يسعنا الهجاؿ لذكرىا كميا، لكف سنذكر البعض هنيا عمى سبيؿ 

 الهثاؿ ال الحصر:
ا يخرج اف ىناؾ نيرن بزعهتو  هف االساطير التي فندىا ابف حـز في التكراة ها    

س هنيا هعركؼ في األرض: أكؿ ر  ،رؤكسكلو أربعة  ،هف الجنة يسقي الجناف
 ،ابف حـز باستغبلؿ حقائؽ عمـ الجغرافيا النيؿ، كجيحاف، كدجمة، كالفرات، كردَّ 

في فمسطيف بأف كرد في التكراة  كبياف هكقع كؿ نير كهنبعو كهصبو، ككذلؾ ها
فاعجبوا ليذه الشيرة " اال ا ال يحصيياهدينة غير القرل التي  أربعهائةنحك 

 47."تكون البقعة التي ذكرىا مساحتيا عمى قمتيا تكون فييا ىذه المدنن أ
هتكشالح بف "ف أ تعهار البشر: ذكر أاضطراب التكراة في كهف أهثمة    

كاف ، سنة 187 كىك ابف "الهؾ"كانو كلد لو ، سنة 969عاش  "حنككؾ بف هارد
كاف اذ  سنة كلد لو نكح، فبل شؾ هف اف هتكشالح 182الهؾ الهذككر اذ بمغ 

سنة  600فكجب هف ىذا ضركرة اف نكحا كاف ابف  ،سنة 369 كلد لو نكح ابف
  48 .ت هتكشالحك ه عند
كهف ركايات التكراة الكاذبة: إحصاء الييكد الهيكؿ لبني إسرائيؿ الخرجيف    

سنة، كادرؾ ابف  20هقاتؿ فكؽ  600.355هف هصر، حيث أحصكىـ ب 
يخ كاألرض بتضخيـ عددىـ، فراح يفند كؿ حـز اف الييكد يريدكف احتكاء التار 

                                                           
، حٌَِ٘حء 2حرٓ كَِ ح٨ٔئٌٟ ٚؿٙٛىٖ فٟ حٌزلغ حٌظخ٠ٍوٟ ٚحٌل٠خٍٞ، ١ ػزي حٌل١ٍُ ػ٠ْٛ،  -47

 .170ٙ ،٧ٌ1988ػ٩َ حٌؼَرٟ، 

 .282ػزي حٌٛ٘خد ػزي ح٩ٌَٔ، حٌَّؿغ حٌٔخرك، ٙ  -48
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ذلؾ بالهعارؼ الجغرافية كهبادئ اإلحصاء، فأحصى الببلد هسافة الطكؿ 
كالعرض باألهياؿ ليدلؿ أف هبدأ الثقافة السكانية التي ىي جغرافية السكاف ال 

ن أفيا لمناس كيف يمكن " ا:هتعجبن كيقكؿ في ذلؾ  49تتحهؿ ىذا بؿ تكذبو.
 فقط في مدة مائتي عام وسبعة عشر واحد وخمسين رجاًل يتناسل من ولدة 

 50."ىذا غاية المحال الممتنع ،لف انسانألفي أزيد من أا عامً 
ا: أنيـ رأكا لحية فرعكف التي كاف      كهف الركايات الخرافية التي انتقدىا أيضن

هدينة  13ذراع، كأف طائرنا باض في السهاء فكقعت البيضة عمى  760طكليا 
 51كميا. فيدهتيا

 مساىمة ابن حزم في تطور منيج البحث التاريخي  -4
ا إنجازن  ،يعتبر قياس الهاضي عمى الحاضر في هجاؿ التاريخ بصفة خاصة    

فاد هف ابف حـز في أف ابف خمدكف أاؾ احتهاؿ كبير نكى ،ا لدل ابف حـزىاهن 
هنيج ا ف نظرين دكَّ أف ىذا األخير ىذه الفكرة، كهف الهعركؼ لدل الهؤرخيف 

هستكل إلى  كلـ يرتفع بو ،االبحث التاريخي لكنو هع ذلؾ لـ يطبقو كاقعين 
 هؤرخالف أال إاتباعيا عند دراسة كقائع التاريخ إلى  كدعا ،النظرية التي كضعيا

                                                           
َ(، ِـٍش 1064ٖ/456ٔمي حٌوزَ فٟ فىَ حرٓ كَِ حٌظخَ٘ٞ )ص ِٕٙؾ حٌطخَ٘ رٓ ػٍٟ، - 49

 .214ٙ  ،2013، 19حٌٛحكخص ٌٍزلٛع ٚحٌيٍحٓخص، حٌؼيى 

طلم١ك: ٠ٛٓف حٌَرخػٟ، ىحٍ حك١خء حٌظَحع ، 1ؽ حرٓ كَِ، حٌفًٜ فٟ حًٌٍّ ٚح٨٘ٛحء ٚحٌٕلً،  -50

 .173ٙ، 2002حٌؼَرٟ، ر١ٛص، 

: ٔمي حٌٕٔي ٚحٌّظٓ ًّٔٛؿخ، ِـٍش حٌلىّش ٌٍيٍحٓخص هٕٛف ٗؼ١ذ، حٌٕمي حٌظخ٠ٍوٟ ػٕي حرٓ كَِ -51

 .77ٙ  ،2013، ؿٛحْ 2حٌفٍٔف١ش، ِـٍي ح٤ٚي، حٌؼيى 
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عمى اهتداد ثهانية القركف األكلى هف تاريخ اإلسبلـ الذم  ابف حـز كاف الكحيد
 52 .هف ابف خمدكف أكثراباتو اعتهد عمى هنيج النقد التاريخي في كت

في بناء هنيج الدراسة النقدية ابف حـز  الذم بذلو عظيـالجيد كنتيجة لم
متكراة دراسة نقدية عمى الهستكل تو لسادر ك  الكتاب الهقدس، ألسفارية كعالهكض
خذ السبؽ في أ ،األدبيك كالمغكم  كاألخبلقي ،كالجغرافي ،كالتاريخي ،الديني

فهقارنة هجاؿ  اعتهد عميو كأصبح الهرجع الذم كهناىجيا،  53األديا
ناؿ ك عمـ نقد الكتاب الهقدس كتطكره،  نشأةكعمهاء العيد القديـ في  الهستشرقكف

الفصؿ في الهمؿ "سيف ببلثيكس كتابو آهيجيؿ  ـترج، فا هف الترجهةا كبيرن حظن 
كهكانتو في شخصو،  االسبانية هع هقدهة طكيمة حكؿإلى  "كاالىكاء كالنحؿ

الهستشرؽ األلهاني يكليكس فمياكزف كها اعتهد عمى اعهالو  54.خ األديافتاري
بيف التكراة حركة نقد الكتاب الهقدس في الغرب، فالتشابو في نتائج نقد هؤسس 

كلعؿ  ،بالنقد الهصدرم عنده كتأثره ،الرجميف يؤكد قراءة فمياكزف البف حـز
 55.الندلسيا هباشرة هف ابف حـز لفمياكزف هأخكذةنظرية الهصدر 

 الباقيةإف ىذا الهؤلؼ األخير البف حـز االندلسي يعد هف أنفس هؤلفاتو     
ة بيف العمهاء الذيف فيك يؤىؿ هؤلفو الحتبلؿ هركز األكليٌ  كأفيدىا،ف اآلإلى 

                                                           
 . 29ػزي ح٩ٌَٔ ٓؼي، حرٓ كَِ حٌظخَ٘ٞ ِئٍم...، حٌَّؿغ حٌٔخرك، ٙ  -52

ػٍُ ِمخٍٔش ح٤ى٠خْ: ٘ٛ ىٍحٓش ػ١ٍّش ِٟٛٛػ١ش، طظٕخٚي ى٠خٔخص حٌؼخٌُ حٌّخ١ٟش ٚحٌلخَٟس،  -53

ِخ ٠مَٛ ر١ٕٙخ ِٓ ٔمخ١ حٌظ٘خرٗ ٚح٨هظ٩ف، ٚحٓظو٩ٙ ِفَٙٛ حٌي٠ٓ رٛؿٗ ػخَ، ٚحوظ٘خف 

ٚح٠٠خف حٌّٔخص ح١ٌِّّس ٌٍ٘ؼٍٛ حٌي٠ٕٟ، ٚػٍٝ ٌ٘ح فخْ ػٍُ ح٨ى٠خْ ِزلغ ٢١ٓٚ ٠مف ر١ٓ 

 .243رَكخي ٠ٍخْ، حٌَّؿغ حٌٔخرك، ٙ حٌظخ٠ٍن ٚػٍُ حٌٕفْ ٚػٍُ ح٨ؿظّخع. ٠ٌٍِّي ٠ٕظَ: 

 . 242حٌَّؿغ ٔفٔٗ، ٙ  -54

 .454ارَح١ُ٘ حكّي ى٠زٛ، حٌَّؿغ حٌٔخرك، ٙ  -55
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كفي ىذا الكتاب لفت ابف ضة، عنكا بدراسة األدياف عمى سبيؿ النقد كالهعار 
حد هف أتبو ليا فكر نصص التكرة لـ يهشكبلت في قالبعض إلى  حـز األنظار

كيقكؿ  ،العمهاء حتى ظيكر هدرسة نقد التكراة العمهي في القرف السادس عشر
وىو كتاب لم  ،عظيم تاريخيانو مؤلف ديني " كتاب:بشاف ىذا البرككمهاف 

 :قائبلن  الهستشرؽ جبككتب حكلو أيضا  ،دب العممي"مثمو في األإلى  يسبق
أٌها  56.ا لعمم مقارنة األديان"الغرب باعتباره مؤسسً رم في "ان ابن حزم كُ 

ا كابن حزم القرطبي قد استطاع ا مثابرً ن باحثً إ" :فقاؿ الهستشرؽ الفريد جيكـ
ول دراسة عمى أول موسوعة دينية أوروبية، وليكتب أن يحشد قواه ليؤلف أ

  .والترابط حول العيدين القديم والحديث" ،من النقد مستوى عالٍ 
كىك اف لـ  ،ىذا الهيدافإلى  راء الهحدثيف في سبؽ ابف حـزأه بعض فيذ    

تناكؿ الهكضكع فيك سبؽ في هنيج البحث، كفي إقاهة ىذا إلى  اا زهنين يكف سبقن 
كليس عمى هجرد السرد  ،العمـ عمى أساس هف الدراسة الهقارنة النقدية

كؿ هذىب لة صميٌ الهصادر األإلى  اك اليجكـ الهسبؽ دكف الرجكع ،الكصفي
 57كىذا ىك السبؽ الحقيقي الذم نراه البف حـز في كتابو الفصؿ. ،هف الهذاىب

كهف خبلؿ ىذا يتضح أف البف حـز االندلسي هساىهة بارزة في تطكر هنيج    
 وتعبير فمسفة التاريخ استخدهالنقد التاريخي كفمسفة التاريخ عهكهنا، فرغـ أف 

الهفكر اسس هف طرؼ ـ، ك 18القرف الفيمسكؼ الفرنسي فكلتير ألكؿ هرة في 

                                                           
 .150ِلّٛى ػٍٟ كّخ٠ش، حٌَّؿغ حٌٔخرك، ٙ  -56

 . 151ِلّٛى ػٍٟ كّخ٠ش، حٌَّؿغ حٌٔخرك، ٙ  -57 
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 أبدالتعاهؿ هع الكثائؽ التاريخية بالتحميؿ كالنقد ف أ ، إالجيكفاني باتيستا فيغك
دراسة إلى  هعناىا تشيركألف  ،بالفعؿ قبؿ ابتكار ىذا التعبير بهدة طكيمة

فاف ذلؾ  58لهناىج كالطرؽ كاألساليب الهستخدهة لمتحقؽ هف الكقائع التاريخية.ا
ها قاـ بو ابف حـز االندلسي، ليككف بذلؾ سابقنا لعصر االستنارة، لى إ يشير

الذم اعتبر قرف االتجاه التاريخي الذم قدـ التاريخ في صكرة  19كالقرف 
 59جديدة.
  الخاتمة

عدة نقاط استنتاجية إلى  انطبلقنا هف ىذا العهؿ البحثي استطعنا الكصكؿ    
 نذكر هنيا:

 ،كالضبط ،ا اجتهعت لو هف صفات الصدؽزن ا ههتاابف حـز هؤرخن  يعتبر -
ا ف يجعؿ هنو راكين ا ألكاف كافين  ها ،كقكة الهبلحظة كحسف االستدالؿ ،كالدقة
 .ا كاسع األفؽا كهؤرخن ا نزيين ا كهحققن اهينن 

 كطبؽ الهنيج النقدم عمى نصكصيا كىك ال ،نقد ابف حـز تكراة الييكد -
قد استخدـ نفس الهصطمحات كاف لـ يكف  ،هنيج النقد الحديث ىيختمؼ عم

كطريقة  ا تهاـ الكعي بخطكات الهنيجالحديثة لكنو في الكاقع كاف كاعين 
               .تطبيقيا عمى الهادة التاريخية التي كانت بيف يديو

                                                           
 . 15. 13فئحى ١لطق، حٌَّؿغ حٌٔخرك، ٙ ٙ  -58 

 .214حٌطخَ٘ رٓ ػٍٟ، حٌَّؿغ حٌٔخرك، ٙ  - 59
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ساىـ ابف حـز هساىهة فعالة في تطكير هنيج النقد التاريخي، ككاف رائدنا  - 
 ارنة األدياف. كهؤسسنا لها عرؼ فيها بعد بعمـ هق

ا، فقد ظمت  - نتيجة لتطبيؽ ابف حـز لهنيج نقد النصكص تطبيقنا عهمينا صحيحن
.  النتائج التي تكصؿ الييا في هجاؿ نقد الييكد صحيحة حتى اليـك

 قائمة المصادر والمراجع:
إبراىيـ احهد الديبك، ابف حـز االندلسي رائد الدراسات النقدية لمتكراة، هجمة  .1

، العدد الثاني، 23معمكـ االقتصادية كالقانكنية، الهجمد جاهعة دهشؽ ل
2007. 

ابف حـز الفصؿ في الهمؿ كاالىكاء كالنحؿ، تحقيؽ: يكسؼ الرباعي، دار  .2
 .2002احياء التراث العربي، بيكت، 

برحاؿ رياف، النقد التاريخي لمتكراة عند ابف حـز هف خبلؿ كتابو الفصؿ في  .3
 .2021، جكيمية 3، العدد 11التراث، الهجمد الهمؿ كاالىكاء كالنحؿ، هجمة 

  .حاهد طاىر، هنيج النقد التاريخي عند ابف حـز نهكذج هف نقد تكراة الييكد .4
حساف هحهد حساف، ابف حـز االندلسي: عصره كهنيجو كفكره التربكم،  .5

 د ت.دار الفكر العربي، القاىرة، 
 د ت.لقاىرة، ، دار الهعارؼ، ا8حسف عثهاف، هنيج البحث التاريخي، ط  .6
 .2012تابة التاريخية، دار تكيقاؿ لمنشر، الدار البيضاء، كخالد طحطح، ال .7
: نقد السند كالهتف نهكذجا،  .8 خنكؼ شعيب، النقد التاريخي عند ابف حـز

 .2013، جكاف 2هجمد األكؿ، العدد  الفمسفية،كهة لمدراسات حهجمة ال
الهكسكعي، هكتبة  زكريا إبراىيـ، ابف حـز االندلسي: الهفكر الظاىرم .9

 ، د ت.هصر، القاىرة
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( في 1063ق/456سعد كاظـ ىبد الجنابي، هنيج ابف حـز االندلسي) .10
 .في عهمية التدكيف التاريخي كأثرهالكتابة التاريخية: دراسة في الكاقع السياسي 

طاىر بف عمي، هنيج نقد الخبر في فكر ابف حـز الظاىرم  .11
 .2013، 19كالدراسات، العدد ـ(، هجمة الكاحات لمبحكث 1064ق/456)ت
: صكرة اندلسية، دار الفكر العربي، د ـ، د ت. .12  طو الحاجرم، ابف حـز
عبد الحميـ عكيس، ابف حـز االندلسي كجيكده في البحث التاريخي  .13

 ـ.1988، الزىراء لئلعبلـ العربي، 2كالحضارم، ط 
، ككالة الهطبكعات، 3عبد الرحهاف بدكم، هناىج البحث العمهي، ط  .14
 .1977لككيت، ا
 تاريخ؟عبد السبلـ سعد، ابف حـز الظاىرم هؤرخ اـ فيمسكؼ  .15
 عبد السبلـ سعد، رائد النقد التاريخ: ابف حـز الظاىرم. .16
عبد الكىاب عبد السبلـ طكيمة، تكراة الييكد كاالهاـ ابف حـز االندلسي،  .17

 .2004دار القمـ، دهشؽ، 
، 2رسائؿ الجاهعية، طدليؿ الباحث في الهنيجية ككتابة ال عهار بكحكش، .18

 الهؤسسة الكطنية لمكتاب، الجزائر، د ت.
دب كالعمـ كالفمسفة: ابف حـز الكبير، دار عهر فركخ، دراسات في األ .19

 .1980لبناف لمطباعة كالنشر، بيركت، 
قاسـ عبده قاسـ، تطكر هنيج البحث في الدراسات التاريخية، عيف  .20

 .2000، االجتهاعيةك  اإلنسانيةلمدراسات كالبحكث 
قاسـ يزبؾ، التاريخ كهنيج البحث التاريخي، دار الفكر المبناني، بيركت،  .21

1990. 
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كاهؿ حيدر، هنيج البحث االثرم كالتاريخي، دار الفكر المبناني، بيركت،  .22
1995. 

هجيد هخمؼ طراد، دراسة نقدية لمهنيج عند ابف حـز الظاىرم، هركز  .23
  ، د ت.احياء التراث العربي، جاهعة بغداد

: حياتو كعصره آراؤه كفقو، دار الفكر العربي، هحه .24 د أبك زىرة، ابف حـز
  .1978القاىرة، 

-هحهد رضكاف الداية، ابف حـز القرطبي، الييئة العاهة السكرية لمكتاب .25
 .2013هنشكرات الطفؿ، دهشؽ، 

هحهكد الحكرم، هنيج البحث في التاريخ، الهكتب الهصرم لتكزيع  .26
 .2001الهطبكعات، 

حهاية، ابف حـز كهنيجو في دراسة األدياف، دار الهعارؼ، مي عهحهكد  .27
  .1983القاىرة، 

 .1977، دار صادر، بيركت، 5ياقكت الحهكم، هعجـ البمداف، الهجمد  .28
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 المعرفة وتحرٌر التارٌخٌة التصورات بناء إعادة

 بالجزائر ساحلً شرٌف محمد تجربة:  االنسانٌة

  االندلسً

 
: اإلَغبَٛخ انًؼشفخ ٔرؾشٚش انزبسٚخٛخ انزصٕساد ثُبء ػبدحئ

 ثبنغضائش عبؽهٙ ؽشٚف يؾًذ رغشثخ

 
 نغضائشا، 2عطٛف عبيؼخ-عهٕٖ نٓالنٙ. د 

  انغضائش،2عطٛف عبيؼخ-ئعؼذ نٓالنٙ. د.أ 

 دمة:مق
يعتبر الهفكر هحهد شريؼ ساحمي هف أبرز الكطنييف الجزائرييف زهف    

(، كقد 1962-1954الحركة الكطنية الجزائرية ثـ هرحمة الثكرة التحريرية )
شارؾ بنضالو في اإلطار السياسي، كها قٌدـ إسياهات ثقافية كحضارية تهس 

ؿ الهعرفي تحديدا هف خبلؿ اعتباره هف الهنظريف األكائؿ لضركرة إعادة الحق
 اإلنسانيةتحرير الهعرفة إلى  كالسعي، النظر في األحكاـ التاريخية كهنطمقاتيا

ككتابة تاريخ هحٌرر هف الفكر ، هف تأثيرات الفكر األكركبي بصفة خاصة
مى كتابة التاريخ االستعهارم كىيهنتو في إطار تجربة الييهنة الفرنسية ع

حيث كرست الهدرسة االستعهارية تاريخا جديدا ، الكطني هف هنظكر ذاتي
قضية كتطرح ىذه الكرقة البحثية ، لمهنطقة في إطار سياسة التقكيض الحضارم

شكالية تاريخية ك  ساحمي لفكرة إعادة النظر  الشريؼ هحهدكيؼ نٌظر : كىيأال ا 
خبلؿ التجربة  هف اإلنسانيةالهعرفة  ككيفية تحرير ،في التصكرات التاريخية

  التاريخية لمجزائر؟
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 بالجزائر ساحلً شرٌف محمد تجربة:  االنسانٌة

 حياة محمد الشريف ساحمي:-1  االندلسً
 مولده ونشأتو:-1-1
بقرية ثاسغا ببمدية شهيني دائرة سيدم عيش  1906أكتكبر  06كلد في    

تكفمت عائمتو  ك ، كلها كاف عهره إحدل عشر سنة تكفي كالده1بكالية بجاية
البتدائي كالثانكم بالمغة الفرنسية في الهدرسة األىمية فزاكؿ التعميـ ا ،بتعميهو

حصؿ عمى ت ،التحؽ بهدرسة تككيف الهعمهيف بكزريعةك الخاصة بالجزائرييف 
شيادة البكالكريا هف ثانكية بيجك ثـ كاصؿ دراستو العميا بجاهعة السكربكف 

 ، حيث2عمى دبمكـ في الفمسفة هتحصبل 1930الفرنسية التي تخرج هنيا عاـ 
ك ربطتو  ،آنذاؾ بكبار هفكرم كفبلسفة تمؾ الحقبة هف فرنسييف كجزائرييف احتؾٌ 

صداقة كطيدة بالهفكر الجزائرم هصطفى األشرؼ الذم كاف يصغره بحكالي 
 .3عشر سنكات

في هحهد شريؼ ساحمي  الفمسفة، برع في جانب تخصصوإلى    
فٌ ة هكاد أخرل كالتاريخ كالجغ،ككاف هتفكقا في عدٌ ²الترجهة  رافيا كالفرنسية، كا 

ثقافة ىذا الرجؿ ك هستكاه الرفيع أٌىمو لمتعرؼ عمى الكثير هف الكفاءات 
كهكلكد قاسـ نايت ، الهعرفية كالثقافية خاصة جناح الفكر اليسارم الكطني

هكلكد هعهرم....  كهصطفى لشرؼ كعبد الحهيد هيرم ك كاتب ياسيف بمقاسـ
                                                           

اٌٝ  15ِٓ  542فّزَ "، حٌوزَ ح٤ٓزٛػٟ، حٌؼيى "ِلّي ٠َٗف ٓخكٍٟ ح٨رٓ حٌّٕٟٔ ٌؼٍٛس ٔٛ -1

 .26ٙ ، 2009ؿ١ٍ٠ٛش،  21

أكّي َٗف حٌي٠ٓ، ِلّي ح٠ٌَ٘ف حٌٔخكٍٟ ف١ٍٔٛف ِٚئٍم، حٌّيٍٓش حٌظخ٠ٍو١ش حٌـِحث٠َش،  -2

 .127، ٙ 1998حٌـِحثَ، 

 .26، ٙ 2009، 542حٌوزَ ح٤ٓزٛػٟ، حٌؼيى  -3
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، كيراه (ككاسع الثقافة، بأنو ىبة السهاء)فقد قاؿ عنو عبد الحهيد هيرم ، الخ  االندلسً
كيركم صديؽ دربو زىير ، (قدكة كشعمة نٌيرة لمناشئة)أحهد طالب اإلبراىيهي 

كتكٌسـ ، كصكر التضحية في هجتهعو اإلنسانيةإحدادف عنو الكثير هف الهكاقؼ 
كها كاف ، 1930فيو هكلكد قاسـ النضاؿ الهستهر في الحركة الكطنية هنذ 

ك]الشاب ، ك]إفريقيا [، كقمـ هتهيز في هجبٌلت] األهة[، هحنؾكدبمكهاسي 
ثـ أخيرا في هجمة ]الهجاىد ]، اختار اسـ )ابف تكهرت( كتكقيع لنشر ، الهسمـ[
 .4هقاالتو

شغؿ هحهد الشريؼ الساحمي العديد هف الهناصب، ففي الثبلثينيات كاف    
هف طرؼ السمطات  1939هدرسا بثانكية ىنرم الرابع بباريس كتـٌ عزلو عاـ 

استفاد هف حكـ قضائي تـٌ هف  1950الفرنسية ألسباب سياسية، كفي سنة
باإلضافة لذلؾ كاف لو نشاط ، 19575غاية إلى  خبللو إعادتو لسمؾ التدريس

 ،الكطني راستجاب لنداء جبية التحري،ك  سياسي في الحركة الكطنية الجزائرية
خبلؿ الثكرة التحريرية فكانت بدايتو  تعيينو في العديد هف الهناصب الهيهة تـٌ ك 

باالنخراط في حزب نجـ شهاؿ إفريقيا كبعدىا حزب الشعب الجزائرم، كها 
 1948الحريات الديهقراطية سنة  انخرط في صفكؼ حركة االنتصار هف أجؿ

                                                           
َس فٟ حٌـِحثَ"، ِـٍش حٌلٛحٍ حٌّظّيْ، ع حٌط١ذ آ٠ض كّٛىس، "ِلٕي ح٠ٌَ٘ف ٚكَد حٌٌحو -4

5767 ،24/1/2018 ٙ ،2. 

 .127أكّي َٗف حٌي٠ٓ، حٌَّؿغ حٌٔخرك، ٙ  -5
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التي ساىـ في تحرير صحفيا كتككيف هناضمييا اعتهادا عمى كتاباتو في ك   االندلسً
 .6التاريخ

ؼ اتحادية جبية التحرير الكطني بفرنسا، حيث قاـ بهياـ كقد التحؽ بصفك   
الثكرة الجزائرية، كنشر  ك الصحافة كالدعاية كاالتصاؿ أثناء جديدة في النشر

كالتي كانت  "الهجاىد"ك "الهقاكهة الجزائرية"عددا هف الهقاالت في جريدتي 
ييف المذيف هف الهثقفيف التقميد يصٌنؼفهحهد ساحمي ال  ليذاتنشر بالفرنسية، ك 

يصرخكف ضد القدر كدكف أف يصيبكه بضرر كيزرع الشؤـ كالشؾ في األذىاف، 
ٌف حياتو بأكهميا كانت هكٌجية نحك الحركة الهناىضة لبلستعهار تكلى  كها، 7كا 

أهانة تحرير صحيفة "األهة" الناطقة باسـ نجـ شهاؿ إفريقيا، كىذه الصمة التي 
اج في الحزب عف طريؽ إلقاء الهحاضرات قادتو لبلنده "األهة"كانت هع جريدة 

 ككاف ىدؼ ىذه الهحاضرات التعريؼ بتاريخ الكطف في صفكؼ الهناضميف،
كها كاف عضكا في جهعية الطمبة الجزائرييف كىي  ،كتكريس االنتهاء اليكياتي

ك ساىـ هحهد  طالبا يدرسكف في باريس، 25جهعية كانت تضـ حكالي 
تحرير الجهعية هف قبضة العناصر الذيف  الشريؼ الساحمي فييا في هعركة

 .8كانكا عمى صمة بالكالية العاهة بالجزائر

                                                           
 .127أكّي َٗف حٌي٠ٓ، حٌَّؿغ حٌٔخرك، ٙ  -6

ِلّي حٌّؼَحؿٟ، ػَّ حٌّؼَحؿٟ، حٌفظٝ حٌٍُّٔ ٌٔخْ حٌلخي ٗزخد ؿّؼ١ش حٌؼٍّخء ح١ٌٍّّٔٓ  -7

 .198، ٙ 2013، حٌـِحثَ، 2ػخٌش،١، ىحٍ 2،ؽ1954-1952حٌـِحث١٠َٓ 

 .92، ٙ 2004، ىحٍ ِ٘ٛٗ، حٌـِحثَ، 2ِؼمفْٛ فٟ ٍوخد حٌؼٍٛس، ؽِلّي ػزخّ،  -8
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أصبح هف ىيئة قيادة الجهعية التي لـ تدـ طكيبل حتى تـٌ  1936عاـ كفي      االندلسً
حميا لتدهج في جهعية طمبة شهاؿ إفريقيا، كقد تأسست الجهعية الكدادية 

 .9هرىا بجاهعة الجزائرلمتبلهيذ الهسمهيف في إفريقيا الشهالية أكؿ أ
كانت لو العديد هف الهساجبلت كالهناقشات الهختمفة خاصة هع الشيخ هحهد   

ككاف  1954-1953الشريؼ بف الشيخ الذم فتح هعو باب الهناقشة في عاـ 
"كظمت  هترجها لو، قاـ في بدايتو بنشر كتاب " عبد القادر فارس العقيدة

باعتراؼ الساحمي لمشيخ بالتفكؽ  اقشةالهناقشة عمى أشدىا ،انتيت ىذه الهن
العمهي كقكة الحجة كالبرىاف، كقاؿ لمشيخ:" البد هف هتابعة الحكار هعؾ في 

 .10جمسات أخرل ألف هثؿ ىذه الجمسات هفيدة لمغاية"
 مؤلفاتو: -1-2
العديد هف الهساىهات الفكرية كالتاريخية،  لقد كانت لهحهد شريؼ ساحمي   

الكطني هف  عف التحريؼ كالتزييؼ الذم لحؽ بالتاريخقاـ هف خبلليا بالكشؼ 
  طرؼ الكتاب الفرنسييف كهف ىذه الهؤلفات:

*message de jughurta (1947) . 
*l’Algérie accuse (1949) .  
* complots contre les peuplesafricains (1950). 

                                                           
، حٌّئٓٔش ح١ٕ١ٌٛش ٌٍىظخد، 3، ؽ1945-1930أرٛ حٌمخُٓ ٓؼي هللا، حٌلَوش ح١ٕ١ٌٛش حٌـِحث٠َش  -9

 .105، ٙ 1986، حٌـِحثَ، ١3

، ى٠ٛحْ حٌّطزٛػخص حٌـخِؼ١ش، حٌـِحثَ، ى 1مزخثً، ؽِلّي حٌٜخٌق حٌٜي٠ك،أػ٩َ ِٓ ِٕطمش حٌ -10

 .164ص،ٙ 
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 .décoloniserl’histoire (1965)*  االندلسً
*Abdelkader chevalier de la foi (1953). 
فقد حهؿ ىـٌ األهازيغية هبكرا كرائد هف ، كتب عف ىهكهو أهتو كهثقؼ كهؤرخ  

 كانتبو، ركادىا ،بعد أف ال حظ نيش الناىشيف ليا عمى الصعيد اإليديكلكجي
فألؼ كتابا قٌيها بصيحة ، أساليب الطهس التي تعرضت ليا الذات الهحميةإلى 

ىذا ، 1965( في décoloniserl’histoireحرركا التاريخ )ثائر هتهرد 
أحدث ، الكتاب الذم كتبو في األصؿ بالفرنسية صادر عف دار هاسبرك لمنشر

العربية هؤخرا )هحهد إلى  ضجة كبيرة في الكسط الثقافي الفرنسي، كترجهو
كىك هف الهؤلفات القيهة لهحهد  (تخميص التاريخ هف االستعهار)ىناد( بعنكاف 
 . 11شريؼ ساحمي

ف فإنتاجو ف     و يحهؿ في أنٌ  إالٌ ، كاف قميبلي الحقؿ التاريخي كالسياسي كا 
أساليب الهستدهريف إلى  غرضو تفطيف األهة كتنبيييا، جكانحو تهردا كصراخا

كأنيا أهة ال تظير ، تقزيـ األهة الهغاربية( بجعميا كها بشريا هنقادا ال قائدا)في 
 ،كأنيا ضحية الجغرافيا سيأهة لـ تستطيع بناء كيانيا السيا، إال في ثكب غيرىا

كىك الدأب التي سمكتو الهدرسة التاريخية الفرنسية عمى لساف بٌحاثييا هف أهثاؿ 
 ،كغزيؿ كغيرىـ كثير، كلكم ريف، ك شارؿ ركبير أجيركف، شارؿ أندرم جكلياف

                                                           
 .3-2حٌط١ذ آ٠ض كّٛىس، حٌَّؿغ حٌٔخرك، ٙ ٙ  -11
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الذيف تهركزت بحكثيـ عمى إثبات قدـ التكاجد األكركبي في ببلدنا كحقيـ   االندلسً
 .12ا لغزكىـ ليا تبرير ، التاريخي فييا

كها كاف لهحهد الشريؼ الساحمي هكانة ىاهة في الجزائر كذلؾ بسبب     
نشاطاتو السياسية كالدعائية كالدبمكهاسية لصاح الثكرة التحريرية، حيث اشتغؿ 

خاصة بعدها انظـ إليو هكلكد  1960-1958في هكتب ستككيكلـ ها بيف 
ـ تعيينو هسؤكال عمى هصمحة ت1963، كفي نياية سنة 1962نايت بمقاسـ سنة 

بكزارة الخارجية ككاف كذلؾ سفيرا لمجزائر في بعض البمداف االشتراكية األسيكية 
 كتـٌ  ،1965حيث عهؿ بجهيكرية الصيف الشعبية كككريا الشهالية هنذ سنة 

براغ إلى  ثـ انتقؿ ،1971تعيينو كذلؾ سفيرا في بكيف كهكث فييا حتى جكاف 
 .13عمى تقاعده كبعدىا تحصؿ 1978حتى 

نو هف الشيء الذم هكٌ  1959مندا في شير جكاف نقاـ بزيارة قصيرة لف كها     
التعرؼ عمى الكضع غير الهبلئـ تجاه القضية الجزائرية، فالصحافة االشتراكية 

هعسكر الغربي بكؿ الضركرة االحتفاظ بالجزائر ضهف إلى  مندية كانت تدعكنالف
مندا السيد حاليي هف فعؿ ها نب ستككيكلـ في فكلـ يستطع هراسؿ هكت ،الكسائؿ

ينبغي فعمو أهاـ العجز الهالي الذم كاف يعيشو رغـ ها كاف يتحمى بو ىذا 
قاـ أالدانهارؾ التي إلى  زيارة أخرل ،كتكجو في الشخص هف إرادة كحب الكطف

بيا بيدؼ تكذيب أخبار صادرة عف صحؼ دانهاركية كسكيدية في شير 

                                                           
 .2ٔفٔٗ، ٙ  -12

 .128-127أكّي َٗف حٌي٠ٓ، حٌَّؿغ حٌٔخرك، ٙ ٙ  -13
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ىا " أف اجتهاعات سرية عقدت في ستككيكلـ بيف زعهاء هفاد 1959سبتهبر   االندلسً
سياسييف كعسكرييف لجبية التحرير الكطني قرركا فييا نقؿ بعض الجرحى في 
نيتيـ نقؿ هكتب ستككيكلـ، كالجبية كانت بصدد التحضير لفتح هكتب لمتجنيد 

ركي" ىذه اإلشاعات كانت هصدر ابهساعدة الحزب االشتراكي الشعبي الدانه
د تكذيب .تكفي 14الحككهة الدانهاركية بخصكص هشركع إنشاء هكتب التجني

جكيمية  5عت جنازتو بالجزائر في أيف شيٌ  1989هحهد الشريؼ الساحمي عاـ 
 .15هف نفس السنة بهقبرة العالية

 ساحمي لالستعمار وتحرير التاريخ:محمد شريف  نظرة-2
متاريخ عاهة لـ الكثير هف االىتها لقد كاف هحهد الشريؼ ساحمي يكفٌ     

 : هف حيث حدد هبرراتو في كتاريخ الجزائر خاصة
 التعريؼ بالتاريخ الكطني الجزائرم بالدرجة األكلى. .1
إعادة كتابة التاريخ الجزائرم كتابة هكضكعية، كالخركج هف الدائرة الضيقة  .2

 التي كجد فييا عبر استخداـ تقنيات البحث الحديث.
خصكصا في كتب  ،بتاريخ الجزائر التحريفات الكثيرة التي لحقت كشؼ .3

اإليديكلكجية االستعهارية التي حاكلت نفي إلى  الهؤرخيف الفرنسييف الهنتهيف
 كجكد األهة الجزائرية.

 االىتهاـ بإبراز الشخصيات الكبرل عمى كجييا الحقيقي هثؿ يكغرطة. .4
                                                           

، 1958ػَّ رَٟٛرش، حٌٕ٘خ١ حٌيرٍِٛخٟٓ ٌٍلىِٛش حٌّئلظش ٌٍـ٠ٍّٛٙش حٌـِحث٠َش ٓزظّزَ  -14

 .299، ٙ 2010ىحٍ حٌلىّش، حٌـِحثَ، ، 1960ؿخٔفٟ 

 .88ِلّي ػزخّ،حٌَّؿغ حٌٔخرك، ٙ  -15
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 التصدم لمهدرسة الفرنسية القاتمة التي سهاىا شعبنا" هدرسة الشيطاف". .5  االندلسً
االستعهارم في هجاؿ الهنيج كالتدكيف إلعادة كتابة  تفادة هف اإلرثاالس .6

 .16تاريخ شاهؿ لؤلهة الجزائرية عبر هختمؼ عصكرىا
كشؼ الهحاكالت كالهخططات االستعهارية الساعية لمقضاء عمى األهة  .7

الجزائرية كبخاصة ضرب هقكهاتيا الهعنكية كالهادية، هف خبلؿ فضحو 
 .19ستعهارية هنذ القرف أىداؼ هختمؼ القكانيف اال

فضح النيب االستعهارم ألراضي الجزائرييف كهختمؼ القكانيف الصادرة  .8
بيدؼ تحقيؽ ذلؾ، هف أجؿ هكاجيتيا فيك يدعك هف خبلؿ أطركحاتو 

العهؿ الهعاكس كالهتهثؿ في ضركرة قياـ الجزائرييف بإعادة إلى  التاريخية
 .17اهتبلؾ تمؾ األراضي

 اإلنسانيةخاصة عف هكضكع اإلنساف الجديد أك الهعرفة كتابة التاريخ ك  إفٌ    
 في بمداف االجتهاعيةقد شغؿ فكر الكثير هف الهؤرخيف كالكتاب كالشخصيات 

حيث اتخذ  1954في الجزائر عاـ  الهشركع الثكرمك ذلؾ هنذ بداية  العربي،
، كهف بيف ىؤالء أحهد طالب اإلبراىيهي الذم اكتاريخي اكطني ابعد الهكضكع

رجاؿ حساسيف كأكفياء لتراثيـ الثقافي إلى  عتبر الجزائر في حاجة هاسةا
ينبذكف الجهكد كهتفتحيف عمى الثقافة الغربية هف دكف أم اغتراب، كنجد ىذا قد 
انعكس في أحد األعهاؿ عف األدب الجزائرم ذم المساف الفرنسي أم األدب 

                                                           
، 1954-1920ٍحرق ١ٌٟٔٛٔ، حٌظ١خٍحص حٌفى٠َش فٟ حٌـِحثَ حٌّؼخَٛس ر١ٓ ح٨طفخق ٚح٨هظ٩ف  -16

 .2009ٙ،376وٛوذ حٌؼٍَٛ، حٌـِحثَ، 

 .376ٍحرق ١ٌٟٔٛٔ، حٌَّؿغ حٌٔخرك، ٙ  -17
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لهصطفى األشرؼ  اـ كصفر بالفرنسية، عمي هراد الذم قدٌ الجزائرم الهعبٌ   االندلسً
قائبل:" إف األشرؼ ال يعرؼ فحسب اإلنساف الجديد إنو ىك نفسو ذلؾ اإلنساف 

أشعارا كقصصا كتب بيها كيتقف جيدا لغتيف ي ،الجديد فيك يهمؾ ثقافة هزدكجة
هف أم صراع داخمي أك هف أم  يكهقاالت كهسرحيات، كاألشرؼ ال يعان

 .18ة، كليس استعدادا ذىنيا"هركب نقص، كتجسيده لتركيب ثقافتيف ىك حقيق
لى رجاؿ إلى  كها يقكؿ أحهد طالب اإلبراىيهي:" نحف في حاجة     هفكريف كا 

آف كاحد"، كتعتبر فكرة العبلقة الكثيقة لمثقافة الكطنية بالحضارة  في فعؿ
" حكؿ تبدك أهرا بديييا حيث يذكر هصطفى األشرؼ في هقاؿ لو  اإلنسانية

الثقافة ينبغي أف تككف تطكرا هنطقيا لذخيرة  يقكؿ:" إفٌ  هستقبؿ الثقافة الجزائرية"
كيضيؼ قائبل:" ، عمى اهتداد تاريخيا كمو" اإلنسانيةالهعارؼ التي تراكهت لدل 

 يرلأف هحي الديف جندر  عالهية"، إالٌ  ة ال يهكف أف تككف إالٌ الثقافة الحقٌ  أفٌ 
ىذه التصكرات  كها يرل أف تبديد هثؿ ،ر جديد لمتاريخ الكطنيضركرة تصكٌ 

أهر ههكف لكف هف هكقع تفيـ السنف العاهة لظيكر الحضارات كانييارىا خبلؿ 
 الحقبة الههتدة هف نشأة الثقافات األكلى في الشرؽ هصر اليند كالصيف كغيرىا،

 .19تكريس التفكؽ التقني االقتصادم كالسياسي ألكركباإلى 
ء كالكتاب السيد هحهد بينها رأم الفيمسكؼ الهعركؼ كأحد أكبر الشعرا    

كحدة الجنس البشرم  أفٌ ،الهنفتح" إلى  عزيز الحبابي في كتابو" هف الهنغمؽ
                                                           

ـ١ٕٔخ حٌّغخٍر١ش )حٌّؼمفْٛ أفىخٍ ِٚٔػخص(، طَ: ػزي حٌؼ٠ِِ ف٩ ى١ّ٠َ ِخو١ّٕٔىٛ، ح٨ٔظ١ٍ -18

 .179، ٙ 1984،حٌـِحثَ، 1رٛرخو١َ، ىحٍ حٌلىّش، ١

 .181-180ٔفٔٗ، ٙ ٙ  -19
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.. كىي أساس أم أخبلؽ، سكاء كانت دينية أـ غير دينية، كأية نزعة . حقيقة  االندلسً
إنسانية كأية فمسفة، كها يرل الحبابي أطركحة الكحدة الهبدئية لمحضارة 

غير أف  ،أكلية كىدفا نيائيا لئلبداع االجتهاعي العاهة هسمهة فمسفية اإلنسانية
 .20العاهة ال يهكف اإلنسانيةاألساس الهمهكس لمكحدة 

كذلؾ  ،هحهد الشريؼ الساحمي الذم أكلى اىتهاهو بكتابة التاريخ جانبإلى     
دعاة استرجاع االستقبلؿ لـ يكلكا أم أىهية لهسألة الكتابة  أفٌ  ذلؾ هف نظكر ك

كتابات الجزائرييف كميا كانت  أفٌ إلى  اىتهاهيـ الكبير بالتاريخ كرغـ ،التاريخية
ي اإليهاف بكجكد أهة جزائرية عربية فتصب في هنحى كاحد كىك االشتراؾ 

 .21إسبلهية يحؽ ليا إقاهة دكلة األهة
هحهد الشريؼ الساحمي الذم أعمف هكقفو الرافض لمتحريؼ  تجربة لكف قبؿ    

جاف عهركش الذم قاـ بانتقاد  محظن ،لعالهيةالهركزم األكركبي ألفكار ا
فرنسا ال تصنع فقط حضارتيا ضهف حضارات  التصكرات التي كانت تعتبر أفٌ 

الحبابي عف النرجسية التهدينية  كها كتب ،أخرل لكنيا تصنع الحضارة الكحيدة
حيف يحاكؿ شعب كاحد أف يصدر الحضارة كيستعهؿ ثقافتو كستار إيديكلكجي 

 .22ر العنصرم بالنفس كالظمـ كالكذبلتبرير الغرك 
 هف الحكـ التركي الذم اسمبي اهحهد الشريؼ الساحمي هكقفلكقد كاف     

كبذلؾ كاف يعاكس النظرية التي  ،لمشعب الجزائرمتخاذؿ حسب رأيو تجاه 
                                                           

 .184-183ِخو١ّٕٔىٛ، حٌَّؿغ حٌٔخرك، ٙ ٙ  -20

 .376ٍحرق ١ٌٟٔٛٔ، حٌَّؿغ حٌٔخرك، ٙ  -21

 .186-185ِخو١ّٕٔىٛ، حٌَّؿغ حٌٔخرك، ٙ ٙ  -22



نوفمبر  11العدد 

 2221سبتمبر 

 مجلة البحوث األفرٌقٌة

   

 84                                 

 المعرفة وتحرٌر التارٌخٌة التصورات بناء إعادة

 بالجزائر ساحلً شرٌف محمد تجربة:  االنسانٌة

كانت هنتشرة في تمؾ الفترة لدل هختمؼ االتجاىات الكطنية االستقبللية   االندلسً
فو ىذا دعـ األهير عبد القادر الهعادم لمحكـ كاإلصبلحية، ككاف يريد بهكق
حيث نشر حكلو كتاب بعنكاف" عبد القادر فارس  ،التركي الذم انبير بو ساحمي

، كقد أبرز فيو األخبلؽ العمية لؤلهير هف خبلؿ سيرتو 1953العقيدة" عاـ 
ككأنو أراد هف ذلؾ تكضيح هدل  االجتهاعيةكحياتو الخاصة كالعاهة كسمككاتو 

لتقدـ الهعنكم كاألخبلقي كالركحي لمجزائرييف هها يدحض الدعاية عهؽ ا
 .23االستعهارية التي تصفيـ بالتخمؼ كاليهجية كالبربرية

، 1947كاف كتابو عف سيرة البطؿ الجزائرم يكغرطة الذم نشر عاـ     
براز هدل التكاصؿ بيف كفاح ىذا الشعب ضد الركهاف إل هحاكلة تاريخية

ستعهار الفرنسي، كهف ىنا يكضح هحهد الشريؼ ساحمي كجياده اآلف ضد اال
نو أراد تهرير رسالة ر، ألهدل أىهية كحدة األهة في نضاليا ضد الهستعه

لهختمؼ االتجاىات الكطنية هف أجؿ تكحيد الجيكد كالهكاقؼ تجاه االستعهار 
الجزائر تندد: هحنة الشعب الجزائر يظير  "كتاب،كها أٌلؼ  بيدؼ تحرير الببلد

جاء كنداء هف أجؿ الهحافظة عمى ها بقي هف إرث "،  1949ذا الكتاب عاـ ى
إلى  بعد سياسة السمب كالنيب االستعهارم، كاعتبر ذلؾ كاجبا تعداه بالدعكة

االستفادة هف األراضي الهفقكدة عف طريؽ حركة كاسعة هف االستيطاف 
 كهف خبلؿ ىذا يرل ساحمي بأف سبب غزك الجزائر ىك تأخر، الكطني

                                                           
 .١ٔ377ٟٔ، حٌَّؿغ حٌٔخرك، ٙ ٍحرق ٌٛ -23
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اقتصادىا هقابؿ تقدـ اقتصاديات الغرب بدخكؿ عصر الرأسهالية الصناعية   االندلسً
 . 24كاألسكاؽ الخارجية كسيطرة االهبريالية عمى الهكاد األكلية

 1965صدر سنة  " كالذمتخميص التاريخ هف االستعهار"كتاب كها اصدر     
و نشر هف طرؼ دار نشر هاسبيرك بباريس، حيث شغؿ الهكضكع الذم يتناكلك 

جذكرىـ التاريخية، كاستعادة إلى  العكدةإلى  ىذا الكتاب دكها باؿ الهتعطشيف
تاريخ الشعكب التي عرفت  ىكيتيـ الكطنية كليس ىناؾ هف يهكنو أف يذكر أفٌ 

االستعهار قد كتبو كتب السيطرة االستعهارية بالدرجة األكلى، كتبة تهثؿ ىهيـ 
ب حتى يتسنى ليـ إقناعيـ الكحيد تشكيو الحقائؽ كطهس هاضي ىذه الشعك 

بقصكرىا الفطرم عف االستقبلؿ كبضركرة قبكؿ حياة الذؿ كاليكاف كىذا الكتاب 
كاف فاضحا كتحميبل لمطرؽ كالتصكرات كاألساطير الباطمة الهستعهمة في 

 .25التاريخ االستعهارم الرسهي الذم تقرر أف يكتب لبمداف الهغرب
كتحدث عف  ،النظاـ االستعهارم شركط كقكاعدإلى  تطرؽ في كتابو ىذا   

خرافة الييئة العرقية كالييئة الجغرافية كقد أكلى أىهية كبيرة ألسطكرة ضربة 
جديدة في  ةالهركحة كاإلدهاج كقد ختـ كتابو بضركرة القياـ بثكرة ككبيرنيكي

هيداف التاريخ داعيا هؤرخي الشعكب التي تخمصت هف االستعهار أف ييتهكا 
 أنفسيـ ليخمصكه هف شكائب االستعهار.بكتابة تاريخيـ ب

                                                           
 .377ٍحرق ١ٌٟٔٛٔ، حٌَّؿغ حٌٔخرك،  -24

ِلّي ح٠ٌَ٘ف ٓخكٍٟ، طو١ٍٚ حٌظخ٠ٍن ِٓ ح٨ٓظؼّخٍ، طَ: ِلّي ح٠ٌَ٘ف رٓ ىحٌٟ ك١ٔٓ  -25

 .5، ٙ 1965ِٚلّي ٕ٘خى، ىحٍ ِخٓز١َٚ، رخ٠ٍْ، 
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ف األفكار األساسية التي حاكؿ هحهد شريؼ ساحمي إبرازىا تنطمؽ أساسا       االندلسً كا 
نكك هف إعادة النظر في التصكرات التاريخية ك تحرير يحسب فبلديهير هكسه

ىذه النظرية لـ ترؽ  لكف يبدكا أفٌ ، 26هف الهركزية األكركبية  اإلنسانيةالهعرفة 
غكردكف الهختص في تاريخ شهاؿ إفريقيا ك  تاب العالهييف أهثاؿ رافيدبعض الك

حيث اعتبر نظرة ساحمي ىك إثارة لمصراع ، أستاذ الجاهعة األهريكية في بيركت
اإليديكلكجي ك اتيهو بالتحالؼ هع الهاركسييف الفرنسييف كها أنو ينسب أراء 

اضي الذم يتـ بيدؼ تقاليد التغني الهثالي األسطكرم بالهإلى  هحهد ساحمي
 . 27الدعاية الكطنية ك الذم يعكس حالة هرضية لمهجتهع 

حاكؿ هحهد شريؼ ساحمي هف خبلؿ إسياهاتو التاريخية أف يثبت كجكد     
ك الكقكؼ في كجو الهخططات االستعهارية  ،1830الدكلة الجزائرية قبؿ 

عهارم ضرب هقكهات األهة الجزائرية ك فضح التشكيو االستإلى  الساعية
د عمى كها أكٌ ، ة التهدينية في الجزائرتاريخ كهحاكلة التستر كراء هشركع الهيهٌ مل

كيظير ذلؾ هف خبلؿ تركيزه عمى هقاكهة ، ضركرة التأطير لمعهؿ الهسمح
انبياره الكبير باألهير عبد القادر ك ىك إلى  إضافة، فاطهة نسكهر ك الهقراني

اني في الجزائر ك يتيهو بخيانة ها جعمو يقؼ هكقؼ الهعارض لمحكـ العثه
كأنو أجرل هقاربة بيف الهقاكهة باألهس ضد كها اىتـ بتاريخ يكغرطة ك الشعب 

                                                           
.154ِخو١ّٕٔىٛ، حٌَّؿغ حٌٔخد ق، ٙ  - 26 

.159-158ٔفٔٗ، ٙ ٙ  - 27 
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الركهاف كاليكـ ضد االستعهار الفرنسي في إطار ها أسهاه بالكطنية الهغربية   االندلسً
28 . 
بكضع كتاب بعنكاف:" تصفية االستعهار عف التاريخ"  1965كها قاـ سنة     

قكؿ:" عمى اهتداد أربعة قركف أكدت أكربا تفكقيا في كؿ حيث كتب فيو ي
هجاؿ النشاط الركحي، إف إسياهيا في اإلرث إلى  الهجاالت هف االقتصاد

لطخت  اإلنسانيةاإلنساني العاـ رفيع، كال هراء فيو لكنيا في هيداف العمكـ 
عادة نظر شاهمة له ا نفسيا بأحكاـ هسبقة كأراء باطمة تستدعي رؤية جديدة كا 

بمغتو ىذه العمكـ"، فكاف هحهد الشريؼ الساحمي األكؿ هف بيف الهؤرخيف 
كالكتاب في بمداف الهغرب الذم رسـ  االجتهاعيةكعمهاء االجتهاع كالشخصيات 

كبالدرجة األكلى  اإلنسانيةاالتجاه الرئيسي إلعادة النظر في تحرير الهعرفة 
 .29التاريخية هف الهركزية األكركبية التي تتخمميا

يي فأها األطركحة األساسية التي طرحيا هحهد الشريؼ حسب هكسهينكك     
عمهاء االجتهاع البكرجكازييف في العصكر األخيرة تعكدكا عمى اعتبار أكركبا  أفٌ 

 اهركز العالـ، كالقيـ التي يصنعيا العمـ التاريخي األكركبي الغربي تعتبر هقياس
هركزية كقد -جف األفكار األكركأفكار العالهية كقعت في س لكؿ شيء،كبأفٌ 

عبر حكؿ ىذا هحهد الشريؼ عف ذلؾ قائبل:" أصبحت ضحية لمهركزية األنانية 
                                                           

.159-158ٔفٔٗ، ٙ ٙ  -ٍْحرق ١ٌٔٛ - 28 

.377-375حٌَّؿغ حٌٔخرك، ٙ ٙ  - 28 

، طؼَٟض ٌٍظٙي٠ُ ػيس 1881طمغ َٗق ىحثَس ألزٛ أٓٔٙخ ٠ل١ٝ رٓ أكّي حٌؼيٌٟ حٌّظٛفٟ ٕٓش  -* 

1937َِحص ٍِّٚض آهَ َِس فٟ  .  

 .157-156ِخو١ّٕٔىٛ، حٌَّؿغ حٌٔخرك، ٙ ٙ  -29
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إحداث ثكرة ككبرنيكية جديدة تسهح بإعادة النظر إلى  دعى لذلؾ، األكركبية"  االندلسً
غناء كتكسيع أك تجديد الهسمهات كالهفاىيـ كالتعاريؼ  ،في األداة الفكرية كا 
في  اإلنسانيةف أجؿ التعبير بنفس الهشاركة الكجدانية عف كالنظريات كالقيـ ه

 .30يا كتنكعياتكحد
ثبات اليكية الكطنية     دافع هحهد  ،ك في إطار خدهة التاريخ الكطني كا 

الشريؼ ساحمي عف الكجكد التاريخي لؤلهة الجزائرية كها رد عمى الهؤرخيف 
 ،ة األغراض االستعهاريةالفرنسييف الذيف حاكلكا استغبلؿ التاريخ الهحمي لخده

فيو عمى كتاب شارؿ أندرم جكلياف الهعنكف "بإفريقيا  ر هقاال ردٌ حيث حرٌ 
الشهالية تسير" يتساءؿ فيو هحهد الشريؼ ساحمي في إطار نقده لمكتاب عف 

كقدـ انتقادات تاريخية دقيقة  ،األطركحات التاريخية التي ككنت هحتكل الهؤلؼ
تاريخ الهنطقة كىذا دليؿ  ؼ كالتزييؼ الذم هٌس أقؿ ها يقاؿ عنيا ىك التحري

ح العديد هف حيث صحٌ  ،اإلسبلهيعمى إطبلع ساحمي عمى التاريخ الكطني ك 
األخطاء التاريخية فذكر عمى سبيؿ الهثاؿ أف جكلياف كتب عف ثكرة البربر ضد 

كىذه الفكرة تاريخيا غير صحيحة ألنو "حسب رد ساحمي " ، الخميفة عهر
جاءكا فاتحيف ألكؿ هرة في شهاؿ إفريقيا كاف الخميفة عهر قد العرب عندها 

 .31تكفي بحكالي ثبلث سنكات

                                                           
 .157ٔفٔٗ، ٙ  -30

31  - le jeune musulman ،N 20 le 24 avril 1953 
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كهها سبؽ ذكر فإف هحهد الشريؼ الساحمي تعرض النتقاد هف طرؼ دافيد       االندلسً
غكردكف فإف كؿ هف هكقفييها ىها غير قابميف لمهصالحة فغكردكف ينسب آراء 

كرم بالهاضي، الذم يتـ بيدؼ تقاليد التغني الهثالي األسطإلى  الساحمي
الدعاية الكطنية كالذم يعكس حالة هرضية لمهجتهع خاصة إذا عرفنا أف 
أطركحة غكردكف ىي أف تصكر الغرب لنفسو أصبح همكا لجهيع الناس، بينها 
يرل الساحمي أف العالهية حيف تختصر في الغرب أك الهركزية األكركبية ال تفقد 

 . 32نقيضياإلى  هعناىا فحسب بؿ إنيا تتحكؿ
هنطؽ التصكرات األحادية الجانب تقد بينها يرل عبد ا العركم الذم ان    

عف الغرب كالتي تعهؽ التبعية الركحية كتخمؽ عجزا سياسيا لدل النخب 
كىذا الهنطؽ يظير عند طرح سؤاؿ كيؼ يحدد  ،الحاكهة في بعض البمداف

أها عف جكاب ىذا السؤاؿ  كأيف تكهف قكتو؟، ؟الغرب عمى الهستكل اإليجابي
اإلجابة النهكذجية ىي بتطكر حركة التحرير  فيقكؿ عبد ا العركم:" إفٌ 

التقميدم  اإلسبلهيالكطني كالهصالح الطبقية لهختمؼ فئات الهجتهع العربي 
الهستعهر كالهستقؿ، اإلشراؼ هف رجاؿ الديف كالهكظفكف، البرجكازية الجديدة 

 .33لهدفكالبرجكازية الصغيرة في ا
كها يعتبر العركم أف السبب الرئيسي لمفقر الفكرم يكهف في التعرؼ عمى     

ككنيا الذم كاف هحدكد تالغرب هف قبؿ االنتيمجنسيا العربية عمى طكؿ اهتداد 

                                                           
 .159-158ِخو١ّٕٔىٛ، حٌَّؿغ حٌٔخرك، ٙ ٙ  -32

 .160ٔفٔٗ، ٙ  -33
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كهتأخر كهتحركا باألطكار، كهف خبلؿ ىذا يشير الشاعر كالكاتب عبد المطيؼ   االندلسً
إلى  لتي كانت تصدر في الهغربالمعبي الذم كاف هدير تحرير هجمة أنفاس ا

سبب هيـ كىك يتكافؽ هع رأم هحهد الشريؼ الساحمي حيث يقكؿ:" أف التصكر 
عف تاريخ الهغرب كتاريخ كؿ البمداف التي عانت هف التبعية االستعهارية كشبو 
االستعهارية تهت صياغتو هف قبؿ العمـ البكرجكازم األكركبي الغربي في هرحمة 

عهار، كها أف إرث العمـ التاريخي االستعهارم ىك إرث نهك كازدىار االست
 .34.. ". الفكر االجتهاعي لمبمداف الهتحررةإلى  إشكالي بالنسبة

كيضيؼ قائبل:" أف العمـ التاريخي االستعهارم خطط بشكؿ هستقؿ عنا     
.. كلف نستطيع تجاكزه كال نبذه... لكننا ال . هاضينا كحاضرنا، كىيكؿ عالهنا

 . 35يضا تقبمو كهحكـك عمينا بيضهو ثـ فرزه بعد ذلؾ..."نستطيع أ
  الخاتمة:

هف خبلؿ كرقتنا البحثية حكؿ هكضكع إعادة بناء التصكرات التاريخية      
كتابات هحهد شريؼ ساحمي  كتحرير الهعرفة التاريخية هف خبلؿ تجربة

ىي كتابة التاريخ كفؽ التصكرات الصحيحة  هكضكع أفٌ إلى  نخمص، بالجزائر
 ككانت كتابات، ها انطمقت هنو الكتابات الداعية لتككيف هدارس تاريخية كطنية

 عبارة فيي، شريؼ ساحمي تجربة رائدة في الجزائر كالهنطقة الهغاربية هحهد
 هها أكثر هركزية األكرك التاريخية التصكرات في النظر إعادةإلى  دعكل عف

                                                           
 .161ِخو١ّ١ٕٔىٛ، حٌَّؿغ حٌٔخرك، ٙ -34

 .161ٔفٔٗ، ٙ  -35
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 بسبب تضعؼ ال الكتاب ةحد لكف ىذه، النظر إعادة عمى هنيجية برىنة ىك  االندلسً
 كاألكركبييف األهريكييف البكرجكازييف لمعمهاء النقدية الردكد أثبتت كقد ذلؾ

ف غكردكف، فانسبرك، غمنر،: هنيـ الغربييف  ذم الجزائرم الهؤرخ دعكة كا 
 الذم الهكضكع هف جعمت التاريخ عف االستعهار تصفيةإلى  الهاركسي التككيف

 .إيديكلكجي لصراع هادة أثاره
 قائمة المصادر والمراجع:

 المصادر: -أول
تخميص التاريخ هف االستعهار، تر: هحهد الشريؼ  ،ساحمي هحهد الشريؼ .1

 .1965بف دالي حسيف كهحهد ىناد، دار هاسبيرك، باريس، 
2. Le jeune musulman ، N 20 le 24 avril 1953 . 

   المراجع: -ثانيا
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 ًّ  أنموذجا الّشهرستان

 

 

ّٙ  انزّغذٚذ : انًغهًٍٛ ػُذ األدٚبٌ دساعخ فٙ انًُٓغ

 ّٙ  إًَٔرعب انّؾٓشعزبَ

 
 خ،اإلعاليٛ نهؼهٕو انؼبنٙ انًؼٓذ، صًٛذح َضاس. د 

 رَٕظ انّضٚزَٕخ ؼخعبي انمٛشٔاٌ

 :الممخص 

 يد هنيجيٌ عباحث هنصؼ ها قد قاـ بو العمهاء الهسمهكف هف تق ال يخفى عمى كؿٌ    
قائها  إنسانٌياذم يعتبر اليـك عمها الٌ  -دياف صكؿ عمـ األأك  ألسس عمهيٌ  كضبط
مهاء صيؿ لـ يهنع عأقعيد كالتٌ ىذا التٌ  فٌ ا  ك  -ة دكاتو الخاصٌ ألياتو ك آلو هناىجو ك  بذاتو

كىك ها تحاكؿ ىذه  لؤلدياف.في دراستيـ  الهستهرٌ  جديد الهنيجيٌ الهسمهيف هف التٌ 
ثباتوتناكلو  ةالعمهيٌ  الكرقة  رس الهنيجيٌ هف لحظات الدٌ  ةفارق ةركيز عمى لحظبالتٌ  كا 

 ععمى الهنز  ةز الكرقكتركٌ  .انيٌ ستير الشٌ  اإلهاـ ةكىي لحظ دياففي عمـ األ اإلسبلهي
 انيٌ ستير الشٌ  اإلهاـكعند  ،عهكها عمهاء الهسمهيفالعند  األدياف ةراسفي د جديدمٌ التٌ 

حدثو في دراستو أذم الٌ  جديد الهنيجيٌ التٌ  ةؼ عند طبيعكقٌ كذلؾ بالتٌ  ،خصكصا
 ةقراء ةكهحاكل لؤلدياف، اإلسبلهي رس الهنيجيٌ الدٌ  صياغةفي  كتأثيره لؤلدياف

جؿ الرٌ  ةؽ هف قيهثٌ ك لمتٌ  الباحث العربيٌ ككذلؾ بعيكف  خر الغربيٌ اآلبعيكف  انيٌ ستير الشٌ 
 ةاإلسبلهيئتيف يفي الب األديافلعمـ  كغ الهنيجيٌ صٌ كال شكيؿ العمهيٌ كهنزلتو في التٌ 

 ة.كالغربيٌ 
 .ديافعمـ األ، انيٌ ستير الشٌ ، الهنيج، جديدالتٌ  :الكممات المفاتيح
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Abstract: It is not hidden from every fair researcher what the Islamic 

scholars have done in terms of a methodological and scientific 

discipline of the foundations and principles of the science of religions- 

which today is considered to be a free-standing science with its own 

methods، mechanisms and tools - and this establishing rules and 

rooting has not prevented Muslim scholars from continuing systematic 

renewal in their study of religions. This is what this scientific paper is 

trying to address and prove by focusing on one of the defining 

moments of the Islamic systematic lesson in the science of religions، 

the Imam Shahrastani. The paper focuses on the regenerative approach 

to the study of religions among Muslim scholars in general، and the 

Shahrastani forward in particular، by stopping at the nature of the 

systematic renewal that he has created in his study of religions and its 

influence in the formulation of the Islamic methodological lesson of 

religions، and by attempting to read Shahrastani with the Western eyes 

as well as with the Arab scholar's eyes to document the value and 

status of men in the scientific formation and systematic formulation of 

the Science of religions in the Islamic and Western Environments. 

Key words: renewal | Method | Shahrastani | science of religions. 

 أسباب اختيار موضوع البحث .1
 ؟ي األديانلماذا الّشيرستاني دونا عن غيره من الباحثين المسممين ف -
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في دراسة  جديدمٌ ك بياف دكره التٌ  في الكاقع يعكد اختيارنا لئلهاـ الٌشيرستانيٌ   
جؿ هف الرٌ  ا أفٌ هليأكٌ يف أساسييف العتبار  اإلسبلهياألدياف في تاريخ الفكر 

 ا أف كتابو يعدٌ هكثانيي ،برز كأشير أعبلـ الهسمهيف في هيداف دراسة األديافأ
فقد ناؿ ىذا الكتاب شيرة  .يفهاع الباحثيف الهختصٌ هرجعا في ىذا الباب بإج

كىذه الهزايا تدكر حكؿ استيعاب ىذا  ،فاتة لهزايا فيو نادرة بيف الهصنٌ خاصٌ 
لذلؾ فالكتاب هف أكثر الكتب تداكال  ،الكتاب ألكثر الفرؽ كاألدياف في عصره

 .مبة كالباحثيفأيسرىا فيها عمى الطٌ هف ارسيف ك صيف كالدٌ بيف الهتخصٌ 
 المنيج المعتمد في البحث .2
اعتهدت في ىذه الٌدراسة عمى هنيجيف أساسييف تساكقا كتشابكا هعا في     

صياغة هحتكل البحث كىها الهنيج الكصفٌي الٌتحميمٌي أكاٌل كالهنيج االستقرائٌي 
ثانيا، فبالٌنسبة لؤلٌكؿ كٌظفتو في شرح كتحميؿ هنيج اإلهاـ الٌشيرستانٌي في 

بياف خصائصو العاٌهة كهبلهح الٌتجديد فيو عبر إلى  صكالدراستو لؤلدياف ك 
تكظيؼ الهنيج الثٌاني، كذلؾ هف خبلؿ استقراء هضهكف كتابو كآراء الباحثيف 

  كالٌدارسيف في ىذا الجانب.
 إشكالّية البحث .3
هف حيث الهنيج في دراستو لؤلدياف في  ىؿ كاف "الٌشيرستانٌي" فعبل هجٌددا    

 عصره؟
ذا كاف     كذلؾ فها كاف أثره في هف تبله هف الٌدارسيف لؤلدياف هنيجا  كا 

 كالغربٌي؟  اإلسبلهيكهضهكنا في العالهيف 
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 خّطة البحث .4
 تتهٌثؿ خٌطة البحث في اآلتي:    
 الهقٌدهة  .3
 الكتابات ىـٌ أعبلـ ك األ :عند الهسمهيف األدياف دراسةتاريخ الهبحث األٌكؿ:  .4
 عمهاء الهسمهيفالدياف عند األ ةفي دراس جديدمٌ الهنزع التٌ الهبحث الثٌاني:  .5
 :انيٌ ستير دياف عند الشٌ األ ةفي دراس جديد الهنيجيٌ التٌ الهبحث الثٌالث:  .6
 الٌتجديد الهنيجٌي في هستكل التٌناكؿ. -1
 الٌتجديد الهنيجٌي في هستكل التٌبكيب كالٌترتيب كاألسمكب. -2
 الٌتجديد في هستكل الٌصناعة الهنيجٌية. -3
 يد الهنيجٌي في هستكل تصنيؼ الهعتقدات كاآلراء كاألفكار الدٌينٌيةالٌتجد -4
 في هستكل االستشراؼ العمهٌي كالهنيجٌي.جديد التٌ  -5
أثر كتاب "الهمؿ كالٌنحؿ" كهنيج "الٌشيرستانٌي" فيو في صياغة كتشكيؿ  -6

 كالغربٌي في دراسة األدياف. اإلسبلهيالٌدرس الهنيجٌي 
 "يرستانيٌ الشٌ "ة لئلهاـ ة الهنيجيٌ ة في العبقريٌ بيٌ بعض الٌشيادات الغر  -7
 .ةة الفذٌ العمهيٌ  توشخصيٌ ك 
 الخاتهة 

 ة:مالمقدّ 
يات آد عمييا كتؤكٌ  ليياإتشير  ةلييٌ إ ةكاختبلؼ العقائد سنٌ  األديافد تعدٌ  إفٌ     

هف  ةفي هكاطف كثير  ةىذه الحقيق كجؿٌ  ف الهكلى عزٌ فقد بيٌ  ،ف الكريـآالقر 
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عىؿى النَّاسى أيهَّةن كىاًحدىةن : بلىا قكلو تعالىجأ لعؿٌ  كتابو بُّؾى لىجى لىٍك شىاءى رى كىالى  ﴿كى
﴾ يىزىاليكفى هيٍختىًمًفيفى  مىقىييـٍ ًلذىًلؾى خى بُّؾى كى ـى رى كىي  (،119-118)ىكد: ًإالَّ هىٍف رىًح

 عمى الهستكييف العهميٌ  ةر هبكٌ  ةف بصكر ك عمهاء الهسمهالميا ككعاىا تهثٌ  ةحقيق
ؿ لدل تشكٌ  إذ ،الفكرمٌ  ظرمٌ ياؽ ىك الهستكل النٌ كها يعنينا في ىذا السٌ  .ظرمٌ كالنٌ 
 األديافعقائد  أصكؿ ةدراس ةعمهاء الهسمهيف كعي عهيؽ بضركر ال

الحقا بعمـ الهمؿ  ؼى رً دكف لها عي ركف كيقعٌ فكف كينظٌ فقكا يصنٌ طف كأسسيا،
ا ريٌ اهنجزا حض دٌ ذم يعذاؾ العمـ الٌ  .اه الهعاصردياف بهسهٌ ك عمـ األأ حؿكالنٌ 
 ةفي دراس ةاإلسبلهي ةالهنيجيٌ  ةت فيو العبقريٌ تبدٌ  انسانيٌ إا يا فكريٌ ا كترقٌ سبلهيٌ إ

 األدياف.
هف  ـو مى لدل عى  ةالهنيجيٌ  ةس هعالـ ىذه العبقريٌ لتمهٌ  ةكىذا البحث ىك هحاكل    
، انيٌ ستير الشٌ  اإلهاـ كىك األدياف ةذيف اشتغمكا بدراسالٌ  عبلـ الهسمهيفأبرز أ
دياف في عمـ األ تشييد البنياف الهنيجيٌ  طكر كهرحمتو جيكده متهثٌ  ذمالٌ 

ركاف ليذا تثبيت األ طكردشف هف سبقو هف عمهاء الهسمهيف  أفبعد  اإلسبلهي
 ة.اإلسبلهي ةقافالعمـ في الثٌ 

 ىمّ أعالم و األ :عند المسممين األديان دراسةتاريخ المبحث األّول:  .4
 الكتابات

زا كبيرا هف فكر حيٌ  ةريخا كنقدا كهقارنأكدراستيا كصفا كت ديافاأل لقد شغمت    
نجد لو  إسبلهٌياا بحثيٌ  هشغبل ينيٌ الدٌ  اآلخرؿ هكضكع فقد هثٌ  ،الهسمهيف

عنيا هف  أكها نش ،رالهبكٌ  اإلسبلـفي  ةاإلسبلهيفي كاقع الفتكحات  غاتوهسكٌ 
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ًّ  الّتجدٌد : المسلمٌن عند األدٌان دراسة فً المنهج

 ًّ  أنموذجا الّشهرستان

هختمؼ  في ياإلسبلهغير  اآلخرهع  كثقافيٌ  كتفاعؿ فكرمٌ  تبلقح حضارمٌ 
 األسسهت قدٌ  تيالٌ  ةسيسيٌ أصكص التٌ في النٌ  أيضاغاتو كنجد لو هسكٌ  أبعاده،
كذكرىا  ةعالهتنكٌ  األدياففقد حفمت بعرض  األدياف، دراسةفي  األكلى ةالهنيجيٌ 

كاله العمهاء أذم كهع ذلؾ كرغـ ىذا االىتهاـ الٌ  .عمييا كالردٌ  كنقدىا كهقارنتيا
في ىذا الباب كانت في بادئ  ةصنيفيٌ جيكدىـ التٌ  فٌ أ إالٌ  لؤلديافالهسمهكف 

كقد شرع  كغيرىـ، الكتاب أىؿردكد عمى  أكخذت شكؿ رسائؿ كاتٌ  ة،قميم األهر
ككاف  ،تقريبا الث ىجرمٌ دياف هنذ القرف الثٌ دكيف في العقائد كاألالهسمهكف في التٌ 

 .سمفناأف الكريـ كها آثير هباشر هف القر أذلؾ بت
عمهاء الكبلـ إلى  ترجع بكادر نشاط الهسمهيف في ىذا الهجاؿ ةحقيقكفي ال    
فكانت  كاآلراء، كاألىكاءكالهذاىب كالفرؽ  األدياف لدراسةكا ذيف تصدٌ يضا الٌ أ

هف  كأٌكؿالكبلـ  أرباب ةانطمقت هع الهعتزل ةجهٌ  ةكتاباتيـ في ىذا الباب غزير 
في الكثير فكا ذيف صنٌ الٌ  األشاعرةتي بعدىـ أي ،ديافاأل ةؼ في دراسخاض كصنٌ 
بؿ  ةهيف كالفبلسفعمى الهتكمٌ  هقصكرة األدياف دراسةلـ تكف ، ك ىذا الباب

ذيف الٌ  خيف الهسمهيفنجد بعض الهؤرٌ  ، إذخكفالهؤرٌ  يضاأشاركيـ ىذا االىتهاـ 
ىذا ك  .صيـدياف هف هنطمؽ تخصٌ ألا ةكانت ليـ جيكد كهحاكالت في دراس

دياف خبلؿ القركف اء الهسمهيف في األعمهالكتابات  ىـٌ أيحصي  1الجدكؿ
 ة:لميجر  األكلى ةهانيالثٌ 

                                                           
ػٍُ ِمخٍٔش ح٤ى٠خْ ر١ٓ  ٩ٛف ِلّٛى ِلّٛى أكّي: حٔظَ فٟ ِؼط١خص ٌ٘ح حٌـيٚي: حٌزخؿٍٛٞ 1

لخص حٌظّـي٠ي ّٛ ِٓ  َ،2019، ٕٓش 36حٓخص ح١ِ٩ٓ٦ّش، رخٌمخَ٘س حٌؼيى ِـٍّش و١ٍّّش حٌّيٍ حٌظّؤ١ًٛ ِٚؼ

فلش  ّٜ فلش 567حٌ ّٜ  574 اٌٝ حٌ
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ًّ  الّتجدٌد : المسلمٌن عند األدٌان دراسة فً المنهج

 ًّ  أنموذجا الّشهرستان

 المؤّلف الكتاب
 ق(131كاصؿ بف عطاء الغٌزاؿ )ت الهانكٌية ألؼ هسألة في الرٌد عمى
 ق(235العبٌلؼ الهعتزلٌي )ت الرٌد عمى أىؿ األدياف
 ق(255الجاحظ الهعتزلٌي )ت في الرٌد عمى الٌنصارل

 ق(310ٌنكبختٌي الٌشيعٌي )تال اآلراء كالٌديانات
 ق(324األشعرٌم أبك الحسف )ت جهؿ الهقاالت

 ق(346الهسعكدٌم الهؤٌرخ )ت الهقاالت في أصكؿ الٌديانات
 ق(381أبك الحسف العاهرٌم)ت اإلعبلـ بهناقب اإلسبلـ

 ق(403الباقبلنٌي األشعرٌم )ت الٌتهييد
 ق(420)تالهسٌبحٌي  درؾ البغية في كصؼ األدياف كالعبادات

تحقيؽ ها لميند هف هقكلة هقبكلة في العقؿ أك 
 هرذكلة

 ق(440البيركنٌي )ت

ؿ في الهمؿ كاألىكاء كالٌنحؿ  ق(456ابف حـز الٌظاىرٌم )ت الًفصى
 ق(505الغزالٌي )ت الرٌد الجهيؿ أللكىٌية عيسى بصريح اإلنجيؿ

 ق(548أبك الفتح الٌشيرستانٌي )ت الهمؿ كالٌنحؿ
 ق(582الخزرجٌي )ت كالهسيحٌيةبيف اإلسبلـ 

 ق(671القرطبٌي )ت اإلعبلـ بها في ديف الٌنصارل هف الفساد كاألكىاـ
 ق(683الٌسكسكٌي )ت البرىاف في هعرفة عقائد أىؿ األدياف

 ق(728ابف تيهٌية الحٌراني )ت الجكاب الٌصحيح لهف بٌدؿ ديف الهسيح
 ق(751قٌيـ الجكزٌية )تابف  ىداية الحيارل في أجكبة الييكد كالٌنصارل

 فٌ أل، يضيؽ بنا الهجاؿ عف ذكرىا ةخرل كثير أفات كفي الكاقع تكجد هؤلٌ    
ىذه ك  األدياف، ةلمهسمهيف بدراس ةالفائق ةعمى العناي التٌأكيدالغرض ىنا ىك 



نوفمبر  11العدد 

 2221سبتمبر 

 مجلة البحوث األفرٌقٌة

   

 122                                 

ًّ  الّتجدٌد : المسلمٌن عند األدٌان دراسة فً المنهج

 ًّ  أنموذجا الّشهرستان

 اإلسبلـلذلؾ فاىتهاـ عمهاء  األهر. كيد ىذاأبت ةتي ذكرناىا كفيمهاذج الٌ النٌ 
 ةلدراس ةالهفرد أعهاليـحرصكا في  إٌنيـبؿ  ،ال جداؿ فيو أهر بيذا العمـ األكائؿ

جديد التٌ  أساسو دقيؽ كفؽ هنيج عمهيٌ  ةدسه ةعمهيٌ  ةعمى تقديـ هادٌ  ديافاأل
 .كاالبتكار

عمماء الديان عند األ ةفي دراس جديديّ المنزع التّ المبحث الثّاني:  .5
 المسممين

ة بحثيٌ ال كائرسكاء في الدٌ  ىا سابقاتي ذكرنافات الٌ لمهصنٌ  رس العمهيٌ الدٌ  فٌ إ   
ليؼ آتال في جديد الهنيجيٌ كالتٌ  راء العمهيٌ الثٌ  ديؤكٌ  ة،العربيٌ  ىحتٌ  أك ةالغربيٌ 

 ةلدراس األٌكؿو ف الكريـ الهكجٌ آفقد كاف القر  األدياف. ةفي دراس ةاإلسبلهي
هف  فآبالقر  العنايةهف رحـ  ةالهنبثق ةاإلسبلهيالعمـك  لذا لـ تخؿ جؿٌ  األدياف،

بيف  أصحابياراكح فييا  ة،عكهناىج هتنكٌ  ةصكر هتفاكتب األديافحديث عف 
 .الكصؼك  حميؿريخ كالتٌ أكالتٌ  قدالجدؿ كالنٌ 

ىك سبقيـ  ،في ىذا الهجاؿقد أحدثو الهسمهكف  هنيجيٌ  تجديد أٌكؿ إفٌ    
كيعيد كثير هف  .تيـ فيودكريا هستقؿ كففٌ  األديافسيس عمـ أفي ت العمهيٌ 
ككذلؾ  ،ف الكريـآثير الهباشر هف القر أالتٌ إلى  بؽيف الهسمهيف ىذا السٌ الباحث
فسير خرل كالتٌ دياف األاأل ةعمى هعرف ةاإلسبلهيؼ الكثير هف العمـك تكقٌ 

ساهح كاالعتراؼ كالتٌ  ةينيٌ الدٌ  ةديٌ عدٌ التٌ  جكٌ إلى  ةضافباإل 2ةكالحديث خاصٌ 
                                                           

ي ػزي هللا ىٍحُ: حٌّي٠ٓ رلٛع ِّّٙيس ٌيٍحٓش طخ٠ٍن ح٤ى٠خْ، حٌى٠ٛض، ىحٍ حٌمٍُ،  2 ّّ ٍحؿغ: ِل

1952،َ ٙ16.  ّٟ : ِٕخ٘ؾ ِمخٍٔش ح٤ى٠خْ فٟ حٌفىَ ح٩ٓ٦ِ ّٞ َّ٘لخٚ ي ػزي هللا حٌ ّّ رلغ  ِٚل

ّٟ ٌٍفٍٔفش ح١ِ٩ٓ٦ّش ِمّيَ  20 رؼٕٛحْ: حٌفٍٔفش ح١ِ٩ٓ٦ّش ٚحٌظلي٠خص حٌّؼخَٛس اٌٝ حٌّئطَّ حٌّيٌٚ
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ًّ  الّتجدٌد : المسلمٌن عند األدٌان دراسة فً المنهج

 ًّ  أنموذجا الّشهرستان

عمهاء الع ذم شجٌ هر الٌ األ ة،مففي هراحؿ هخت ةاإلسبلهي ةذم ساد البيئالٌ  خرباآل
فيذا العمـ لـ يظير  ،بيا كدراستيا ةدياف كالعنايصنيؼ في األالهسمهيف عمى التٌ 

 .3باآلخرهنيا  أمٌ سبلـ لـ يعترؼ دياف قبؿ اإلاأل فٌ أل اإلسبلـقبؿ 
البعد  كى عند الهسمهيف األدياف دراسةفي  جديدمٌ التٌ  عد الهنز يؤكٌ  آخر أهر   

ليؼ في آكغاياتيـ هف التٌ  ألىدافيـهف خبلؿ ضبطيـ كتحديدىـ  كذلؾ ،الغائيٌ 
عف  ةقالهكثٌ  ةفهف ذلؾ حرصيـ عمى تكفير الهصادر العمهيٌ  األدياف، ةدراس

 .4 ةتاهٌ  ةكصدقيٌ  ةبحرفيٌ  األدياف
ميند هف لتحقيؽ ها "في كتابو  "البيركنيٌ "هف هسمؾ  عمى ىذا دؿٌ أكليس    

 ةكالهشاىد ةذم اعتهد فيو عمى الهبلحظالٌ  ة"،لك ذهر  أكي العقؿ ة فهقبكل ةهقكل
لذلؾ نجده  ،قصافكالنٌ  كالٌزيادةالكذب  إلييهاؽ ذيف قد يتطرٌ مٌ ال هاعقؿ كالسٌ نٌ  الال

هيف قؿ غير األالنٌ "البيركنٌي"  نقد فقد 5"ليس الخبر كالعياف: "يستيؿ كتابو بالقكؿ
 ابف حـز" عميو أٌكدقد هر ذاتو كاأل 6دياف اليندأالحديث عف  كالخمط الكثير في

                                                                                                                                        
: ىٍحٓخص ح٤ى٠خْ) . ٚوٌٌه508َ، 1996ٙ حر٠ًَ 22ٚ  ّٞ َّ٘لخٚ ي ػزي هللا حٌ ّّ (: رلٛع 1ِل

،  فٟ ِمخٍٔش ح٤ى٠خْ، ّٟ  .7َ، 2002ٙحٌمخَ٘س، ىحٍ حٌفىَ حٌؼَر

 .27َ، 1988ٙ)ح١ٌٙٛى٠ّش(، حٌمخَ٘س، ِىظزش ح٠ٌّٕٙش، أكّي ٍٗزٟ: ِمخٍٔش ح٤ى٠خْ 3

4  : ّٟ حُٔظَ: ١ٓىٛ طٍٛٞ: حرظىخٍحص ػٍّخء ح١ٌٍّّٔٓ فٟ ػٍُ ِمخٍٔٗ ح٤ى٠خْ فٟ حٌظَّحع ح٩ٓ٦ِ

إ٠خ ٚحٌّٟٛٛػ١ّش، ِـٍّش حٌزلٛع حٌؼ١ٍّّش ٚحٌّيٍحٓخص ح١ِ٩ٓ٦ّش، حٌـِحثَ،  َّ ح٤ٓزم١ّش ٟٚٛف حٌ

يحٟٓ ح1٤حٌؼيى 11حٌّـٍّي ّٔ ي ٕٓش ، حٌ ّٚ2019ٙ ،َ21. 

: طلم١ك ِخ ٌٍٕٙي ِٓ ِمٌٛش ِمزٌٛش فٟ حٌؼمً أٚ ًٌَِٚش،  5 ّٟ ي رٓ أكّي حٌز١َٚٔ ّّ ٠لخْ ِل َّ أرٛ حٌ

 .13، ِمّيِش حٌىظخد، 2ٖٙ، 1983١ر١َٚص، ػخٌُ حٌىظذ، 

 حٌَّؿغ ٔفٔٗ. 6
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ًّ  الّتجدٌد : المسلمٌن عند األدٌان دراسة فً المنهج

 ًّ  أنموذجا الّشهرستان

ركيز كاالختصار في الحديث عف يذيب كالتٌ التٌ  ةل ضركر أذم ر الٌ  "ندلسيٌ األ
 ة.كال شيء غير الحقيق ةكانت الحقيق إذففغايتيـ  7ىمياأكعقائد  ديافاأل
ىي  دياف عند الهسمهيفاأل ةفي دراس جديدمٌ الهنزع التٌ  دخرل تؤكٌ أ ةهيز    

 مت عند البيركنيٌ تي تهثٌ الٌ  ،فاتيـفي هصنٌ  ةيٌ ر شرط الهكضكعتكفٌ  حرصيـ عمى
كليس : "يقكؿ ،نقد دكف قؿ هع االلتزاـ بالهنيج العمهيٌ كالنٌ  ةالحكاي ةفي صحٌ 

 ةكهناقض يراد حجج الخصـكإستعهؿ فيو بأى الكتاب كتاب حجاج كجدؿ حتٌ 
 .8"كبلـ اليند عمى كجيو أكرد ةها ىك كتاب حكاينٌ ا  ك  ،هنيـ عف الحؽٌ  غائالزٌ 
كالحرص  ةعنده في كضكح الهنيجيٌ  ةمت الهكضكعيٌ فقد تهثٌ  "العاهرمٌ "ا هٌ أ   

 ةعمى الهقايس "سبلـعبلـ بهناقب اإلاإل" فقد حرص في كتابو ،نصاؼعمى اإل
 ةصرانيٌ كالنٌ  ةسبلـ كالييكديٌ ىي اإل أدياف ةستٌ ل في دراستو ةشكاؿ الهتجانسبيف األ

بيف ىذه  اهقارن ،صناـاأل ةك عبادأرؾ الشٌ  ةديانك  كديف الهجكس ةابئكديف الصٌ 
في  كقد حرص العاهرمٌ كاألخبلؽ، في العبادات كالعقائد كالهناقب  ةالستٌ  األدياف

. 9كالفركع بالفركع باألصكؿ األصكؿ ةعمى هقارن ةدياف الستٌ دراستو ليذه األ
 األديافسيس لعمـ أفي كتاباتو بالتٌ  ةمت الهكضكعيٌ فقد تهثٌ  شعرمٌ كبالٌنسبة لؤل

 .10يف الهدركس ال خصكهيـالدٌ ع تباأ ٌلةدأعتهاد با

                                                           
: حٌفًٜ فٟ حًٌٍّ ٚح٤٘ٛحء ٚحٌّٕلً، حٌمخَ٘س، ِىظزش حٌوخٔـٟ، ى 7 ّٟ  .9|1ْٚ طخ٠ٍن، حرٓ كَِ ح٤ٔئٌ

 .16حٌز١َٟٚٔ: َِؿغ ٓخرك، ٙ 8

: ح٦ػ٩َ رّٕخلذ ح٩ٓ٦َ، طلم١ك ٚطمي٠ُ أكّي ػزي حٌل١ّي غَحد،  9 ّٞ ٍحؿغ: أرٛ حٌلٔٓ حٌؼخَِ

٠خٝ، ىحٍ ح٤ٛخٌش، ىْٚ طخ٠ٍن، ٙ َّ  .7حٌ

ّٞ أرٛ حٌلٔٓ: ِمخ٨ص ح١١ِ٩ٓ٦ٓ ٚحهظ٩ف ح١ٌٍّّٜٓ، ر١َٚص،  10 ّٟ رٓ آّخػ١ً ح٤ٗؼَ حُٔظَ: ػٍ

، ىص، ١ى ّٟ  ، ِمّيِش حٌىظخد. 3حٍ اك١خء حٌظَّحع حٌؼَر
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ًّ  الّتجدٌد : المسلمٌن عند األدٌان دراسة فً المنهج

 ًّ  أنموذجا الّشهرستان

قد كانت ك عف غيرىـ،  سيس كاالبتكارأكبيذا فقد كاف لمهسمهيف سبؽ التٌ    
 األديافتيـ في امـ تكف كتابف ة،كاضح ةعمهيٌ  ةعمى رؤي ةسهؤسٌ  فاتيـهصنٌ 
عمى شكاغؿ  إجاباتهت قدٌ  الهعالـ ةكاضح ةغائيٌ  ةكانت قصديٌ  ة بؿعبثيٌ 

 األدياف.في دراسات  ةكالهنيجيٌ  ةكضكعيٌ عصرىا اله
  11انيّ ستير ديان عند الشّ األ ةفي دراس جديد المنيجيّ التّ المبحث الثّالث:  .6
 الّتجديد المنيجّي في مستوى الّتناول .1
ها إلى  يعكد "حؿالهمؿ كالنٌ "فو في هصنٌ  "الٌشيرستانيٌ "سبؽ كتفٌرد كتهٌيز  إفٌ    

 وتي سبقتفالجيكد الٌ  ،دياف العالـ في زهنوفي تناكلو أل أحدثو هف تجديد هنيجيٌ 
ا أهٌ  ،يانات األخرل كبياف فضؿ اإلسبلـ عميياك نقدا لمدٌ أا ردكدا كانت إهٌ 

قد ل .ا عميياليا أكثر هنو ردٌ  الؤلدياف ككصف افي الكاقع تأريخ قد كافف وفهصنٌ 
ة ينيٌ دٌ ثر العاطفة الأ ر هفحرٌ ية التٌ أىهٌ  كسمفو البيركنيٌ  "الٌشيرستانيٌ "أدرؾ 

كأف  ة،ة الهذهـك كالهحهكد في دراسة األدياف دراسة هكضكعيٌ ص هف ثنائيٌ خمٌ كالتٌ 

                                                           
، ٠ىّٕٝ رؤرٟ حٌفظق ٠ٍٚمّذ رظخؽ  11 ّٟ َّ٘ٙٓظخٔ ٘ٛ ِلّي رٓ أرٟ حٌمخُٓ ػزي حٌى٠َُ رٓ أرٟ رىَ أكّي حٌ

ٖ، ٚ٘ٛ ِٓ 548ٖ ػٍٝ ح٤غٍذ ٚطٛفّٟ ٕٓٗ 479حٌّي٠ٓ، ٌٚي رَ٘ٙٓظخْ ِٓ ال١ٍُ هَحٓخْ ٕٓٗ 

 ّٟ حٌٌّ٘ذ طزّلَ فٟ ػٍَٛ ػي٠يس كظّٝ ٌمذ رخٌفم١ٗ ٚحٌّظىٍُّ أػ٩َ ح٤ٗخػَس ٚأَُٗٙ٘، ٗخفؼ

ّٟ ٚحٌف١ٍٔٛف حٌؼ٩ِّش، ِٚٓ طآ١ٌفٗ "ٔٙخ٠ش ح٦ليحَ فٟ ػٍُ  ٠خٟ َّ َّٔ ٚحٌ ّٟ ٚحٌّلّيع ٚحٌّف ٚح٤ٌٛٛ

حٌى٩َ" ٚ"ِٜخٍػش حٌف٩ٓفش" ٚ"رلغ فٟ حٌـَٛ٘ ٚحٌفَى" ٚ"ِفخط١ق ح٤َٓحٍ ِٜٚخر١ق 

 "ح٦ٍٗخى اٌٝ ػمخثي حٌؼزخى" ٚ"حًٌٍّ ٚحٌّٕلً" ٚغ١َ٘خ.ح٤رَحٍ" ٚ٘ٛ وظخد فٟ ػٍُ حٌظف١َٔ ٚ

: طٌوَس حٌلفّخظ، ر١َٚص، ىحٍ حٌىظذ حٌؼ١ٍّّش،       ّٟ ٘ز ٌّ )حُٔظَ فٟ طَؿّظٗ حٌّٔظف٠١ش: ّْٗ حٌّي٠ٓ حٌ

ي رٓ أرٟ رىَ رٓ ه١ٍىخْ: ٚف١ّخص ح٤ػ١خْ ٚأٔزخء أرٕخء 1313|4، 1َ، 1998١ ّّ . ٚوٌٌه أكّي رٓ ِل

ّٞ ٩ٛف 275-273|4َ، 1972ػزّخّ، ر١َٚص، ىحٍ ٛخىٍ،  حٌِِخْ، طلم١ك اكٔخْ في ّٜ . ٚأ٠٠خ: حٌ

حٌّي٠ٓ: حٌٛحفٟ رخٌٛف١ّخص، طلم١ك حػظٕخء أكّي ح٤ٍٔخإ١ٚ ٚطَوٟ ِٜطفٝ، ر١َٚص، ىحٍ اك١خء حٌظَّحع 

 ، ّٟ : ح٤ػ٩َ، ر١َٚص، ىحٍ حٌؼٍُ ١٠٩ٌٍّٓ، 229|3َ 2000حٌؼَر ّٟ ٍوٍ ِّ  15َ، 2002١. ه١َ حٌي٠ٓ حٌ

6|215). 
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ًّ  الّتجدٌد : المسلمٌن عند األدٌان دراسة فً المنهج

 ًّ  أنموذجا الّشهرستان

ركرة االنتصار لديف دكف آخر أك بياف عيكب راسة ال تعني بالضٌ ىذه الدٌ 
ناكؿ قد جعؿ هف جديد في هستكل التٌ إٌف ىذا التٌ . ة دكف غيرىاهنظكهة عقديٌ 

بؿ لف نبالغ إذا  ،بة في تاريخ األديافهكسكعة هكجزة كهرتٌ  "الٌشيرستانيٌ "كتاب 
كىك رأم  ،ة األكلى في تاريخ األديافاإلسبلهييا الهكسكعة العمهٌية ها قمنا أنٌ 

ذم اعتبر الٌ  "Eric.J.Sharpe" "إيريؾ شارب"يف الهقارف خ عمـ الدٌ ده هؤرٌ يؤكٌ 
ٌد كع"، الٌشيرستانيٌ "بو  شرؼ كتابة أٌكؿ تاريخ لؤلدياف في العالـ يختٌص  أفٌ 

في عصر  ا لـ يستطع أٌم كاتب هسيحيٌ حؿ سبقا إسبلهيٌ كتاب الهمؿ كالنٌ 
أنو خير كتاب صنؼ في  "بكيٌ السٌ "كيرل ، 12أف يصٌنؼ هثمو "الٌشيرستانيٌ "

  .13حؿدراسة الهمؿ كالنٌ 
 الّتجديد المنيجّي في مستوى الّتبويب والّترتيب واألسموب  .2
عمى حسف العناية  كالٌنحؿ" "الهمؿ في كتابو" الٌشيرستانيٌ "قد حرص ل    

 ةالهبدع ةالعقميٌ ، ففقد بدا ذلؾ كاضحا لكٌؿ دارس هنصؼ ،بالتٌنظيـ كالٌترتيب
ر لمقارئ هو تنظيها فائقا يسٌ كينظٌ  ،سبؾ كتابو سبكا حسنايجعمتو " مٌشيرستانيٌ "ل

ف في الحساب كبيٌ  ةب كتابو عمى طريقلقد رتٌ  .كضكح هراده بكؿٌ إلى  الكصكؿ
يقكؿ:"ككاف غرضي هف  سبب اعتهاده ليذا الهنيج ة هف الكتاباهسالخ ةهالهقدٌ 

                                                           
12  Eric.J.Sharpe: Comparative Religion : A History، London، duckworth 

Publisher’s، 1986، Second Edition  ،  P11. 

خفؼ١ّش حٌىزَٜ، طلم١ك ِٜطفٝ ػزي حٌمخىٍ  13 ّ٘ : ١زمخص حٌ ّٟ ّٟ طخؽ حٌّي٠ٓ ػزي حٌٛ٘خد رٓ ػٍ زى ّٔ حٌ

 .128|6َ، 1999أكّي ػطخ، ر١َٚص، ىحٍ حٌىظذ حٌؼ١ٍّّش، 
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ًّ  الّتجدٌد : المسلمٌن عند األدٌان دراسة فً المنهج

 ًّ  أنموذجا الّشهرستان

قبؿ  -لذا نراه يرسـ  ،14تأليؼ ىذا الكتاب حصر الهذاىب هع االختصار"
عميو  د هنيجا يسيرطا كاضحا كيحدٌ هخطٌ  - ركع في عرض هضهكف كتابوالشٌ 
هف  15ةنياالثٌ  ةهنو في الهقدٌ كىك ها بيٌ  ،ياناتكالهقاالت كالدٌ  اآلراءعرض  أثناء

 .16فردىا لبياف ذلؾ الهنيج كتكضيحوأتي الٌ  الكتاب
 "مٌشيرستانيٌ "ل "حؿالهمؿ كالنٌ "في كتاب  رتيبيٌ كالتٌ  نظيهيٌ لذا فيذا البعد التٌ     
 كاآلراءيانات الهشتغميف بالهقاالت كالدٌ هف د بيا عف غيره كتفرٌ  زتهيٌ  ةهيز 

 ةالعربيٌ  األكساطفي  -أسمفنا ا كه -ر ركاج كتابو كىك ها يفسٌ  ة،ينيٌ الدٌ  كاألفكار
كىك عندم ": "بكيٌ السٌ  الٌديف تاج"فات يقكؿ بغيره هف الهصنٌ  ةهقارن ةكالعجهيٌ 

 إالٌ بسط هنو أكاف كاف  "ابف حـز"ؼ كهصنٌ  ،ؼ في ىذا البابخير كتاب صنٌ 
 .17"د ليس لو نظاـو هبدٌ نٌ أ
 ةعبقريٌ عف را صادقا و كاف تعبينٌ " فإالٌشيرستانيٌ "سمكب أؽ با في ها يتعمٌ هٌ أ    
 ةقميم ةهختصر  ةز بعبارات هركٌ "كالهقاالت في كتابو  اآلراء يكرد فقد كاف ،جؿالرٌ 

سمكبو أطناب كال تكرار في ذكرىا فجاء إالهعنى ال حشك فييا كال  ةالهبنى كثير 
 .18" جزال حسنا

 الّتجديد في مستوى الّصناعة المنيجّية  .3
                                                           

ّٓٔش ٍحؿغ 14 ، ر١َٚص، ِئ ّٟ ّٟ أرٛ حٌفظق: حًٌٍّ ٚحٌّٕلً، ٟز٢ ٚطؼ١ٍك ؤَٜ حٌؼٍ َّ٘ٙٓظخٔ : حٌ

ٓخٌش،  َّ  .57، 1َٙ، 2015١حٌ

 .37-36حٌّٜيٍ ٔفٔٗ: ٙ 15

ّٟ فٟ وظخرٗ حًٌٍّ ٚحٌّٕلً ػَٝ  16 َّ٘ٙٓظخٔ : ِٕٙؾ حٌ ّٟ ّٔل١زخٔ ي رٓ ٔخَٛ رٓ ٛخٌق حٌ ّّ حُٔظَ: ِل

٠خٝ، ىحٍ ح١ٌٛٓ،  َّ  .280-279ٖ، 1412ٙٚطم٠ُٛ، حٌ

: حٌَّؿغ ٔفٔٗ. 17 ّٟ ّٟ طخؽ حٌّي٠ٓ ػزي حٌٛ٘خد رٓ ػٍ زى ّٔ  حٌ

: َِؿغ ٓخرك ٙ 18 ّٟ ّٔل١زخٔ ي رٓ ٔخَٛ رٓ ٛخٌق حٌ ّّ  .280ِل
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ًّ  الّتجدٌد : المسلمٌن عند األدٌان دراسة فً المنهج

 ًّ  أنموذجا الّشهرستان

ة عند "الٌشيرستانٌي" في ىذا هنيجيٌ ال ناعةإٌف أبرز ها يؤٌكد االبتكار كالصٌ     
ـٌ في عرض  كضعوىك  الباب لخهس هقٌدهات عاٌهة أكضح فييا هنيجو العا

 خاٌصة هقٌدهات تكضيحٌيةجانب إفراده لإلى  . ىذا19هقكالت أىؿ الهمؿ كالٌنحؿ
يمٌخص  20خكاتيـإلى  باإلضافة ،راسةكٌؿ فرقة أك نحمة أك هٌمة تناكليا بالدٌ ب عنىتي 
لـ يسبقو إليو سائر  "لمٌشيرستانيٌ "كىذا إنفراد هنيجٌي  ،يا ها قد أكرده بشأنيافي

 العمهاء اٌلذيف خاضكا في ىذا الهجاؿ.
اٌلتي تينبئ بفٌف الٌصناعة الهنيجٌية في دراسة انية الخصيصة الهنيجٌية الثٌ     

 ـٌ عنايتو الفائقة بالهصطمحات فنجده قد اىت ىي "يرستانيٌ الشٌ " األدياف عند
)الٌديف | الهٌمة | الٌشرعة |  فوعريؼ بالهصطمحات الهفاتيح الكاردة في هصنٌ بالتٌ 

الهنياج | الحنيفٌية | اإلسبلـ | الٌطبائعٌيكف | الٌدىريكف | الفبلسفة | الٌصابئة | 
ارس هحهكد لها فيو هف تيسير عمى الدٌ  جيد هنيجيٌ  كىك ،21 الٌسكفسكطائٌية...(

اليـك  يات يعدٌ ركيز عمى الهصطمحات كالهسهٌ التٌ  إفٌ بؿ  ،كالباحث في األدياف
بذلؾ سابقا لعصره  "يرستانيٌ الشٌ "خي األدياف فيككف هف صهيـ اىتهاهات هؤرٌ 

 ر.في ىذا األه

                                                           
ّٟ أرٛ حٌفظق: حًٌٍّ ٚحٌّٕلً، ٙ 19 َّ٘ٙٓظخٔ  .60-34ٍحؿغ: حٌ

ًّ رخد ِٓ أرٛحد وظخد حًٌٍّ ٚحٌّٕلً، ر١ّٕخ وخٔض حٌوٛح 20 ش ط١ّٙيح ٌى ّٛ ط١ُ رّؼخرش ِؼٍّض حٌّمّيِخص حٌوخ

ًّ ٔلٍش أٚ ٍِّش أٚ ٍأٞ أٚ فىَ، ٚفٟ حٌلم١مش لي أٚىع  حٌٍّّوٜخص حٌؼ١ٍّّش حٌّيل١مش ٌّخ ٠ظؼٍّك رى

" فٟ ٌٖ٘ حٌّمّيِخص ٚحٌوٛحط١ُ ػٜخٍس ػٍّٗ ٚه٩ٛش طـخٍرٗ، فَٕحٖ لي أفَى أغٍذ  ّٟ َّ٘ٙٓظخٔ "حٌ

َس فٟ حٌلي٠غ ػٓ ح١ٌٙٛى حٌفَق ح١ِ٩ٓ٦ّش حٌىزَٜ رٌٖٙ حٌّمّيِخص، وٌٌه ٔـي ٌٖ٘ حٌّمّيِخص كخٟ

ط١ّٔش ٚوظخرخ ٚحػظمخىح، ٚح٤َِ ًحطٗ فٟ كي٠ؼٗ ػٓ حٌف٩ٓفش ٚرخٌّؼً وخْ ح٤َِ ِغ حٌوٛحط١ُ، ٌٌح 

فٌٖٙ حٌظّم١ٕش حٌّٕٙـ١ّش ِؼٍّض ٨ُِش ِٓ ٌٛحَُ وظخرٗ، فٍّٓ أٍحى ح٦فخىس ِٕٙخ ٚح٨ٓظِحىس ر٘ؤٔٙخ 

 ف١ٍَحؿؼٙخ فٟ ِٛح١ٕٙخ فٟ وظخد حًٌٍّ ٚحٌّٕلً.

21  ّّ : َِؿغ ٓخرك ِٙل ّٟ ّٔل١زخٔ  .284-283ي رٓ ٔخَٛ رٓ ٛخٌق حٌ
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ًّ  الّتجدٌد : المسلمٌن عند األدٌان دراسة فً المنهج

 ًّ  أنموذجا الّشهرستان

 الّتجديد المنيجّي في مستوى تصنيف المعتقدات واآلراء واألفكار الدّينّية .4
هف الٌتحديثات خر آأيضا تحديثا  هسألة تقسيـ كتصنيؼ األديافتعتبر     
فقد  ة،اإلسبلهيفي دراسة األدياف في الثٌقافة  "يرستانيٌ الشٌ اٌلتي أرساىا " ةهنيجيٌ ال

 ةتي صٌدر بيا كتابو جهمة الٌ هات العاهٌ هة األكلى هف الهقدٌ أكرد في الهقدٌ 
أك  قسيـ الجغرافيٌ تي سار عمييا الباحثكف هف قبمو كالتٌ صنيفات الٌ قسيهات كالتٌ التٌ 
ليفصح بعد ذلؾ عف هنيجو في تقسيـ أىؿ العالـ إذ  ،كغيرىا لعرقيٌ قسيـ االتٌ 

قسـ اعتبره هف أىؿ  :قسهيفإلى  ـ أىؿ العالـحيث قسٌ  ،قسيـ العقدمٌ اختار التٌ 
كقسـ اعتبره هف  ،صارل كالهسمهيفيانات كالهمؿ نحك الهجكس كالييكد كالنٌ الدٌ 

الٌصابئة كعبدة الككاكب ة ك سفة كالٌدىريٌ حؿ كالفبلأىؿ اآلراء كاألىكاء كالنٌ 
سؽ هع الغرض األساسٌي هف قسيـ في الكاقع يتٌ كىذا التٌ  .22كاألكثاف كالبراىهة

كىك حصر الهمؿ كالهذاىب كها ذكرنا هف قبؿ،  كتابول "يرستانيٌ الشٌ "تأليؼ 
بحسب  األديافثر تصنيؼ آقد  "يرستانيٌ الشٌ "كبيذا يككف  .كاآلراء في عصره

هف  ةبك النٌ  ةبفكر  أتباعيا قرارإبحسب  أمدياف يذه األل ةينيٌ الدٌ  ةهصدر الفكر 
 .يف بيايف عند الهقرٌ لمدٌ  ساسيٌ اعتبارىا الهصدر األبعدهيا 

ارسيف لؤلدياف ىك عف غيره هف عمهاء الهسمهيف الدٌ  "يرستانيٌ الشٌ "إف هيزة    
تهٌثؿ في تقسيهو  ،أٌنو انتيج نيجا خاصا بو في تأريخو ألدياف العالـ كهذاىبو

كفي ىذا تأكيد  ،قسهيف قسـ ألىؿ األدياف كآخر ألىؿ األىكاءإلى  فكر البشرمٌ لم

                                                           
ّٟ أرٛ حٌفظق: حًٌٍّ ٚحٌّٕلً، ٙ 22 َّ٘ٙٓظخٔ . ٚوٌٌه: ِلّٛى ػٍٟ كّخ٠ش: حرٓ كَِ 34ٍحؿغ: حٌ

 .104، 1َٙ، ١ 1983ِٕٚٙـٗ فٟ ىٍحٓش ح٤ى٠خْ، حٌمخَ٘س، ىحٍ حٌّؼخٍف،
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ًّ  الّتجدٌد : المسلمٌن عند األدٌان دراسة فً المنهج

 ًّ  أنموذجا الّشهرستان

لذا كاف  ،عصكره الهختمفةك في تحكالتو  بالفكر اإلنسانيٌ  "الشيرستانيٌ "لعناية 
 ة كالٌدينٌية.ا شاهبل لمهذاىب الفكريٌ تأريخا هكضكعيٌ  "حؿالهمؿ كالنٌ "كتاب 

 المنيجّي في مستوى الستشراف العممّي و جديد التّ   .5
بعض  عمى في دراسة األدياف "الٌشيرستانيٌ " في احتكاء هنيج ذلؾكيظير     

بعة الهتٌ كالهنيجٌية  ةركط العمهيٌ كابط كالشٌ الضٌ  تي تعتبر اليكـ هف أىـٌ هات الٌ السٌ 
الهصادر األصمٌية إلى  عكدتو، كة لؤلديافة كالهكضكعيٌ راسة العمهيٌ في الدٌ 

انية هف هة الثٌ شترط عمى نفسو ىذا الهنيج في الهقدٌ فقد ا لؤلدياف اٌلتي درسيا،
فرقة عمى ها كجدتو في  شرطي عمى نفسي أف أكرد هذىب كؿٌ : "كتابو فقاؿ

 .23"كتبيـ
ها تناكلو هف فرؽ كأدياف في كتابو  ـ عمى كؿٌ ىنا هعهٌ  "الٌشيرستانيٌ "ككبلـ     

الهصادر ى إل كال ريب ىنا أٌف العكدة ،ا بفرؽ الهسمهيف فحسبكليس هختصٌ 
ديانة يعتبر اليكـ هف أبرز هعالـ الهنيج العمهٌي في دراسة  األصمية لكؿٌ 

 .دؽ كال يقاربيا الشؾٌ ة كالصٌ راسة طابع الهكضكعيٌ حتى تكتسي تمؾ الدٌ  ،األدياف
د ىذا الهنيج لدل تؤكٌ  "حؿالهمؿ كالنٌ "كفي الحقيقة نجد شكاىد كثيرة في كتاب 

كراة الخهسة كبعض نصكص ه لهضهكف أسفار التٌ خاٌصة في إيراد "يرستانيٌ الشٌ "
 .24ةصميٌ ا يكحي بعمهو بيذه الهصادر األاإلنجيؿ ههٌ 

                                                           
 .37حٌّٜيٍ ٔفٔٗ، ٙ 23

ّٟ أرٛ حٌفظق: حٌٍّ 24 َّ٘ٙٓظخٔ ّٙ رخٌّي٠خٔظ١ٓ ح١ٌٙٛى٠ّش ٚح١ٌّٔل١ّش، ػٍٝ ٍحؿغ: حٌ ً ٚحٌّٕلً، حٌمُٔ حٌوخ

 .250ٙ-228ٓز١ً حٌّؼخي ٨ حٌلَٜ ِٓ ٙ
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ًّ  الّتجدٌد : المسلمٌن عند األدٌان دراسة فً المنهج

 ًّ  أنموذجا الّشهرستان

نفسو ىك شرط الحياد  "يرستانيٌ الشٌ "ذم ألـز بو اآلخر الٌ  رط الهنيجيٌ كالشٌ     
الهمؿ "ة في كتاب شبو تاهٌ  ةتو بصكر غابت فييا أشعريٌ  ةلدرج ،ةكالهكضكعيٌ 

عمى ها  ةفرق طي عمى نفسي أف أكرد هذىب كؿٌ شر " :حيث يقكؿ "،حؿكالنٌ 
 وف صحيحأبيٌ  أفب ليـ كال كسر عمييـ دكف كجدتو في كتبيـ هف غير تعصٌ 

إلى  رطبيذا الشٌ  "يرستانيٌ الشٌ "كقد التـز  25"و هف باطموهف فاسده أك أعٌيف حقٌ 
ف كاف في بعض الهناسبات قد ، حٌد كبير د بعض بو فانتقد كأبطؿ كفنٌ  خؿٌ أكا 
أنضج كتاب في هقارنة األدياف كالهذاىب  ولكف هع ذلؾ يعتبر كتاب ،تالهقكال

 .كبير قياسا لزهنو حدٌ إلى  فيك كتاب هكضكعيٌ  كفؽ إفادة كثير هف الباحثيف
أثر كتاب "الممل والّنحل" ومنيج "الّشيرستانّي" فيو في صياغة وتشكيل  .6

 والغربّي في دراسة األديان  اإلسالميالّدرس المنيجّي 
قد أسيـ كتاب "الهمؿ كالٌنحؿ" "لمٌشيرستاني" بشكؿ أك بآخر في تشييد البناء ل   

كالغربٌي في الٌدراسات التٌأريخٌية الهقارنة لؤلدياف، فبل ريب  اإلسبلهيالهنيجٌي 
أٌف "الٌشيرستانٌي" ككتابو قد هثبل لبنة أساسٌية في ىذا البناء، فيذه حقيقة يشيد 

ف خاٌصة كفي عمـ األدياف عاٌهة في العالهيف ليا الباحثكف في تاريخ األديا
 العربٌي كالغربٌي.

يثني عمى  –رغـ نقده "لمٌشيرستانٌي" ككتابو  -نجده  فيذا ابف تيهٌية هثبل    
جانب الٌتهٌيز كالفرادة في الكتاب هف حيث اإلحاطة كالدٌقة فيقكؿ: "هع أٌف كتابو 

                                                           
 .37حٌّٜيٍ ٔفٔٗ، ٙ 25
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ًّ  الّتجدٌد : المسلمٌن عند األدٌان دراسة فً المنهج

 ًّ  أنموذجا الّشهرستان

لى هثؿ ىذا ذىب  26نقبل" أجهع هف أكثر الكتب الهصٌنفة في الهقاالت كأجكد كا 
"نكح بف هصطفى" كىك أحد عمهاء األتراؾ اٌلذيف عينيكا بترجهة كتاب "الهمؿ 

الٌمغة الٌتركٌية إذ يصٌرح باآلتي: "كالعمهاء رضكاف ا عمييـ قديها إلى  كالٌنحؿ"
كحديثا قد كضعكا كتابو ىذا )يقصد "الهمؿ كالٌنحؿ" "لمٌشيرستانٌي"( الجميؿ القدر 

العناية كاالعتبار، حٌتى إٌف كٌؿ هف أٌلؼ في ىذا الهضهار قد نقؿ عنو  هكضع
لكتاب "الٌشيرستانٌي" كذلؾ رأم األلهانيىٍيف  كهف اآلراء الهنصفة 27كاٌتخذه هرجعا"

"، فاألٌكؿ أعمف أٌف الكتاب Alfred Guillaume" "ألفريد جيكـ" ك"كررك رباى"
دراسة األدياف ىك كتاب "الهمؿ  اٌلذم يشار إليو باعتباره هرجعا أساسٌيا في

" نَّؼى "الٌشيرستانٌي" في تاريخ 28كالٌنحؿ" "لمٌشيرستانٌي ، كالثٌاني أٌكد أٌف هيصى
، كالحٌؽ أٌف اٌلشيرستانٌي ككتابو 29األدياف ال يهكف االستغناء عنو في أٌم زهاف

قد لقيا هف العناية كالٌدراسة في  -في تصٌكرم كتصٌكر كثير هف الباحثيف -
، لذا لـ يكف غريبا أف اإلسبلهيلـ الغربٌي ها لـ يمقياه في العالـ العربٌي ك العا

 تتكالى الٌشيادات كاإلشادات الغربٌية بعبقرٌية الٌرجؿ كفرادة هصٌنفو. 
 "يرستانيّ الشّ "ة لإلمام ة المنيجيّ ة في العبقريّ بعض الّشيادات الغربيّ   .7

 ةة الفذّ العمميّ  توشخصيّ و 
                                                           

ي ٍٗخى ٓخٌُ، حٌٍّّىش حٌؼَر١ّش  26 ّّ : ِٕٙخؽ حٌّٕٔش، طلم١ك ِل ّٓ ّٟ حٌّي٠ حرٓ ط١ّ١ّش أرٛ حٌؼزّخّ أكّي رٓ طم

ّٔؼٛى٠ّش، اىحٍس حٌؼّمخفش ٚحٌَّٕ٘ رـخ ي رٓ ٓؼٛى ح١ِ٩ٓ٦ّش، حٌ ّّ  .304|6، 2َ، 1991١ِؼش ح٦ِخَ ِل

ي رٓ فظق هللا ريٍحْ، ٙ 27 ّّ ، ٔم٩ ػٓ وظخد: ِٕٙؾ 11حُٔظَ: وظخد حٌّيهً اٌٝ حًٌٍّ ٚحٌّٕلً، ٌّل

. ّٟ ّٔل١زخٔ ي رٓ ٔخَٛ رٓ ٛخٌق حٌ ّّ ّٟ فٟ وظخرٗ حًٌٍّ ٚحٌّٕلً ػَٝ ٚطم٠ُٛ، ٌّل َّ٘ٙٓظخٔ  حٌ

ي رٓ فظق هللا ريٍحْ، حٌمخَ٘س، ِىظزش ح٤ٔـٍٛ  حُٔظَ: وظخد حًٌٍّ ٚحٌّٕلً 28 ّّ ، طو٠َؾ ِل ّٟ َّ٘ٙٓظخٔ ٌٍ

 .13|1، 2ح٠ٌَّّٜش، ىص، ١

 .7|1حٌَّؿغ ٔفٔٗ،  29
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ًّ  الّتجدٌد : المسلمٌن عند األدٌان دراسة فً المنهج

 ًّ  أنموذجا الّشهرستان

 ،ةهصادرىا األصميٌ إلى  في تأريخو لؤلدياف بالعكدة "ستانيٌ ير الشٌ "إٌف التزاـ    
كالحرص عمى ضكابط هنيجٌية اشترطيا  ،ةجانب التزاـ الحياد كالهكضكعيٌ إلى 

األهر اٌلذم دفع كثيرا هف  ،جؿة لمرٌ د العقمٌية الهنيجٌية الفذٌ عمى نفسو يؤكٌ 
ى سبقو في هيداف أكيد عمكالتٌ  ،ناء عميوالثٌ إلى  الغربييف الهنصفيف الباحثيف

إيريؾ فإٌف " ناكها أسمفف .في ذلؾ دراسة األدياف كااللتزاـ بضكابط البحث العمهيٌ 
صاحب الفضؿ في تصنيؼ  "يرستانيٌ الشٌ " يعتبر "Eric.J.Sharpe" "شارب

ة قصٌ "كىك أهر يثبتو لو أيضا صاحب كتاب  30ؿ هكسكعة تأريخٌية لؤلديافأكٌ 
كحٌمؿ هحٌهد " :اٌلذم يقكؿ "Will Durant"" "كؿ ديكرانت" "الحضارة

الهشيكر هف أدياف العالـ كفمسفاتو  "الهمؿ كالٌنحؿ"في كتاب  "الٌشيرستانيٌ "
كلـ يكف في هقدكر أحد هف الهسيحييف في ذلؾ العصر أف  ،كلٌخص تكاريخيا

 .31"تو كنزاىتويكتب كتابا يهاثمو في غزارة هادٌ 
: "Alfred Guillaume" "جيكـألفريد " قاؿ فيو الهستشرؽ األلهانيٌ لقد ك    
ىك آخر فيمسكؼ عظيـ قبؿ ابف رشد كىك جدير بأف ينظر إليو  "الٌشيرستانيٌ ""

ىك  -ذكرناه آنفا  -آخر كرأل هستشرؽ ألهانيٌ  ،32"ةباعتباره ذا أصالة فكريٌ 
تي قد سٌد الٌثغرة الٌ  "يرستانيٌ لمشٌ " "حؿالهمؿ كالنٌ "كتاب  أفٌ  "كررك رباى"الهستشرؽ 

                                                           
30 Eric.J.Sharpe: Comparative Religion : A History، P11. 

ي ريٍحْ، ر١َٚص، ىحٍ حٌـ١ً رخٌظّؼخْٚ ِغ حٌّٕظّّش  31 ّّ ش حٌل٠خٍس، طَؿّش ِل ّٜ ٚي ى٠ٍٛحٔض: ل

 .34، 4ٙ، 2ََ، ؽ1988ٌؼَر١ّش ٌٍؼّمخفش ٚحٌؼٍَٛ،ح

: َِؿغ ٓخرك ٙ 32 ّٟ ّٔل١زخٔ ي رٓ ٔخَٛ رٓ ٛخٌق حٌ ّّ . ٚحٔظَ ٌٗ )أٞ أٌف٠َي ؿ١َٛ( وٌٌه 58ِل

فلش  ّٜ " ٚل١ّظٗ حٌؼ١ٍّّش ٚحٌّٕٙـ١ّش فٟ حٌ ّٟ َّ٘ٙٓظخٔ  ِٓ ٔفْ حٌَّؿغ. 215كي٠ؼخ ػٓ وظخد "حٌ
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ًّ  الّتجدٌد : المسلمٌن عند األدٌان دراسة فً المنهج

 ًّ  أنموذجا الّشهرستان

هٌهف أشاد بعبقرٌيتو  - 34. كغير ىؤالء33الفمسفة بيف القديـ كالحديثفي تاريخ 
في الكاقع كثير، فالٌرجؿ هٌثؿ هبحثا ثٌرا في  -الهنيجٌية كقيهة كتابو العمهٌية 

 الٌدكائر البحثٌية الغربٌية.
 الخاتمة

هاذج الكسيطة لعمـ األدياف في ؿ أشير النٌ في الكاقع يهثٌ  يرستانيٌ الشٌ " إفٌ     
س فمقد أٌثر في هف تبله هف عمهاء كىك حقيقة نهكذج هؤسٌ  ،ةاإلسبلهية البيئ

ة شخصيٌ  عمى أفٌ البٌد هف التٌأكيد ىنا ك  ،الهسمهيف كغيرىـ في دراستيـ لؤلدياف
 اإلسبلهية في تاريخ الٌدرس الهنيجٌي ة فذٌ ىي شخصيٌ  يرستانيٌ اإلهاـ الشٌ 

ألدياف هزيدا هف العناية لذا فيك يحتاج هف عهكـ الباحثيف في عمـ ا ،لؤلدياف
قراءة تثبت لمٌدرس الهنيجٌي  ،كتابو كالهنيج اٌلذم سار عميو فيو ةبإعادة قراء
 .تو في زهانولؤلدياف أصالتو كاستشرافيٌ  اإلسبلهي

 وصّيات:النتائج والتّ أىّم 
ة كفي العالـ اإلسبلهيأكيد عمى تكٌجب العناية بعمـ األدياف في البيئة التٌ  .1

كالهنيجٌي  كتأليفا كتحديثا كتجديدا عمى الهستكييف الهضهكنيٌ  تأصيبل ،إجهاال
 لنفعو العظيـ في قضٌية الحكار كغيرىا هف القضايا العالهٌية.

                                                           
 .215حٌَّؿغ ٔفٔٗ، ٙ 33

ي رٓ ٔخَٛ 34 ّّ : َِؿغ ٓخرك ٙ حٔظَ: ِل ّٟ ّٔل١زخٔ . ٚأ٠٠خ: وظخد حًٌٍّ 217-215رٓ ٛخٌق حٌ

ي رٓ فظق هللا ريٍحْ: َِؿغ ٓخرك،  ّّ ، طو٠َؾ ِل ّٟ َّ٘ٙٓظخٔ  .13-6|1ٚحٌّٕلً ٌٍ
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ًّ  الّتجدٌد : المسلمٌن عند األدٌان دراسة فً المنهج

 ًّ  أنموذجا الّشهرستان

في التٌأريخ لؤلدياف كدراستيا عهؿ هنيجٌي هتهٌيز  هشركع الٌشيرستانيٌ  .2
قراءة هتجٌددة لو، تأخذ بهكاطف القٌكة فيو فتبني عمييا كتنٌهييا إلى  بحاجة

 تثرييا.ك 
 في دراسة األدياف. اإلسبلهيضركرة إحياء الٌتراث  .3
في عمـ  اإلسبلهيإعادة تشكيؿ كصياغة الٌدرس الهنيجٌي إلى  الٌسعي .4

 األدياف الهقارف.
في عمـ األدياف في  -الهنيجٌية هنيا خاٌصة  -تشجيع الهشاريع البحثٌية  .5

 ة.اإلسبلهيالجاهعات 
 المراجعقائمة 

حهكد أحهد: عمـ هقارنة األدياف بيف التٌأصيؿ الباجكرم صبلح هحهكد ه .1
، سنة 36ة، بالقاىرة العدد اإلسبلهيكهعٌكقات الٌتجديد هجٌمة كٌمٌية الٌدراسات 

 ـ.2019
هحٌهد عبد ا دراز: الٌديف بحكث ههٌيدة لدراسة تاريخ األدياف، الككيت،  .2

 .ـ1952دار القمـ، 
بحث  اإلسبلهيدياف في الفكر هحٌهد عبد ا الٌشرقاكٌم: هناىج هقارنة األ .3

ة اإلسبلهية بعنكاف: الفمسفة اإلسبلهيالهؤتهر الٌدكلٌي لمفمسفة إلى  هقٌدـ
 .ـ1996ابريؿ  22ك  20كالتحديات الهعاصرة 

(: بحكث في هقارنة األدياف، 1هحٌهد عبد ا الٌشرقاكٌم: دراسات األدياف) .4
 .ـ2002القاىرة، دار الفكر العربٌي، 

 .ـ1988ارنة األدياف)الييكدٌية(، القاىرة، هكتبة الٌنيضة، أحهد شمبي: هق .5
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ًّ  الّتجدٌد : المسلمٌن عند األدٌان دراسة فً المنهج

 ًّ  أنموذجا الّشهرستان

سيكك تكرم: ابتكارات عمهاء الهسمهيف في عمـ هقارنو األدياف في الٌتراث  .6
: األسبقٌية كضكح الٌرؤيا كالهكضكعٌية، هجٌمة البحكث العمهٌية اإلسبلهي

سنة  ، الٌسداسي األٌكؿ1العدد 11ة، الجزائر، الهجٌمداإلسبلهيكالٌدراسات 
 .ـ2019

أبك الٌريحاف هحٌهد بف أحهد البيركنٌي: تحقيؽ ها لميند هف هقكلة هقبكلة في  .7
 .، هقٌدهة الكتاب2ق، ط1983العقؿ أك هرذكلة، بيركت، عالـ الكتب، 

ابف حـز األندلسٌي: الفصؿ في الهمؿ كاألىكاء كالٌنحؿ، القاىرة، هكتبة  .8
 .الخانجي، دكف تاريخ

عبلـ بهناقب اإلسبلـ، تحقيؽ كتقديـ أحهد عبد أبك الحسف العاهرٌم: اإل .9
 .الحهيد غراب، الٌرياض، دار األصالة، دكف تاريخ

يف كاختبلؼ اإلسبلهيعمٌي بف إسهاعيؿ األشعرٌم أبك الحسف: هقاالت  .10
 ، هقٌدهة الكتاب. 3الهصٌميف، بيركت، دار إحياء الٌتراث العربٌي، دت، ط

 .ـ1998يركت، دار الكتب العمهٌية، شهس الٌديف الٌذىبٌي: تذكرة الحٌفاظ، ب .11
أحهد بف هحٌهد بف أبي بكر بف خميكاف: كفٌيات األعياف كأنباء أبناء  .12

 .ـ1972الزهاف، تحقيؽ إحساف عٌباس، بيركت، دار صادر، 
الٌصفدٌم صبلح الٌديف: الكافي بالكفٌيات، تحقيؽ اعتناء أحهد األرناؤكط  .13

 .ـ2000عربٌي، كتركي هصطفى، بيركت، دار إحياء الٌتراث ال
 .ـ2002خير الديف الٌزركمٌي: األعبلـ، بيركت، دار العمـ لمهبلييف،  .14

15. Eric.J.Sharpe: Comparative Religion: A History، 

London، DUCKWORTH Publisher’s، 1986، Second 

Edition، P11. 
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ًّ  الّتجدٌد : المسلمٌن عند األدٌان دراسة فً المنهج

 ًّ  أنموذجا الّشهرستان

الٌسبكٌي تاج الٌديف عبد الكىاب بف عمٌي: طبقات الٌشافعٌية الكبرل، تحقيؽ  .16
 .ـ1999صطفى عبد القادر أحهد عطا، بيركت، دار الكتب العمهٌية، ه
الٌشيرستانٌي أبك الفتح: الهمؿ كالٌنحؿ، ضبط كتعميؽ كسرل العمٌي، بيركت،  .17

 .ـ2015هؤٌسسة الٌرسالة، 
هحٌهد بف ناصر بف صالح الٌسحيبانٌي: هنيج الٌشيرستانٌي في كتابو الهمؿ  .18

 .ق1412لكطف، كالٌنحؿ عرض كتقكيـ، الٌرياض، دار ا
هحهكد عمي حهاية: ابف حـز كهنيجو في دراسة األدياف، القاىرة، دار  .19

 .ـ 1983الهعارؼ،
تحقيؽ هحٌهد  ابف تيهٌية أبك العٌباس أحهد بف تقٌي الٌديٌف: هنياج السٌنة، .20

رشاد سالـ، الههمكة العربٌية الٌسعكدٌية، إدارة الثٌقافة كالٌنشر بجاهعة اإلهاـ 
 .ـ1991ة، سبلهياإلهحٌهد بف سعكد 

كتاب الهمؿ كالٌنحؿ لمٌشيرستانٌي، تخريج هحٌهد بف فتح ا بدراف، القاىرة،  .21
 .هكتبة األنجمك الهصرٌية، دت

22. Eric.J.Sharpe: Comparative Religion: A History، P11. 

كؿ ديكرانت: قٌصة الحضارة، ترجهة هحٌهد بدراف، بيركت، دار الجيؿ  .23
 .ـ1988عربٌية لمثٌقافة كالعمكـ،بالٌتعاكف هع الهنٌظهة ال
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 مٌدان"  لغربٌةا الحضارة فً العربٌة الحضارة أثر

 "أنموذجا واألدب اللغة

 
 

 انغشثٛخ انؾضبسح فٙ انؼشثٛخ انؾضبسح أصش

 "إًَٔرعب ٔاألدة انهغخ يٛذاٌ"

 
 عُبٌ ػبئؾخ. د  

  انًغشة يكُبط، اعًبػٛم، يٕال٘ عبيؼخ 

 ممخص:
لككنيا تهثؿ حمقة هيهة هف  ،أرقى الحضارات ة هفاإلسبلهيتعتبر الحضارة      

يث ربطت الحضارات القديهة بالحضارات الحديثة، كها أنو ال يهكف حمقات التاريخ، ح
استيعاب ها كصمت إليو البشرية هف تقدـ في أم هجاؿ دكف دراسة الحضارة 

، كهف الهعمـك أف في بناء الحضارات البلحؽ فاآلإلى  ة، هنذ عيد النبكةاإلسبلهي
صفر. كهف ىنا فقد كاف يبنى عمى السابؽ، كيقـك عميو، كال كجكد لحضارة تبدأ هف ال

لحضارة اإلسبلـ عظيـ األثر في صرح الحضارة األكركبية الحديثة، التي جاءت 
ة في أكربا شاهبل هياديف كثيرة، اإلسبلهيالحقة عمييا، حيث جاء تأثير الحضارة 

تأثرا كاضحا   حيث تأثرت اآلداب األكركبية كسنخص بالذكر هيداني األدب كالمغة.
، كالشعر أثرىها في اإلسبلهيعربي، إذ ترؾ القصص بهكضكعات األدب ال

فضؿ الحضارة العربية عمى إلى  . كقد أردت في ىذا الهقاؿ أف أنبو القارئفاألكركبيي
كأهمي أف يككف الحضارة الغربية، كاعتهاد هجالي المغة كاألدب كأنهكذج لتبياف ذلؾ، 

الهقاؿ الهستيدؼ بالنشر ىذا الهقتطؼ داال بكمهة هكجزة كهركزة عمى الغاية هف ىذا 
 كيحصؿ القصد كالهراد. ،لتعـ الفائدة
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 مٌدان"  لغربٌةا الحضارة فً العربٌة الحضارة أثر

 "أنموذجا واألدب اللغة

 :هحكريف هف هؤلؼ العمهي الهقاؿ فإف ىذا كبكمهة 
 الهحكر األكؿ: أثر أدب الحضارة العربية عمى الحضارة الغربية  
 الهحكر الثاني: أثر لغة الحضارة العربية عمى الحضارة الغربية 

 .الهقاؿ ىذافي  خاتهة: خبلصة النتائج الهقررة
 : الحضارة العربية/ الحضارة الغربية/ المغة/ الشعر/ النثر.الكممات المفتاحية

 مقدمة: 
عمى جكانب  ىيهفة في أكربا هياديف كثيرة، ك اإلسبلهيتأثير الحضارة  شهؿ  

األكركبية جهيعا. كناؿ أكثر الهجاالت  هستكيات الحياة هتعددة، حتى عـٌ 
ة، األدبييدة، كالجكانب العمهية، كالمغكية، ك كاألنظهة، كفي هقدهتيا العق

أخذت النزعة العمهية عند  كقد .1، كالسياسية كغيرىااالجتهاعيةكالتشريعية، ك 
الهسمهيف، إباف عصكر ازدىار عمكهيـ شكؿ الظاىرة الحضارية، حيث أصبح 
لمعمـ سكؽ رائجة راج فييا الكتاب، كهؤلفكه، كها يحكيو هف هعارؼ، كعمـك 

اكآداب، ح . 2تى قيؿ إف الهسمهيف لـ يترككا هجاال إال كطرقكه تأليفا كبحث
فالهطمع عمى تاريخ ىذه الحضارة يقؼ عف كثب عمى سعة آفاقيا، كشهكليا 
ذا تهعنا في عطائيا الثقافي،  لجكانب هتعددة هف عمكـ كآداب كفنكف كعهراف، كا 

عمهاء السابقكف نجد أنفسنا أهاـ حشد ىائؿ هف الكتب كالهصٌنفات التي دكنيا ال

                                                           
(. آٙخِخص ح١ٌٍّّٔٓ فٟ حٌل٠خٍس ح٦ٔٔخ١ٔش. ِئٓٔش حلَأ. 2009ٍحغذ حٌَٔكخٟٔ. ) 1

١2ٙ.704. 

حٌؼٍّخء ح١ٌٍّّٔٓ فٟ طميَ حٌل٠خٍس ح٦ٔٔخ١ٔش. ح٠ٌَخٝ. (. ؿٙٛى 2004هخٌي رٓ ١ٍّٓخْ حٌو٠ٛطَ. ) 2

 . رظَٜف15. ١1ٙ 
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 مٌدان"  لغربٌةا الحضارة فً العربٌة الحضارة أثر

 "أنموذجا واألدب اللغة

ككدليؿ  .3في شتى صنكؼ العمـ كالهعرفة، هف عمكـ في الشريعة كالمغة كاألدب
أدرج دكزم في كتابو عف  ،كآدابياعمى هدل تأثر األدباء الغربييف بالعربية 
قاؿ:" إف أرباب الفطنة  )الغارك(، حيثاإلسبلـ هف رسالة ذلؾ الكاتب اإلسباني 

إخكاني الهسيحييف  البلتينية..، إففاحتقركا  ،ربيكالتذكؽ سحرىـ رنيف األدب الع
يعجبكف بشعر العرب كأقاصيصيـ، كيدرسكف التصانيؼ التي كتبيا الفبلسفة 

إف الهسيحييف قد نسكا لغتيـ، فأها لغة العرب فها أكثر  ،كالفقياء الهسمهكف..
الذيف يحسنكف التعبير بيا عمى أحسف أسمكب، كقد ينظهكف بيا شعرا يفكؽ 

كسنقتصر في ىذا البحث عمى  .4العرب أنفسيـ في األناقة كصحة األداء"شعر 
هجالي المغة كاألدب، هبينيف دكر العرب في بناء صرح الحضارة الغربية، 

 كاإلنسانية بصفة عاهة.
 المحور األول: أثر أدب الحضارة العربية عمى الحضارة الغربية 

 تعريف الحضارة لغة واصطالحا: -
غة العربية هف الفعؿ حضر عمى كزف قعد، يقاؿ حضر الحضارة في الم   

الغائب، حضركا قدـ هف غيبتو، كحضرت الٌصبلة فيي حاضرة، كاألصؿ 
حضر الصبلة، كالحضر بفتحتيف خبلؼ البدك، كالحاضرة: خبلؼ البادية، كىي 
القرل كالريؼ، سهيت بذلؾ ألف أىميا حضركا األهصار، كهساكف الديار التي 

                                                           
ػ١ٍٛس ٛخر٠َٕخ. ِٕخ٘ؾ طلم١ك حٌىظخد حٌّوط١ٛ ر١ٓ حٌؼَد ٚحٌغَد ؿٙٛى ػٍّخء حٌؼَد فٟ طلم١ك  3

 .241حٌٕٜٛٙ. ؿخِؼش حٌـِحثَ. ٙ

ٙخِخص (. ا2009ٍٓحغذ حٌَٔكخٟٔ. ) رظَٜف. 43ِٜطفٝ حٌٔزخػٟ، ِٓ ٍٚحثغ ك٠خٍطٕخ، ٙ  4

 .713-712ٙ .2. 2١ح١ٌٍّّٔٓ فٟ حٌل٠خٍس ح٦ٔٔخ١ٔش. ِئٓٔش حلَأ، ؿِء
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 مٌدان"  لغربٌةا الحضارة فً العربٌة الحضارة أثر

 "أنموذجا واألدب اللغة

. كالحضارة اصطبلحا: ىي هجهكعة هف الهظاىر العمهية، 5اريككف ليـ بيا قر 
ة اإلسبلهي. كتعد الحضارة 6الهكجكدة في الهجتهع االجتهاعيةة، كالفنية ك األدبيك 

حضارة عالهية، حيث قاهت عمى أساس إيهانيا باإلسبلـ، كنفكرىا هف التعصب 
عدـ التعصب الديني، كاحتراهيا لكؿ األدياف األخرل، ككاف التساهح الديني، ك 

. كها أف ظيكر اإلسبلـ هف بيئات جغرافية هتنكعة 7اإلسبلهيىك هظير الديف 
أعطاه رقيا هاديا، كحضاريا، ككجكده بيف بيئات بشرية هتنكعة، أعطاه الحيكية، 

حدكد إلى  ة، تخرج هف حدكد ضيقةاإلسبلهيكالقدرة، كالبقاء، كجعؿ الحضارة 
 .8ا الحضارة األكربية الحديثةكاسعة، لتككف حضارة عالهية أخذت عني

الحضارة األكربية، ىك نتاج إلى  ةاإلسبلهيكنجد أف عبكر الحضارة العربية     
هف جية، كالعالـ األكربي الهسيحي  اإلسبلهينشأة اتصاالت ثقافية بيف العالـ 

هف جية أخرل، هها كاف لو نتائج طيبة، كهثهرة في العالـ األكربي، كهف ىذه 
. أها الهعبر الثاني فكانت صقمية، إذ استكلى 9حركب الصميبيةاالتصاالت ال

الفاتحكف العرب عمى صقمية، كجنكب إيطاليا، فترككا ألىميا عاداتيـ 

                                                           
(. حٌل٠خٍس 1988حٌّٜزخف ح١ٌَّٕ ٌٚٔخْ حٌؼَد، ِخىس ك٠َ. ٔم٩ػٓ طٛف١ك ٠ٛٓف حٌٛحػٟ. ) 5

 .15. 1ٙح١ِ٩ٓ٦ش ِمخٍٔش رخٌل٠خٍس حٌغَر١ش، ح١ٌٙجش حٌؼخِش ٌّىظزش ح٨ٓىٕي٠ٍش، ١

(. حٌّؼخٟٔ 2019. ٔم٩ ػٓ ١ٓي ػزي حٌّخؿي حٌغٍٛٞ. )19حٌمَآْ. ِٕٙٙؾ حٌل٠خٍس ح٦ٔٔخ١ٔش فٟ  6

 .4حٌل٠خ٠ٍش فٟ ح٩ٓ٨َ. ٍحرطش حٌؼخٌُ ح٩ٓ٨ِٟ. ٙ 

. 1(. أػَ حٌل٠خٍس ح١ِ٩ٓ٦ش فٟ حٌغَد، ِىظزش حٌؼز١ىخْ. ح٠ٌَخٝ. 1997١آّخػ١ً أكّي ٠خغٟ. ) 7

 ٙ9. 

. ٔم٩ 8-٠7خٍس ح٤ٍٚر١ش، حٌمخَ٘س. ٙ (. ف٠ً حٌؼٍّخء ح١ٌٍّّٔٓ ػٍٝ حٌل1989ػِ حٌي٠ٓ فَحؽ. ) 8

(. ِىظزش حٌؼز١ىخْ. 1997ػٓ آّخػ١ً أكّي ٠خغٟ. اػَ حٌل٠خٍس ح١ِ٩ٓ٦ش فٟ حٌغَد. )

 .9. ٙ 1ح٠ٌَخٝ. ١

(. حٌل٠خٍس ح١ِ٩ٓ٦ش ِمخٍٔش رخٌل٠خٍس حٌغَر١ش، ح١ٌٙجش حٌؼخِش 1988طٛف١ك ٠ٛٓف حٌٛحػٟ. ) 9 

 . رظَٜف.452. 1ٌّٙىظزش ح٨ٓىٕي٠ٍش. ١
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 مٌدان"  لغربٌةا الحضارة فً العربٌة الحضارة أثر

 "أنموذجا واألدب اللغة

 . ككاف لمقاء األندلس فضؿ كبير في دفع حركة النيضة األكركبية10كقكانينيـ
 العالـ الهسيحي أشدإلى  اإلسبلهياألهاـ، حيث كانت حركة نقؿ العمـ إلى 
كقد اعتبر كثير هف العمهاء أف الخدهات العمهية التي أداىا الهسمهكف  .11قكة

لمعمكـ غير هقدرة حؽ قدرىا هف الهؤرخيف، كتقكؿ الدكتكرة سيجريد ىكنكو:" إف 
أكركبا تديف لمعرب كلمحضارة العربية، ككاف يجب عمييا أف تعترؼ بيذا 

ف كتابا هف هائة، فبل نجد الصنيع هنذ زهف بعيد، حتى أننا نقرأ ثهانية كتسعي
. إال أننا نجد أنخؿ 12إشارة لفضؿ العرب، كها أسدكه إلينا هف عمـ كهعرفة"

بالنثيا يشيد بدكر العمهاء الهسمهيف في النيضة األكركبية، فنراه يقكؿ:" كقد 
حيا فعاال حتى عصر ألفكنسك العاشر، الذم يديف  اإلسبلهياستهر ىذا التأثير 

 .13بالشيء الكثير "ة اإلسبلهيلمثقافة 
 تعريف األدب:  -
عمـ الهسمهكف األدب هف قرآنيـ، فقد قص عمييـ قصص األكليف، كذكر    

أحكاليـ في األزهنة الغابرة الخكالي، كجاء القرآف فصيحا، هعجزا، فحفظ 
كقد عرؼ العمهاء عمـ   .14الببلغة، كأزكى األدب، كأثرل الخياؿ، كعمـ البراعة

                                                           
 . رظَٜف.453ٔفٔٗ، ٙ 10

 . رظَٜف.454ٔفٔٗ، ٙ  9

(. حٌل٠خٍس 1988. رظَٜف. ٔم٩ طٛف١ك ٠ٛٓف حٌٛحػٟ. )1ّْٗ هللا ػٍٝ حٌغَد، حٌّميِش، 12ٙ

 . 454. 1ٙح١ِ٩ٓ٦ش ِمخٍٔش رخٌل٠خٍس حٌغَر١ش، ح١ٌٙجش حٌؼخِش ٌّىظزش ح٨ٓىٕي٠ٍش. ١

ٟ حٌّؼط١خص حٌل٠خ٠ٍش ر١ٓ (. حٌلَوش ح٨ٓظَ٘حل١ش " ىٍحٓش ف2017٘خ٠ً ٠ِفٟ حٌزَٞ. ) 13

 .29ٙ.379حٌظخ٠ٍن، ٚح٤ىٚحص، ٚحٌظطٍٛ، ٚحٌّٕٙؾ. ِـٍش حٌؼٍَٛ ح٦ٔٔخ١ٔش. ع 

(. حٌل٠خٍس ح١ِ٩ٓ٦ش ِمخٍٔش رخٌل٠خٍس حٌغَر١ش، ح١ٌٙجش حٌؼخِش 1988طٛف١ك ٠ٛٓف حٌٛحػٟ. ) 14 

 . رظَٜف.448. 1ٌّٙىظزش ح٨ٓىٕي٠ٍش. ١
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 مٌدان"  لغربٌةا الحضارة فً العربٌة الحضارة أثر

 "أنموذجا واألدب اللغة

يحترز بو هف جهيع أنكاع الخطأ في كبلـ العرب لفظا األدب: بأنو هعرفة ها 
ر ،كخطا . حيث يقكؿ ابف 15كغاية ىذا العمـ اإلجادة في فني النظـ كالنث

نها الهقصكد هنو عند أىؿ المساف ثهرتو، كىي اإلجادة في فني  خمدكف:" كا 
ذا كاف النظـ ىك الشعر، 16الهنظكـ كالهنثكر عمى أساليب العرب كهناحييـ" . كا 

. فإف 17لكبلـ الهكزكف عمى ركم كاحد، أم الحرؼ األخير هف القافيةكىك ا
الكبلـ غير الهكزكف، كلـ يكف أقؿ ثراء كخصبا هف الشعر، كقد بدأ  النثر ىك

النثر في صدر اإلسبلـ بسيطا هباشرا، هكجز العبارة، كبأشكاؿ عديدة، هنيا: 
 .18الرسائؿ، كالخطب كاألحاديث، كاألهثاؿ، كالقصص

 عر: ميدان الش -
ىنرم هارك:"  العربي، كفي ذلؾ يقكؿشعراء أكركبا يجيدكف نظـ الشعر كاف    

لـ يقؼ عند حد الفنكف  ،إف التأثير العربي عمى حضارة الشعكب الركهانية
نها اهتد كذلؾ الهكسيقى إلى  الجهيمة فقط التي كاف التأثير فييا كاضحا، كا 

 . 19كالشعر"

                                                           
(. ِخًح ليَ حٌٍّّْٔٛ ٌٍؼخٌُ. 2009ٍحغذ حٌَٔكخٟٔ. ) . ٔم٩ ػ2/44ٓحٌمٕٛؿٟ، أرـي حٌؼٍَٛ،   15

 .362. ِئٓٔش حلَأ. ٙ 2. 1١حٓٙخِخص ح١ٌٍّّٔٓ فٟ حٌل٠خٍس ح٨ٔٔخ١ٔش. ؽ 

(. آٙخِخص 2009. ٍحغذ حٌَٔكخٟٔ. )1/553حرٓ هٍيْٚ. حٌؼزَ ٚى٠ٛحْ حٌّزظيأ ٚحٌوزَ.  16

 .362.ٙ 2ح١ٌٍّّٔٓ فٟ حٌل٠خٍس ح٦ٔٔخ١ٔش. ِئٓٔش حلَأ. ١

. ٙ 2(. آٙخِخص ح١ٌٍّّٔٓ فٟ حٌل٠خٍس ح٦ٔٔخ١ٔش. ِئٓٔش حلَأ. 2009١حٌَٔكخٟٔ. ) ٍحغذ 17

362-363. 

 .366ٔفٔٗ. ٙحٌَّؿغ   18

. ٔم٩ ػٓ 195-194أكّي ى٠ٍٖٚ، ٔظ٠َش ح٤ىد حٌّمخٍْ ٚطـ١ٍخطٙخ فٟ ح٤ىد حٌؼَرٟ، ٙ 19

 .2َأ. ١(. آٙخِخص ح١ٌٍّّٔٓ فٟ حٌل٠خٍس ح٦ٔٔخ١ٔش. ِئٓٔش حل2009ٍحغذ حٌَٔكخٟٔ. )

 . رظَٜف712ٙ
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 مٌدان"  لغربٌةا الحضارة فً العربٌة الحضارة أثر

 "أنموذجا واألدب اللغة

كخاصة  -يفالغربي لسية دكرا جميا في تأثرلعبت الهؤتهرات العربية كاألند    
باألدب العربي تأثرا كبيرا، فقد دخؿ أدب الفركسية، كالحهاسة،  -شعراء اإلسباف

الغربية عف طريؽ األدب  اآلدابإلى  كالتخيبلت الراقية البديعية ،كالهجاز
. كقد اعتبر دانتي أف الشعر اإليطالي 20العربي في األندلس عمى الخصكص

مية، التي شاع فييا نظـ الشعر بالمغة العاهية، كخصكصا في إقميـ كلد في صق
، الذم انتشر فيو الشعراء الجكاليف الذيف عرفكا باسـ Provence ،بركفنس

. كيعتبر بعض Trobar، الهشتقة هف كمهة تركبرTroubadourحٌظَٚرخىٍٚ
 الهستشرقيف أنيا هأخكذة هف كمهة "طرب" أك طركب، كأف اسـ قصيدتيـ

Tensen  تنزك هأخكذ هف كمهة تنازع العربية، ألنيـ كانكا يمقكف الشعر سجاال
يتنازعكف فيو الهفاخر كالدعاكل، كلكحظ بيف أكزانيـ، كأكزاف الزجؿ األندلسي 
تشابو قريب، كأيضا، كجدت في أشعار األكربييف بشهاؿ األندلس كمهات عربية، 

شارات . كهف ىنا يتبيف لنا 21عادات لـ تكجو بيف قكـ غير الهسمهيفإلى  كا 
األثر الكاضح لمشعر العربي، هف حيث النظـ عمى هنكالو هف طرؼ 

جانب أنيـ تأثركا بالكمهات العربية، عمى هستكل تسهية إلى  األكركبييف،
قصائدىـ الشعرية. ليككف بذلؾ لؤلدب العربي في األندلس أثر هباشر عمى 

                                                           
. 2(. آٙخِخص ح١ٌٍّّٔٓ فٟ حٌل٠خٍس ح٦ٔٔخ١ٔش. ِئٓٔش حلَأ. 2009١ٍحغذ حٌَٔكخٟٔ. )  20

 . رظَٜف.712ٙ

-58 (. أػَ حٌؼَرٟ فٟ حٌل٠خٍس ح٤ٍٚر١ش، ىحٍ ٠ٙٔش َِٜ. 2002ٙػزخّ ِلّٛى حٌؼمخى. )  21

 . رظَٜف.59
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 مٌدان"  لغربٌةا الحضارة فً العربٌة الحضارة أثر

 "أنموذجا واألدب اللغة

كاألساليب المغكية التي تستهد  األذكاؽ كاألفكار كالهكضكعات كالدكاعي النفسية،
 .22هنيا اآلداب

البف حـز األثر العظيـ الذم تركو الكتاب الشيير إلى  كتجدر اإلشارة أيضا،  
كاقترنت بهكضكعات األدب  .23عمى شعراء إسبانيا" األندلسي " طكؽ الحهاهة

العربي أسهاء طائفة هف عباقرة الشعر في أكربة بأسرىا خبلؿ القرف الرابع 
 ؿكها بعده، كثبتت الصمة بينيـ، كبيف الثقافة العربية عمى كجو ال يقبعشر 

التشكيؾ أك ال يسهح باإلنكار. كنخص هنيـ بالذكر بككاشيك كدانتي كبرارؾ 
لييـ يرجع األثر البارز  اإليطالييف كشكسر اإلنجميزم، كسكفانتير االسباني، كا 

 . 24في تجديد اآلداب القديهة بتمؾ الببلد
 ر:ميدان النث -
تعد القصة كالركاية هف الفنكف الغربية التي استنكرىا الغرب عمى العرب    

كجكدىا لدييـ، لكف قبؿ أف يعرؼ الغربيكف القصة كاف العرب قد عرفكىا لكف 
بنهط اخر. فهف أشير القصص ها نظهو الحطيئة في شعره عف قصة الضيؼ 

عف ذلؾ،  فضبل 25الجائع، كيهكف القكؿ إف أكثر الشعر الكصفي قصصي.
تأثرت القصة األكربية في نشأتيا بها كاف عند العرب هف فنكف القصص في 

                                                           
 . 55ٙ  ٔفٔٗ. 22

، ١ٌٍّّٔ2ٓ فٟ حٌل٠خٍس ح٦ٔٔخ١ٔش، ِئٓٔش الَأ، ؿِء(. آٙخِخص ح2009ٍحغذ حٌَٔكخٟٔ. )  23

١2ٙ .712.. 

 .56(. أػَ حٌؼَرٟ فٟ حٌل٠خٍس ح٤ٍٚر١ش ىحٍ ٠ٙٔش َِٜ. ٙ 2002ػزخّ ِلّٛى حٌؼمخى. ) 24

ٓفَ حرٓ ػزي حٌَكّخْ حٌلٛحٌٟ، حٌٍّّْٔٛ ٚحٌل٠خٍس حٌغَر١ش، ِىظزش حٌّئٌف، حٌطزؼش حٌظ١ّٙي٠ش،  25 

 . رظَٜف2074- 2073ٙ،
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 مٌدان"  لغربٌةا الحضارة فً العربٌة الحضارة أثر

 "أنموذجا واألدب اللغة

القركف الكسطى. كيرل العديد هف النقاد األكربييف أف رحبلت جميفر التي ألفيا 
سكيفت، كرحمة ركبنسكف كركزك التي ألفيا ديفكل هدينة أللؼ ليمة كليمة، 

. بحيث أثرت ألؼ ليمة 26طفيؿ كرسالة حي بف يقظاف التي ألفيا الفيمسكؼ بف
 .27كليمة، التي يسهييا الغربيكف الميالي العربية، في الركاية الغربية تأثيرا كاضحا

أكثر هف  ، كطبعت28المغات األكربية أكؿ القرف الثاني عشرإلى  إذ ترجهت
كهف الحكايات التي حذت حذكىا  .29ثبلثهائة طبعة في جهيع لغات أكركبا

. 30ـ1349ة بالصباحيات العشرة، كالتي كتبيا سنة حكاية بككاشيك الهسها
كها اقتبس شكسبير هف ألؼ ليمة كليمة  .31كضهنيا هائة حكاية هف طرازىا

، كأيضا لسنغ well that ends well ،32العبرة بالخكاتيـ()هكضكع هسرحيتو 
كشكسر الذم اقتبس إحدل قصص ألؼ  .33األلهاني هسرحيتو " ناثاف الحكيـ"

ستيميا بالكبلـ عمى ببلط خاف هف خانات التتر كالهغكؿ. كلـ يزؿ ليمة كليمة، كا
                                                           

-59(. أػَ حٌؼَرٟ فٟ حٌل٠خٍس ح٤ٍٚر١ش، ىحٍ ٠ٙٔش َِٜ. ٙ 2002ِلّٛى حٌؼمخى. ) ػزخّ 26

 . رظَٜف60

ٓفَ حرٓ ػزي حٌَكّخْ حٌلٛحٌٟ، حٌٍّّْٔٛ ٚحٌل٠خٍس حٌغَر١ش، ِىظزش حٌّئٌف، حٌطزؼش حٌظ١ّٙي٠ش،  27

 . رظَٜف.2076ٙ

-59ش َِٜ. ٙ (. أػَ حٌؼَرٟ فٟ حٌل٠خٍس ح٤ٍٚر١ش، ىحٍ 2002٠ٙٔػزخّ ِلّٛى حٌؼمخى. ) 28

60. 

(. آٙخِخص 2009. ٔم٩ ػٓ ٍحغذ حٌَٔكخٟٔ. )223ؿخن ٠ٍٍَٔ، حٌل٠خٍس ح١ِ٩ٓ٦ش ٙ 29

 . رظَٜف.714. 2ٙح١ٌٍّّٔٓ فٟ حٌل٠خٍس ح٦ٔٔخ١ٔش، ِئٓٔش الَأ، ١

30 (. آٙخِخص 2009ٍحغذ حٌَٔكخٟٔ. ) .44ِٜطفٝ حٌٔزخػٟ، ِٓ ٍٚحثغ ك٠خٍطٕخ، ٙ 

 . رظَٜف.714، 2ٙ. 2١ٓٔش الَأ، ؿِءح١ٌٍّّٔٓ فٟ حٌل٠خٍس ح٦ٔٔخ١ٔش، ِئ

. 56(. أػَ حٌؼَرٟ فٟ حٌل٠خٍس ح٤ٍٚر١ش، ىحٍ ٠ٙٔش َِٜ. ٙ 2002ػزخّ ِلّٛى حٌؼمخى. ) 31

 رظَٜف

(. آٙخِخص 2009ٍحغذ حٌَٔكخٟٔ. ) .44ِٜطفٝ حٌٔزخػٟ، ِٓ ٍٚحثغ ك٠خٍطٕخ، ٙ  32

 .رظَٜف.714. 2١.2ٙح١ٌٍّّٔٓ فٟ حٌل٠خٍس ح٦ٔٔخ١ٔش، ِئٓٔش الَأ، ؿِء

. 56(. أػَ حٌؼَرٟ فٟ حٌل٠خٍس ح٤ٍٚر١ش، ىحٍ ٠ٙٔش َِٜ. ٙ 2002ػزخّ ِلّٛى حٌؼمخى. ) 33

 رظَٜف



نوفمبر  11العدد 

 2221سبتمبر 

 مجلة البحوث األفرٌقٌة

   

 125                                 

 مٌدان"  لغربٌةا الحضارة فً العربٌة الحضارة أثر

 "أنموذجا واألدب اللغة

عيد لكنجفمك إلى  الشعراء الغربيكف ينسجكف عمى ىذا الهنكاؿ في نظـ القصص
Longfellow "34صاحب الديكاف الذم سهاه" قصص خاف بهنعطؼ الطريؽ .

تيا فضبل عف ذلؾ، تأثر األدباء الفرنسيكف بألؼ ليمة كليمة كعهمكا عمى ترجه
إلى  عجائب الرحبلت، كسعكاإلى  هجمدا، ظنيا الفرنسيكف، كأضافكىا 12في 

هحاكاتيا، فترجـ دم الكركا، زهيؿ جاالف، قصص سمطانة العجـ، كقصص 
، كنشر غيره هغاهرات ابف الحنؼ، كنظـ  شيخ زاده، ثـ قصة ألؼ يكـ كيـك

 .35كازكت سمسمة حكايات جاءت ذيبل أللؼ ليمة كليمة
انتي هف األدباء الذيف كانت صمتيـ أكضح بالثقافة العربية، فقد كيعتبر د   

الحظ العديد هف الهستشرقيف أف الشبو قريب جدا بيف أكصاؼ الجنة في كبلـ 
جانب ذلؾ، إلى  هحيي الديف بف عربي، كأكصاؼ دانتي ليا في القصة اإلليية.

ذات  تأثر األدب األكركبي بالنثر العربي، عمى هستكل القصص الخرافية
، هف ىؤالء األدباء الفنتيف 36الهغزل األخبلقي، أك التي تتخذ الحيكاف هحكرا ليا

. ككاف 37الفرنسي، الذم صرح باقتدائو في أساطيره بكتاب كميمة كدهنة عرفو
األثر كاضحا أيضا عمى هستكل الهقاهات العربية، كهف أشيرىا هقاهات 

                                                           
 . رظَٜف.66-65ٔفٔٗ. ٙ   34

. 170-169. ٙ 3، 1١(. حٌّٔظَ٘لْٛ. ىحٍ حٌّؼخٍف. َِٜ. ؽ1964ٔـ١ذ حٌؼم١مٟ. ) 35

 رظَٜف.

(. أػَ حٌل٠خٍس 1997، ٔم٩ ػٓ آّخػ١ً أكّي ٠خغٟ. )449ؿٛٓظخف ٌٛرْٛ، ك٠خٍس حٌؼَد،   36

 . رظَٜف.99. ٙ 1ح١ِ٩ٓ٦ش فٟ حٌغَد. ِىظزش حٌؼز١ىخْ. ح٠ٌَخٝ. ١

. 56(. أػَ حٌؼَرٟ فٟ حٌل٠خٍس ح٤ٍٚر١ش. ىحٍ ٠ٙٔش َِٜ. ٙ 2002ػزخّ ِلّٛى حٌؼمخى. ) 37

 رظَٜف.
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 مٌدان"  لغربٌةا الحضارة فً العربٌة الحضارة أثر

 "أنموذجا واألدب اللغة

هستكل القصص الخيالي . كعمى 38الحريرم، كهقاهات بديع الزهاف اليهذاني
الفمسفي، كهف أشيرىا عند الهسمهيف قصة حي بف يقظاف التي كتبيا ابف 

"، اطفيؿ، التي أثرت في األدب الغربي، كههف كتب عمى غرارىا األديب " ديفك 
. كبالتالي يظير 39كهكاطنو ركبنسكف كركز، ككذلؾ السكيسرم " يكرىاف فيس"

ة عمى كتابة األدبيعربي، بهختمؼ أجناسو لنا األثر البالغ الذم خمفو النثر ال
 األدباء الغربييف.

 المحور الثاني: أثر لغة الحضارة العربية عمى الحضارة الغربية
 مظاىر تأثير المغة العربية في الغرب: .1
تعد المغة العربية لغة القرآف كشعار اإلسبلـ، كأداتو الحضارية، كرهز قكتو،   

ألهة، كبناء شخصية الهسمـ، كليا أىهية كقد كاف ليا أثر كبير في تككيف ا
كقد ابتدأ العمهاء في أكركبا  .40ة عف غيرىااإلسبلهيبالغة في تهيز الحضارة 

كفي سنة  يشتغمكف بتعمـ المغة العربية هنذ القرف السادس عشر لمهيبلد.
ـ. أنشأ البابا غريغكربكس الخاهس عشر في هدينة ركها جهعية سهاىا 1633

د الهسيحية. كهف نتائجيا الحسنى أنو زاد في أكركبا االعتناء جهعية نشر العقائ
ـ، صارت 1637بدرس المغة العربية. كهنذ تكلي البابا أكربانس الثاهف سنة 

لتمؾ الجهعية هدرسة يتعمـ فييا الشباف هف القسس، الهترشحيف لمتبشير في 

                                                           
. ٔم٩ ػٓ آّخػ١ً أكّي ٠خغٟ. أػَ 202-188(. طَحع ح٩ٓ٦َ، حٌمخَ٘س. 1936ٙؿذ. )ٍ  38

 . رظَٜف.100. ٙ 1(. ِىظزش حٌؼز١ىخْ، ح٠ٌَخٝ. ١ِ٩ٓ٦1997١ش فٟ حٌغَد. )حٌل٠خٍس ح

 . رظَٜف.2077-2076ٔفٔٗ. ٙ،  39

 .385ٍحغذ حٌَٔكخٟٔ، آٙخِخص ح١ٌٍّّٔٓ فٟ حٌل٠خٍس ح٦ٔٔخ١ٔش، ِئٓٔش حلَأ، ٙ  40
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 مٌدان"  لغربٌةا الحضارة فً العربٌة الحضارة أثر

 "أنموذجا واألدب اللغة

عربية هف أىؿ الخارج، المغات الشرقية، كتعيف فييا هعمهكف لمغتيف السريانية كال
الشرؽ. كألجؿ زيادة إتقاف تدريس ىاتيف المغتيف الهتقاربتيف أخذت الجهعية 
الهذككرة تطبع بعض الكتب األصمية فييا كصارت تكمؼ الهعمهيف بكضع 

 .41الكتب في الصرؼ العربي كالسرياني كنحكىها
لنيؿ اإلى  نجد العديد هف عمهاء الغرب قد اىتهكا بالثقافة العربية، كسعكا    

سمفستر دم  مهف هعينيا، هف خبلؿ تعمـ لغتيا، فقد عهؿ العبلهة الفرنساك 
ساسي عمى إدخاؿ المغة العربية في أقاليـ أكركبا، كىك صاحب الكتاب في 

ـ. فأخذ تمهيذه الشيير 1810الصرؼ كالنحك العربي، الهطبكع في باريس سنة 
ة العربية. كأصدر العبلهة العبلهة فبليشر األلهاني، كغيره، يتعهؽ أكثر في المغ

اإلنجميزم لكهزدف كتابا في صرؼ المغة العربية كنحكىا، طبع في كمكتة باليند 
ـ. كأصدر أيضا العبلهة األلهاني إيكالد كتابو النفيس في صرؼ 1813سنة 

  ـ. كبعده1833إلى  ـ1831المغة العربية كنحكىا، طبع في اليبسؾ هف سنة 
نحك المغة العربية، كصرفيا، طبع في ال  صدر كتاب العبلهة كسبارل في

، األثر العهيؽ لمغة العربية كيتجمى لنا بذلؾ 42ـ.1848إلى  ـ1844يبسؾ هف 
إذ اعتبر األكركبيكف هف الهتعمهيف كالهثقفيف المغة العربية لغة الثقافة الراقية 

ا إىهاؿ البلتينية، فنشأت المغات األكربية الحديثة، كفييإلى  كالعمـ، هها أدل
كثير هف األلفاظ العربية، فهنيا ها ىك خاص بأسهاء الطيكر كالحيكانات 

                                                           
 .15-14(. حوظفخء حٌمٕٛع رّخ ٘ٛ ِطزٛع. ِطزؼش حٌظؤ١ٌف. َِٜ. ٙ 1896حىٍٚى فٕي٠ه. ) 41

 .15فٔٗ. ٙٔ 42
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 مٌدان"  لغربٌةا الحضارة فً العربٌة الحضارة أثر

 "أنموذجا واألدب اللغة

. ،كاألقهشة ،كالنبات ،كالنجكـ كالكيهياء كقد ذكر الهستشرؽ  43كالهبلبس
اإلنجميزم تايمكر بأف ىناؾ حكالي ألؼ كمهة ذات أصؿ عربي في المغة 

ية بعد اإلنجميزية، كآالؼ أخرل هشتقة هف ىذه الكمهات انتقمت هف العرب
كمهة هف األلؼ تستعهؿ  260التحريؼ كالتبديؿ في النطؽ، فيناؾ حكالي 

، هسجد، jasmin، ياسهيف coffeeيكهيا. كهف ىذه الكمهات، القيكة 
magazine ،َٓىsugarكبرم ، kibrit لتبمغ بذلؾ 44كغيرىا هف الكمهات .

ها يهؤل لغتيـ إلى  الهفردات العربية التي أضافيا اإلسباف، كأىؿ البرتغاؿ
هعجها غير صغير، كلكف العبرة هع ذلؾ بدخكؿ تمؾ الهفردات في الحياة 

. 45كالهقاصد النفسية، ال بهجرد دخكليا في صفحات الهعجهات االجتهاعية
باعتبارىا نقمت هختمؼ جكانب الحياة العربية إلييـ كساىهت في التأثير فييـ 

 هف جهيع النكاحي كالهجاالت.
 خاتمة:

أف الحضارة العربية كاف ليا فضؿ كبير في نشأة الحضارة يتبيف لنا     
الغربية، حيث إف العرب نقمكا الكثير هف التراث اإلنساني، كحافظكا عميو، 

                                                           
. ٔم٩ ػٓ آّخػ١ً 85-84ٓؼ١ي ػخٍٗٛ، حٌّي١ٔش ح١ِ٩ٓ٦ش ٚأػَ٘خ فٟ حٌل٠خٍس ح٤ٍٚر١ش، ٙ  43

. ٙ 1(. أػَ حٌل٠خٍس ح١ِ٩ٓ٦ش فٟ حٌغَد، ِىظزش حٌؼز١ىخْ، ح٠ٌَخٝ. 1997١أكّي ٠خغٟ. )

 . رظَٜف.100

 

44 Taylor، w، Arabic weords in English، london1933، p.567 583 ٔم٩ ػ ٓ

(. أػَ حٌل٠خٍس ح١ِ٩ٓ٦ش فٟ حٌغَد، ِىظزش حٌؼز١ىخْ، ح٠ٌَخٝ. 1997آّخػ١ً أكّي ٠خغٟ. )

١1 ٙ .100. 

 .60(. أػَ حٌؼَرٟ فٟ حٌل٠خٍس ح٤ٍٚر١ش. ىحٍ ٠ٙٔش َِٜ. ٙ 2002ػزخّ ِلّٛى حٌؼمخى. ) 45



نوفمبر  11العدد 

 2221سبتمبر 

 مجلة البحوث األفرٌقٌة

   

 129                                 

 مٌدان"  لغربٌةا الحضارة فً العربٌة الحضارة أثر

 "أنموذجا واألدب اللغة

كأبدعكا هنو، كصنفكا فيو. كالهستشرقكف نقمكه كشرحكه، فقضكا عمى جيالة 
ي القركف الكسطى، كأقاهكا النيضة األكربية الحديثة عمى أسس هتينة هف الرق

كالتطكر، فعنكا بالعربية، كبتدريسيا، كتحقيؽ هخطكطاتيا كترجهتيا كالتصنيؼ 
كهف خبلؿ الكقكؼ عند هظاىر تأثير الحضارة العربية عمى الحضارة  .46فييا

 ها يمي:إلى  الغربية في هجالي األدب كالمغة، نخمص
تأثير الحضارة العربية عمى الحضارة الغربية كاف نتيجة لبلتصاؿ الثقافي  .1

 كاألكربي. اإلسبلهيبيف العالهيف العربي 
 تأثر الشعراء االسباف بالشعر العربي نتيجة التبلقح الثقافي في األندلس.  .2
، ليككف بذلؾ ها األكربييفكالشعر أثرىها في أدب  اإلسبلهيترؾ القصص  .3

كصمكا إليو هف نتاج نابع هف هعيف األدب العربي القديـ، كلـ يقتصر ىذا 
األدب فحسب، بؿ نجد أثرا عمى هستكل المغة، بانتقاؿ  األثر عمى هستكل

 العديد هف األلفاظ العربية إلييـ كاستعهاليا في هعاجهيـ. 
 األدبيضركرة البحث إلى  كهف التكصيات التي يقدهيا البحث، التنبيو .4

كالمغكم في هصادر التراث العربي الهختمفة، كدراستيا، هف خبلؿ ضركرة 
تبياف فضؿ  كط العربي، بهختمؼ هجاالتو. كألجؿتحقيؽ الهخطإلى  الدعكة

 ،كهناىجنا ،كتاريخنا ،بأصكلناعمهائنا الهسمهيف البد عمينا هف هعرفة 
 كحضارتنا.

 
                                                           

 . رظَٜف.439. ٙ 3. 2١(. حٌّٔظَ٘لْٛ. ىحٍ حٌّؼخٍف. َِٜ. ؽ1965ٔـ١ذ حٌؼم١مٟ. )  46
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 مٌدان"  لغربٌةا الحضارة فً العربٌة الحضارة أثر

 "أنموذجا واألدب اللغة

 قائمة المصادر والمراجع:
 .هطبعة التأليؼ .اكتفاء القنكع بها ىك هطبكع (.1896فنديؾ. )ادكرد  .1

  .هصر
ة في الغرب، هكتبة سبلهياإل(. أثر الحضارة 1997إسهاعيؿ أحهد ياغي. ) .2

 1العبيكاف. الرياض. ط
ة هقارنة بالحضارة اإلسبلهي(. الحضارة 1988تكفيؽ يكسؼ الكاعي. ) .3

 .1الغربية، الييئة العاهة لهكتبة االسكندرية، ط
(. جيكد العمهاء الهسمهيف في تقدـ 2004خالد بف سميهاف الخكيطر. ) .4

 . 1الحضارة اإلنسانية. الرياض. ط 
(. هاذا قدـ الهسمهكف لمعالـ. اسياهات الهسمهيف 2009اني. )راغب السرح .5

 . 2. ط1ج  هؤسسة اقرأ، في الحضارة االنسانية.
هكتبة  .الهسمهكف كالحضارة الغربية .سفر ابف عبد الرحهاف الحكالي .6

 .الهؤلؼ، الطبعة التهييدية
(. أثر العربي في الحضارة األكربية. دار 2002عباس هحهكد العقاد. ) .7

 هصرنيضة 
(. الهعاني الحضارية في االسبلـ. رابطة 2019عبد الهاجد الغكرم. ) .8

 .اإلسبلهيالعالـ 
عميكة صابرينا. هناىج تحقيؽ الكتاب الهخطكط بيف العرب كالغرب جيكد  .9

 عمهاء العرب في تحقيؽ النصكص. جاهعة الجزائر.
 3، ط1(. الهستشرقكف. دار الهعارؼ. هصر. ج1964نجيب العقيقي. ) .10
 . 3. ط2(. الهستشرقكف. دار الهعارؼ. هصر. ج1965لعقيقي. )نجيب ا .11
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 مٌدان"  لغربٌةا الحضارة فً العربٌة الحضارة أثر

 "أنموذجا واألدب اللغة

(. الحركة االستشراقية " دراسة في الهعطيات 2017ىايؿ هضفي البرم. ) .12
كالهنيج. هجمة العمكـ اإلنسانية.  ،كالتطكر ،كاألدكات ،الحضارية بيف التاريخ

 .29ع 
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 :الوسطى العصور أوروبا و اإلسالمٌة الحضارة

 التأثٌر ومٌادٌن االتصال قنوات

 

 :انٕعطٗ انؼصٕس أٔسٔثب ٔ خاإلعاليٛ انؾضبسح

 انزأصٛش ٔيٛبدٍٚ االرصبل لُٕاد

 
 عكبكٕ يشٚى. د 

  انغضائش، عؼٛذح عبيؼخ 

 دمة:مق
أكركبا خبلؿ الفترة الهتأخرة هف إلى  ةاإلسبلهيانتقمت الحضارة العربية    

العصكر الكسطى عبر قنكات ثبلث ىي الهشرؽ كصقمية كاألندلس، ىذه 
حضارة العربية بفضؿ األخيرة التي كانت الجسر األىـ في عهمية انتقاؿ ال

االحتكاؾ األكركبي بهسمهي األندلس طميطمة ثهاف قركف، كقد تكثقت الصبلت 
ة عف طريؽ الهياجريف كالتجار اإلسبلهيالفكرية بيف أكربا الهسيحية كاألندلس 

كالطمبة كاألسرل كالسفراء كغيرىـ هف الفئات، كها كانت أكركبا الهسيحية هقبمة 
قباال كبيرا كأثر الهسمهكف في جهيع هجاالت الحياة ة إاإلسبلهيعمى الثقافة 

كالتخصصات العمهية كالرياضيات كالطب كالصيدلة عمـ الفمؾ كعمـ النبات 
كنظـ التعميـ كالجاهعات كالفيزياء كالجغرافيا كالرحبلت كالفنكف كالهكسيقى 
كالطبخ كغيرىا بفضؿ نشاط التجارة كالسفارات الهتبادلة كحركة الترجهة هف 

البحث في بعض تمؾ القنكات التي إلى  مغة العربية، كتيدؼ ىذه الهداخمةال
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 :الوسطى العصور أوروبا و اإلسالمٌة الحضارة

 التأثٌر ومٌادٌن االتصال قنوات

أكركبا كأبرز الهياديف التي أثرت إلى  ةاإلسبلهيكانت سبيبل لتسرب الحضارة 
 فييا كحهمت هعيا بذكر نيضة عمهية أكركبية في األفؽ.

 قنوات التواصل الحضاري بين المسممين والغرب األوروبي: -1

تأثير إلى  ريخ أكركبا في العصكر الكسطى يتطمب اإلشارةإف دراسة تا   
في أجزاء هف حكض البحر األبيض الهتكسط الذم كاف  اإلسبلـ بعد انتشاره

ببلد الشاـ كهصر كشهاؿ إفريقيا إلى  يشكؿ كحدة حضارية لكف اهتداد اإلسبلـ
دخاؿ الهنطقة في هرحمة جديدةإلى  أدل  .1تحطيـ تمؾ الكحدة الحضارية كا 

 كلها كاف اإلسبلـ عالهيا أرسؿ الرسكؿ هحهد صمى ا عميو كسمـ رسائؿ   
، كلعميا أكؿ إشارةإلى  همكؾ العالـ، ككاف هف بينيا رسالةإلى   ىرقؿ همؾ الرـك
 .2اإلسبلهياالحتكاؾ بيف العالهيف الركهاني ك إلى 

ـ 634كتجددت الكقائع بيف الهسمهيف كالركـ لعؿ أبرزىا هكقعة أجناديف     
لحاؽ اليزيهة بالقكات البيزنطية ثـ اتسعت الفتكح  ة في عيد الخميفة اإلسبلهيكا 

ـ، كبعد حشد ىرقؿ 635فتـ فتح دهشؽ  -رضي ا عنو –عهر بف الخطاب 
لجيشو لقتاؿ العرب، أنزؿ خالد بف الكليد ىزيهة جديدة بجيكش البيزنطية في 

ـ، كجاء 638 -637ـ ككاف بعدىا فتح بيت الهقدس 636هكقعة اليرهكؾ 
                                                           

ٓؼ١ي ػزي حٌفظخف ػخٍٗٛ، طخ٠ٍن أٍٚرخ فٟ حٌؼٍٜٛ حٌٛٓطٝ، ىحٍ ح٠ٌٕٙش حٌؼَر١ش، ر١َٚص،  1

1976ٙ ،َ94. 

؛ ٗٛلٟ أرٛ ه١ًٍ، 254حرٓ ح٤ػ١َ، حٌىخًِ فٟ حٌظخ٠ٍن، ر١ض ح٤فىخٍ حٌي١ٌٚش، ح٤ٍىْ، د.ص، ٙ  2

 .152 -151ٙ  -، 1996َٙ، 2فٟ حٌظخ٠ٍن ح٩ٓ٦ِٟ، ىحٍ حٌفىَ، ىِ٘ك، ١
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ـ كىك ها بعد خسارة عظيهة هنيت بيا الهسيحية، 641الدكر عمى فتح هصر 
 .3كدليبل عمى هدل ضعؼ اإلهبراطكرية كانحبلليا السياسي

فالظاىر أف الذم هيد الطرؽ أهاـ الفتكحات العربية في الهشرؽ كجعؿ الرـك    
يف في األراضي ة ىك هعاهمة الهسمهاإلسبلهيكالفرس يرحبكف بهقدـ الجيكش 

التي كطئتيا أقداهيـ بتساهح كاهؿ إذ ترككا لمناس حرية العبادة كاستغبلؿ 
استخداـ القكة كالقير ليحهؿ الشعكب إلى  أراضييـ كلـ يعهد اإلسبلـ يكها

األخرل عمى اعتناؽ همة اإلسبلـ عمى عكس الدكؿ األكركبية التي استعهمت 
راقة الدهاء لفرض تعاليهيا  ؽ األركاحإزىاإلى  كؿ كسائؿ القير كالقهع الهؤدية كا 

 .4كتاريخ أكركبا في العصكر الكسطى يشيد عمى ذلؾ كاديكلكجيتيا

أكركبا إلى  ةاإلسبلهيكانت ركافد النتقاؿ الحضارة  كلعؿ هف أىـ الهعابر التي  
 األندلس كصقمية كهف خبلؿ الحركب صميبية في الشرؽ. نذكر:

 األندلس: -1

لؤلندلس بداية لعصر جديد حيث طرأ تحكؿ عظيـ في  سبلهياإليعتبر الفتح    
ظيكر حركة أسمهة إلى  هها أدل، 5االجتهاعيةكفي نظهيا  حياتيا العاهة

                                                           
 .97 -96ٙ -.، ٙ ي حٌفظخف ػخٍٗٛ، طخ٠ٍن أٍٚرخ..ٓؼ١ي ػز - 3

ِلّي ِلٟ حٌي٠ٓ حٌَّ٘فٟ:"حٌّـظّؼخص ح١ِ٩ٓ٦ش فٟ حٌمَْ ح٤ٚي ػَٝ ٚطؼ١ٍك ٌىظخد ٗىَٞ  - 4

 َ،1984، ،ؿٛح237ْ،ىػٛس حٌلك، طٜيٍ٘خ ُٚحٍس ح٤ٚلخف ٚحٌ٘ئْٚ ح١ِ٩ٓ٦ش، حٌؼيى ف١ًٜ"

ٙ62. 

 .62، 1990ْٙ، ِىظزش هخٔـٟ، حٌمخَ٘س، ػزي هللا ػٕخْ، ىٌٚش ح٩ٓ٦َ فٟ ح٤ٔيٌ - 5
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كاسعة النطاؽ باألندلس بفضؿ سياسة التساهح الهنتيجة هف قبميـ؛ األهر الذم 
ك اعتناؽ ديف الفاتحيف الجدد، إها عف إيهاف ك قناعة أإلى  دفع سكاف الببلد

 .6طهعا هنيـ في االستفادة هف ظركؼ هادية أفضؿ كالتخمص هف الجزية

ة حرية العقيدة لمذيف احتفظكا بديانتيـ هف هسيحية اإلسبلهيكقد كفمت الدكلة    
كييكدية، فأبقت أىـ كنائسيـ كأديرتيـ كلـ تتعرض ليـ، كبدكرىـ تعمهكا العربية، 

ستعربيف، كاىتهكا بالتراث العربي كأخذكا بأسمكب العرب في حياتيـ، كعرفكا باله
اسبانيا إلى  هف آداب كشعر، ككاف ليـ دكر فعاؿ في نقؿ الحضارة العربية

 .7الهسيحية

كشارؾ الييكد في الحياة الثقافية هشاركة فعالة خاصة بها ترجهكه هف كتب    
عربية، كعندها سقطت طميطمة في أيدم الهسيحييف ازداد تدفؽ طبلب العمـ هف 

إلى  أرجاء غرب أكركبا عمى اسبانيا كنشطت حركة الترجهة استهرتهختمؼ 
البلتينية كثيرا هف هؤلفات العرب في إلى  فترجـ غاية القرف الخاهس عشر

هختمؼ العمكـ كالفنكف، كترجـ عف العربية كثير هف الهؤلفات اليكنانييف هثؿ 
اسبانيا  كتب جالينكس كبقراط كأفبلطكف كأريسطك كاقميدس كقد كجد هف حكاـ

ة كهف ىؤالء ألفكنسك الخاهس همؾ اإلسبلهيالهسيحييف هف قدركا الثقافة العربية 

                                                           
، ػزي حٌّـ١ي ١ٌ17فٟ رَٚفٕٔخي، ك٠خٍس حٌؼَد فٟ ح٤ٔيٌْ، ىحٍ ِىظزش حٌل١خس، ر١َٚص، ٙ - 6

 .262ٔؼٕؼٟ، طخ٠ٍن حٌيٌٚش ح٠ِٛ٤ش فٟ ح٤ٔيٌْ، ىحٍ ح٠ٌٕٙش حٌؼَر١ش، ر١َٚص، ٙ 

حٌفىَ حٌغَرٟ، حٌمخَ٘س، ِٕٝ كٔٓ ِلّٛى، حٌٍّّْٔٛ فٟ ح٤ٔيٌْ ٚػ٩لظُٙ رخٌفَٔـش، ىحٍ  - 7

1986ٙ ،َ238- 239. 
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كها تجدر اإلشارة إليو أيضا أف الثقافة  .8(ـ1284 -1252قشتالة كليكف )
العربية انتشرت تدريجيا في غرب أكركيا عف طريؽ التكاصؿ التجارم كالحضكر 

عمى الرغـ هف اتصاؿ غرب أكربا هباشرة السياسي لمعرب في اسبانيا كصقمية، ك 
هع الدكؿ البيزنطية إال أنيا استفادت هف الهسمهيف أكثر هف استفادتيا هف 

 .9البيزنطييف

 صقمية: -2
الغرب األكركبي فكاف إلى  الهعبر الثاني الذم انتقمت هنو عمكـ الهسمهيف   

دخاؿ  جزيرة صقمية، فقد اىتـ الهسمهكف فييا بالزراعة هف حيث أنظهة السقي كا 
هحاصيؿ جديدة كزراعة القطف كقصب السكر، كفي الصناعة استغمكا ثركة 
الجزيرة الطبيعية كالفضة كالحديد كالنحاس كالكبريت كأدخمكا أيضا صناعة 

 .10عمى نطاؽ كاسع اإلسبلهيالحرير، كاتسعت تجارة صقمية في ظؿ الحكـ 

 أوروبا:إلى  ةاإلسالميفي نقل الحضارة  اإلسالميدور الشرق  -3

كاف لببلد الشاـ كالشرؽ األدنى دكر كبير في نقؿ بعض هظاىر الحضارة    
الغرب األكركبي في العصكر الكسطى، كترتبط في ىذا الشأف إلى  ةاإلسبلهي

بالحركب الصميبية كها نشأ عنيا هف صبلت سياسية كحضارية كتجارية بيف 
                                                           

حٌّي١ٔش ح١ِ٩ٓ٦ش ٚأػَ٘خ فٟ حٌل٠خٍس ح٤ٍٚٚر١ش، ىحٍ ح٠ٌٕٙش حٌؼَر١ش، ٓؼ١ي ػزي حٌفظخف ػخٍٗٛ،  - 8

 .52ٙ 1963َ، 1حٌمخَ٘س، ١

١ٌٚخَ ِٛٔظغَّٞ ٚح١، طؤػ١َ ح٩ٓ٦َ فٟ أٍٚٚرخ فٟ حٌؼٍٜٛ حٌٛٓطٝ، طَؿّش ٓخٍس ارَح١ُ٘  - 9

 .60َ، ؿٍٔٛ ٌٍظَؿّش ٚحٌَٕ٘، ر١َٚص 2016ٙ، 1ح٠ٌٌذ، ١

 .53ٓؼ١ي ػزي حٌفظخف ػخٍٗٛ، حٌّي١ٔش ح١ِ٩ٓ٦ش...، ٙ  - 10



نوفمبر  11العدد 

 2221سبتمبر 

 مجلة البحوث األفرٌقٌة

   

 137                                 

 :الوسطى العصور أوروبا و اإلسالمٌة الحضارة
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العتبار أف الصميبييف كالغرب الهسيحي هع األخذ بعيف ا اإلسبلهيالشرؽ 
الشرؽ لمحرب ال لطمب العمـ، كلـ تتح ليـ فرصة االستقرار إلى  انتقمكا

كالظركؼ البلزهة لمنشاط الفكرم كالحضارم، كبالتالي لـ يكف االتصاؿ بالقدر 
 .11الذم كاف بيف األكركبييف كالهسمهيف في األندلس كصقمية

 ةاإلسبلهيفي نقؿ الحضارة  اإلسبلهيلقد اختمفت اآلراء حكؿ دكر الشرؽ    
أكركبا، فيناؾ هف يرل أف الصميبييف جاؤكا هحاربيف ال طبلب عمـ، في إلى 

حيف يؤكد هؤرخكف آخركف عمى أىهية الشرؽ كهعبر هف هعابر الحضارة 
ة، خاصة اإلسبلهية تعرؼ هف خبلليا العمهاء الصميبيكف عمى الثقافة اإلسبلهي

 .12طبقة النببلء كاألهراء كالكنسييف

كهف بيف أىـ الهجاالت التي استفاد هنيا الصميبيكف هف خبرة الهسمهيف ىي     
إلى  بناء القبلع كالحصكف بها شاىدكا هف نهاذج خبلؿ الحركب الصميبية

جانب تأثرىـ بالفنكف الحربية في طرؽ الحصار كاستخداـ الهنجنيؽ كالدركع 
رساؿ الرسائؿ عف طريؼ الحهاـ الزاجؿ ة اإلسبلهيا هف الخبرة كها استفادك  كا 

في الكثير هف الصناعات هثؿ صناعة الزجاج كالفخار كالصابكف كالنسيج 
زراعتيـ إلى  كصباغتو كصناعة البسط كاألصباغ كالعقاقير الشرقية، كها أدخمكا

                                                           
 .57 -56ٙ  -ٔفٔٗ، ٙ - 11

ػزي هللا رٓ ػزي حٌَكّٓ حٌَر١ؼٟ، أػَ حٌَ٘ق ح٩ٓ٦ِٟ فٟ حٌفىَ ح٤ٍٚٚرٟ ه٩ي حٌلَٚد  - 12

 .41 -40ٙ -َ ح٠ٌَخٝ، 1994ٙ، 1ح١ٌٍٜز١ش، ١
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فكاكو كهحاصيؿ لـ تكف هعركفة لدييـ هثؿ األرز كالسهسـ كالثكـ كالميهكف 
 .13كالبطيخ كقصب السكر

، ككانكا اإلسبلهياؿ الطب أعجب الصميبيكف كثيرا بتقدـ الطب كفي هج   
يبعثكف في طمب األطباء الهسمهيف لهعالجة هرضاىـ، كأخذكا عف الهسمهيف 
بعض العادات كنظـ الحياة هثؿ الحهاهات العاهة كالحرص عمى النظافة 

 .14الشخصية كاستعهاؿ العطكر كالهرطبات كاستخداـ التكابؿ كطرؽ الطيي

نخمص إليو ىك أف تأثير العرب كاإلسبلـ كاضح في تاريخ أكركبا في  فها   
العصكر الكسطى في هختمؼ الجكانب السياسية كالحضارية كأصبحت األهاكف 
التي حؿ بيا الهسمهكف هراكز حضارية قصده طبلب العمـ هف كؿ هكاف ها 

هثبل  تغيرات جذرية فييا كأبرز هثاؿ عمى ذلؾ أكضاع اسبانيا كصقميةإلى  أدل
 قبؿ كبعد هجيء اإلسبلـ إلييا.

 كقد تـ ذلؾ التكاصؿ هف خبلؿ :

 السفارة والتجارة: -

ة كجارتيا، اإلسبلهياستيدفت السفارات تدعيـ الركابط الثقافية بيف الدكؿ    
فكاف الخمفاء كاألباطرة يتبادلكف السفارات الخاصة بدراسة الكتب النادرة التي 

                                                           
َ، 2004َٟٓ ح١ٌ٘ن، ػَٜ حٌلَٚد ح١ٌٍٜز١ش فٟ حٌَ٘ق، ؿخِؼش ح٦ٓىٕي٠ٍش، ِلّي ِلّي ِ - 13

ٙ-  ٙ541-543. 

 548 -547ٙ  -حٌَّؿغ ٔفٔٗ، ٙ - 14
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هكتباتيها العاهة، ككذلؾ الستدعاء كبار العمهاء تكجد في حيازة الطرفيف أك في 
لمهساىهة في الحركة العمهية في ببلدىها أك لتسييؿ هيهة بعض الطبلب لتمقي 

، كها كنت التجارة هف أىـ الكسائؿ في انتقاؿ 15العمـ في الجاهعات الكبرل
هف  الغرب األكركبي كهثاؿ ذلؾ تجارة العبيد الذيف نقمكاإلى  التأثيرات الحضارية

 .16جيات أخرلإلى  ثـ تصديرىـ جنكب األندلسإلى  هنطقة المكريف

 الترجمة: -

البلتينية، كهف إلى  كانت األندلس ىي الهركز الرئيسي لمترجهة هف العربية   
الذيف قصدكا إسبانيا؛  األكركبية في القرف الثاني عشر أبرز أعبلـ النيضة

هستعربي كييكد إسبانيا الذيف جانب عدد هف إلى  اإلنجميزم آديبلردك اإليطالي
براىيـ بف عزرا،  اشتغمكا بنقؿ الهعارؼ العربية كترجهتيا هثؿ حنا اإلشبيمي كا 
كنشطت حركة الترجهة في عدة هدف كبرشمكنة كليكف، كلكف األبرز كانت 
طميطمة حيث انشأ ريهكند رنيس أساقفة طميطمة هكتبا كبيرا لمترجهة في النصؼ 

إلى  عشر لمهيبلد كتهت فيو ترجهة الهراجع العربية األكؿ هف القرف الثاني
 .17البلتينية

                                                           
ارَح١ُ٘ أكّي حٌؼيٚٞ، حٌٔفخٍحص ح١ِ٩ٓ٦ش اٌٝ أٍٚٚرخ فٟ حٌؼٍٜٛ حٌٛٓطٝ، ىحٍ حٌّؼخٍف  - 15

 18،َِٜ ،د.ص، ٙ 

ي١ٌٔش ٚحٌّغَر١ش فٟ حٌغَد ح٤ٍٚٚرٟ ٚو١ف١ش ػٍٟ أكّي، حٌّئػَحص حٌل٠خ٠ٍش حٌؼَر١ش ح٤ٔ - 16

حٔظمخٌٙخ ه٩ي حٌؼٍٜٛ حٌٛٓطٝ ّٟٓ وظخد حٌغَد ح٩ٓ٦ِٟ ٚحٌغَد ح١ٌّٔلٟ ه٩ي حٌؼٍٜٛ 

حٌٛٓطٝ، ٍِٕ٘ٛحص و١ٍش ح٢ىحد ٚحٌؼٍَٛ ح٦ٔٔخ١ٔش، ؿخِؼش ِلّي حٌوخِْ، حٌٍّّىش حٌّغَر١ش، 

١1 ،1995 ٙ ،َ212. 

 .64ح١ِ٩ٓ٦ش.. .ٙ ٓؼ١ي ػزي حٌفظخف ػخٍٗٛ، حٌّي٠ٕش - 17
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 الطبلعيـىذه األخيرة التي كانت كحدىا لغة األدب كالعمكـ كالديف ككاف    
أىهية إلى  عمى الكتب العربية الهترجهة عف اإلغريقية أكبر األثر في النتباه

انب تراث الحضارة جإلى  الحضارات القديهة تراثتراث اإلغريؽ كاالستفادة هف 
 .18ة في القركف الكسطىاإلسبلهي

 ة في أوربا الغربية:اإلسالميمجالت تأثير الحضارة  -2

ة عمى الحضارة األكركبية اإلسبلهيأىـ الهياديف التي أثرت فييا الحضارة    
 الغربية خبلؿ العصكر الكسطى نذكر هنيا عمى سبيؿ الهثاؿ:

 األدب. -

في العصكر الكسطى كبداية الحديثة تأثرا كاضحا تأثرت اآلداب األكركبية    
بهكضكعات األدب العربي، فقد دكف العرب الكثير هف القصص في الهغاهرات 
كالحب كالفركسية ككميا تشتهؿ عمى الخياؿ الكاسع كاإلبداع، هثاؿ ذلؾ أف 
الكاتب اإليطالي بككاشيك هف أعبلـ النيضة اإليطالية تأثر في كتاب األياـ 

دانتي باألدب العربي حيث  قصص ألؼ ليمة كليمة، كال يخفي تأثرالعشرة ب
ة كسهع بقصة اإلسراء كالهعراج اإلسبلهيعاش فترة في صقمية كاتصؿ بالثقافة 

                                                           
ىحٍ  أكّي فئحى رخٗخ، حٌظَحع حٌؼٍّٟ ٌٍل٠خٍس ح١ِ٩ٓ٦ش ِٚىخٔظٗ فٟ طخ٠ٍن حٌؼٍُ ٚحٌل٠خٍس، - 18

 .25َ، 1983ٙحٌّؼخٍف، حٌمخَ٘س،
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كىك ها كصؼ العالـ اآلخر بو في الككهيديا االليية كبذكر الهستشرقكف أف 
 .19كصفو لمجنة شبيية بأكصاؼ الجنة عند هحي الديف بف عربي

 ة:الفمسف -

تأثرت الفمسفة في العصكر الكسطى باإلسبلـ بشكؿ كبير، فحرص الغربيكف    
عمى هعرفة كدراسة فبلسفة اإلسبلـ كظير تأثرىـ بيـ بشكؿ كبير، فاستكحى 

األرسطكطاليسية هف ابف سينا، كاعتهد  يكحنا دنس سككت االسكتمندم تأثير
شد، كها ترؾ طابع اسكندر الياليسي عمى الشركح العربية البف سينا كابف ر 

العقمي كالديني أثرا عمى الباحثيف النصارل، كاستعهؿ الهسيحيكف في  الغزالي
 .20كثير هف رسائميـ العمهية براىيف الغزالي عمى هسائؿ الىكتية

 الطب: -

لقد أسيـ األطباء العرب األندلسيكف كالهغاربة بتقدـ الغرب األكركبي في    
ء نذكر الطبيب أحهد بف إبراىيـ القيركاني هيداف عمكـ الطب كهف ألبرز األسها

ككتابو زاد الهسافر كصؼ فيو عدد هف  ق(295الهعركؼ بابف الجزاز )ت 
 البلتينية هف قبؿ قسطنطيفإلى  األهراض التي تياجـ الجسـ البشرم ترجـ

                                                           
 .80 - 71ٓؼ١ي ػزي حٌفظخف ػخٍٗٛ، حٌّي٠ٕش ح١ِ٩ٓ٦ش، ٙ - 19

ٌؼٍٜٛ حٌٛٓطٝ، ّٟٓ ِلّي حٌّٜيٞ، طؤػ١َ ح٩ٓ٦َ فٟ حٌظفى١َ حٌي٠ٕٟ ح١ٌّٔلٟ ه٩ي ح - 20

وظخد حٌغَد ح٩ٓ٦ِٟ ٚحٌغَد ح١ٌّٔلٟ ه٩ي حٌؼٍٜٛ حٌٛٓطٝ، ٍِٕ٘ٛحص و١ٍش ح٢ىحد 

؛ ٓؼ١ي ػزي 205َ، 1995ٙ، 1ٚحٌؼٍَٛ ح٦ٔٔخ١ٔش، ؿخِؼش ِلّي حٌوخِْ، حٌٍّّىش حٌّغَر١ش، ١

 ِٚخ ١ٍ٠ٙخ. 86حٌفظخف ػخٍٗٛ، حٌّي١ٔش ح١ِ٩ٓ٦ش، ٙ
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أكبر األطباء ككتابو )التصريؼ  ق(400اإلفريقي، ككاف الزىراكم )تكفي بعد 
ق(كاف لو تأثير 558(، أيضا عبد الهمؾ بف زىر )ت لهف عجز عف التأليؼ
 .21طبي كبير عمى أكركبا

 عمم الفمك: -

إف ها قدهو العرب الهسمهكف لؤلكركبييف هف هعارؼ كفكائد فمكية هدعاة    
لمفخر كاالعتزاز كذلؾ هنذ القرف الحادم عشر الهيبلدم، كهف ذلؾ بعض 

كهف أشير الفمكييف الذيف  الهصطمحات هثؿ اإلسطرالب كأسهاء النجكـ كغيرىا،
ق / 299أفادكا الغرب األكركبي بإبداعيـ أبك القاسـ هسمهة الهجريطي )ت 

ـ( كأبك إسحاؽ إبراىيـ بف يحي القرطبي الهعركؼ بالزرقالي هف عمهاء 1009
 .22رصد لمنجـك في عصره أعظـ ككاف القرف الخاهس اليجرم

 الصناعة: -

صناعة النسيج بأنكاعو كصناعة أكركبا كهنيا إلى  نقمت عدة صناعات   
الزجاج كبعض الصناعات التعدينية في األندلس كصناعة الكرؽ، ككانت أكلى 
سبانيا  هصانع الكرؽ التي أقاهيا العرب في األراضي األكركبية في صقمية كا 

غرب أكركبا عهكها، كيشيد عمى ىذا األثر تعدد إلى  كهنيا انتقمت

                                                           
 .216 ٙ -ػٍٟ أكّي، حٌَّؿغ حٌٔخرك، ٙ - 21

 .221 -220ٙ  -حٌَّؿغ ٔفٔٗ، ٙ - 22
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ة الكرؽ في المفات األكركبية هثؿ لفظ الهصطمحات العربية الهتعمقة بصناع
 23.(Rameرزهة )

 خالصة:

كيبقى الهجاؿ كاسعا جدا ال يهكف حصره، فقد أثر الهسمهكف في جهيع    
هجاالت الحياة كالتخصصات العمهية كالرياضيات كالصيدلة كعمـ النبات كنظـ 

كغيرىا  التعميـ كالجاهعات كالفيزياء كالجغرافيا كالرحبلت كالفنكف كالهكسيقى
سياهيـ في تاريخ  كتبقى هؤلفات كاختراعات الهسمهيف شاىدة عمى أثرىـ كا 

 . اإلنسانية عهكها كالبحث العمهي خاصة ال ينكره إال جاحد أك جاىؿ

 

 

 
 
 
 
 

                                                           
 .227ػٍٟ أكّي، حٌَّؿغ حٌٔخرك، ٙ - 23
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 واالقتصادي السٌاسً الواقع على العلمً البحث أثر

 "أنموذجا  "  فلسطٌن النامٌة للدول

 
 نهذٔل ٔااللزصبد٘ انغٛبعٙ انٕالغ ػهٗ انؼهًٙ انجؾش أصش

 "إًَٔرعب  "  فهغطٍٛ انُبيٛخ

 
 انمذط عبيؼخ  انفشعبَٙ يؾًذ انفزبػ ػجذ. د 

 انًفزٕؽخ

 .فهغطٍٛ  هللا خهف سثّ ػجذ انذٍٚ ثٓبء د 

 :الممخص
في  الكاقع السياسي كاالقتصادمعمى  أثر البحث العمهيحكؿ  الدراسةتهحكر ت   

تمؾ الدكؿ هف شبو عيشيا تظؿ الظركؼ التي الدكؿ الناهية سيها في فمسطيف، في 
كالبيئة الهتبلئهتيف لمباحثيف كهراكز فقداف الدعـ الهادم كالهعنكم كتكفير الهناخ 

البحث العمهي، حيث ييعتبر رافد هف الركافد السياسية كاالقتصادية ليذه الدكؿ 
ا فمسطيف، التي تعاني هف تبايف في هككنيا ك نسيجيا االجتهاعي ككجكد  خصكصن

ة لقد تناكلت الدراس، شبو كميان عمى الحياة السياسية كاالقتصادية االحتبلؿ الهسيطر
حيث يدرس ىذا الهنيج البحث في الظكاىر  ،الهنيج الكصفيعدة هناىج هنيا: 

 الذم، الهنيج التجريبيإلى  كاالقتصادية، باإلضافة كالسياسية االجتهاعيةالطبيعية ك 
ييعد هف أىـ الهناىج العمهية هنطقية لذا يىعتهد عمى النتائج البحثية التي تساعد في 

لهرحمة التجريب العهمي كالتعرؼ عمى تأثير نتائج  دعـ الباحث، هف ثـن االنتقاؿ
ككزعت الدراسة عمى ثبلث هحاكر، تناكؿ الهحكر األكؿ، البحث العمهي  البحث.

الهفيـك كاألىهية، كها تناكؿ الهحكر الثاني أثر البحث العمهي عمى الكاقع السياسي 
 كاالقتصادم في الدكؿ الناهية، كأيضان تناكؿ الهحكر الثالث
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ات البحث العمهي عمى الكاقع السياسي كاالقتصادم الفمسطيني، كخمصت تداعي
أىـ النتائج: ضعؼ إنفاؽ الدكؿ الناهية سيها فمسطيف عمى البحث إلى  الدراسة

كها  العمهي، كىذا يجعميا في هصاؼ الدكؿ الهستيمكة كالناظرة لمتكنكلكجيا عف بعد،
مهي في الدكؿ الناهية كفمسطيف أكصت الدراسة عمى تكفير حاضنة لهراكز البحث الع

تتهثؿ في الحككهة الداعـ األكؿ لمبحث العمهي، لتعزيز دكر الباحثيف، هع تكفير 
 الهناخ كالبيئة الهناسبيف لمبحث العمهي.

 

Abstract: The study revolves around the impact of scientific research 

on the political and economic reality in developing countries، 

especially in Palestine، in light of the conditions in which these 

countries are living from the near loss of material and moral support 

and the provision of a suitable climate and environment for 

researchers and scientific research centers، as it is considered one of 

the political and economic tributaries of these countries، especially 

Palestine، which suffers from a disparity in its composition and social 

fabric، and the presence of the occupation that dominates almost 

completely over political and economic life. The study has dealt with 

several approaches، including: the descriptive approach، where this 

approach studies research in natural، social، political and economic 

phenomena، in addition to the experimental approach. And to know 

the impact of the search results. The study was divided into three axes، 

the first axis dealt with the concept and importance of scientific 

research، and the second axis dealt with the impact of scientific 

research on the political and economic reality in developing countries، 
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and the third axis also dealt with The implications of scientific 

research on the Palestinian political and economic reality The study 

concluded with the most important results: the weak spending of 

developing countries، especially Palestine، on scientific research، and 

this puts it in the ranks of consuming countries and looking at 

technology remotely. Researchers، while providing the appropriate 

climate and environment for scientific research.  
 المقدمة 
جار الهعرفي، كقد عهمت الهعرفة الجديدة يعيش العالـ اليكـ عصر االنف   

كالتكنكلكجيا الحديثة عمى تغيير العالـ، كهع ىذا التغير كاف عمى البحث العمهي 
أف يتغير كيتطكر ليعهؿ عمى التكسع الهعرفي؛ الرتباطو باالقتصاد كالسياسة 

 ككؿ هناحي الحياة.
قرار كتحقيؽ ييعتبر البحث العمهي هف أىـ الركافد العمهية لصناعة ال   

الهكاسب لمدكلة عمى الصعيد السياسي كاالقتصادم، كتكهف أىهية البحث 
العمهي في ككنو يكلد لدل الباحث الرغبة كالعهؿ هف أجؿ الكصكؿ لمحقيقة 

ييدؼ الستقصاء الحقيقة  فالبحث العمهي ىك سمكؾ إنساني هينظـ كاكتشافيا،
يا كآليات هعالجتيا، كحؿ كتكضيح الفرضية ك الهكقؼ كالظاىرة الهراد دراست

هشاكؿ الفرد كالهجتهع، كنظرنا ألىهية البحث العمهي يتطمب هف الدكلة تقديـ 
لنتائج تخدهيا، كبسبب ذىاب هخرجاتو  االهكانيات لمباحثيف هف أجؿ الكصكؿ

في  يكاجو البحث العمهي لصناع القرار لمكصكؿ لقرارات سميهة تخدـ الدكلة،
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كفمسطيف بصفة خاصة العديد هف الهشكبلت، هنيا الدكؿ الناهية بصفة عاهة 
ضعؼ اإلنفاؽ كعدـ التعاكف بيف الهؤسسات الهختمفة في تحديد أكلكيات 
 البحث العمهي، كعدـ تكفر الدعـ الهادم كالهعنكم هقارنة بالدكؿ الهتقدهة

اإلسرائيمي كقيكده كالحصار الذم ال يتيح  االحتبلؿهشكمة إلى  باإلضافة
السفر هف كالى فمسطيف؛ هها ينعكس عمى الكاقع السياسي  لمباحثيف حرية

كاالقتصادم لفمسطيف، كبالتالي يؤثر عمى البحث العمهي الذم ينعكس عمى 
 الكاقع االقتصادم كالسياسي.

تسعى لبياف  كبناءن عمى ها سبؽ، كانطبلقان هف ىذه النظرة فإف ىذه الدراسة    
االقتصادم لمدكؿ الناهية كلفمسطيف أثر البحث العمهي عمى الكاقع السياسي ك 

 خاصة.
 مشكمة الدراسة

ييعد البحث العمهي كالتطكر بكافة جكانبو أحد اىـ الركائز األساسية لمعهمية    
التنهكية بكافة جكانبيا سيها االقتصادية كالسياسية لمدكؿ، كأصبح التبايف 

هي في الدكؿ كالتهايز بيف الدكؿ هقترف بالبحث العمهي، إف كاقع البحث العم
الناهية بشكؿ عاـ كفي فمسطيف بشكؿ خاص يعيش حالة هف عدـ األىهية في 
إبراز دكر البحث العمهي في أحداث التهيز االقتصادم كالسياسي في جهيع 
الهجاالت، كنظرنا لها تعانيو فمسطيف هف هشكبلت اقتصادية كسياسية جاءت 

عمى الكاقع السياسي ىذه الدراسة لتطرح فكرة إيجاد أثر البحث العمهي 
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كاالقتصادم لمدكؿ الناهية؟ فمسطيف "أنهكذجان"؛ نتاج ذلؾ تبمكرت هشكمة الدراسة 
 السؤاؿ الرئيس التالي: اإلجابة عمى في
ما أثر البحث العممي عمى الواقع السياسي والقتصادي لمدول النامية؟  

 فمسطين "أنموذجاً"
 لتالية:وينبثق عن السؤال الرئيس األسئمة الفرعية ا

ها ىي أىهية البحث العمهي لمدكؿ الناهية كانعكاسيا عمى الكاقع السياسي  .1
 كاالقتصادم

أثر البحث العمهي عمى الكاقع السياسي كاالقتصادم لفمسطيف في ظؿ  .2
 االنقساـ السياسي

 .سطيف هف خبلؿ هراكز البحث العمهيالتداعيات السياسية كاالقتصادية لفم .3
 فرضية الدراسة

حاطة بجكانب الهشكمة البحثية التي تتعمؽ بالدراسة يهكف صياغة هف أجؿ اإل
 الفرضية عمى الشكؿ التالي:

ما أثر البحث  الذم يتناكؿ تدكر فرضية الدراسة حكؿ اإلجابة عمى التساؤؿ
 العممي عمى الواقع السياسي والقتصادي لمدول النامية؟ فمسطين " أنموذجاً"

 كاقع إلى  العمهي كالباحثيف يؤدم تفرض الدراسة عدـ االىتهاـ بالبحث
 سياسي كاقتصادم ردئ لمدكلة.

   نشاء هراكز بحثية تعزز هف هكانة ككاقع الدكلة االىتهاـ بالبحث العمهي كا 
 سياسينا كاقتصاديان.
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 أىمية الدراسة
 تكهف أىهية الدراسة هف خبلؿ:  
ث التي ال تتقدـ ال تتطكر كال تنافس غيرىا في هكاجية الككار .األهة 1

يفتح البحث العمهي آفاؽ كاسعة كهعرفية جديدة أهاـ  كاالبتكارات لذا
 . الباحثيف كالدكلة

.اكتساب كتحسيف الهيارات الفكرية كالثقافية كالسياسية كاالقتصادية 2
أهاـ البحث العمهي كرفع هستكل الكعي الفكرم، كتقديـ  االجتهاعيةك 

 هخرجاتو لمدكلة. 
كيف العهؿ ضهف هجهكعة كفريؽ عهؿ هتكاهؿ .التنبؤ بها سيأتي بعد ك ته3

هف ذكم الخبرة كاالختصاص لبلستفادة هف خبراتيـ كآرائيـ حكؿ الظاىرة 
الهراد البحث عنيا لتعزيز هكانة الدكلة سياسينا كاقتصادينا، كتقديـ رؤية عف 

 . الهستقبؿ كهجاؿ الهعرفة
السياسية  تطكر كرفع هستكل الكعي لدل الهجتهع كتقدهو كحؿ الهشاكؿ. 4

إلى  كغيرىا التي تكاجو الدكؿ الناهية، باإلضافة كالصحية كاالقتصادية
حمكؿ هبتكرة كجديدة تعالج الهشكبلت التي تكاجو تمؾ الدكؿ كتكضيح  إيجاد

 كتفسير لمظكاىر كالتنبؤ كتتبع االنجازات الفكرية لمباحث كلمدكلة.
 أىداف البحث:

 تحقيؽ ها يمي:إلى  ىدفت الدراسة   
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استنتاجات كبراىيف كنتائج تجارب البحث العمهي تتكافؽ هع إلى  الكصكؿ .1
 .لمدكؿ الناهية سيها فمسطيف الكاقع السياسي كاالقتصادم

 هقارنة النتائج هع األىداؼ التي كضعت هف أجؿ البحث العمهي. .2
كتصنيؼ الهعمكهات كبالتالي  كتفسير الظاىرة الهراد البحث هف أجميا فيـ .3

 نتائجيا. إلى  فتراضات كالتكصؿكضع اال
 . التنبؤ كالتحكـ لرفع هستكل السيطرة عمى الظاىرة الهراد البحث هف أجميا.4

 منيجية الدراسة
 سكؼ تعتهد الدراسة عمى الهناىج التالية:    

: حيث يدرس ىذا الهنيج البحث في الظكاىر الطبيعية .المنيج الوصفي1
، كالحصكؿ عمى هعمكهات حكؿ الحالة كالسياسية كاالقتصادية االجتهاعيةك 

الظاىرة كطبيعتيا هف حيث تككينيا كالعبلقة بيف عناصرىا، كيهكف هف 
 خبللو كضع تنبؤات عف األحداث الهقبمة، ككصؼ األحداث القائهة.

ييعد هف أىـ الهناىج العمهية هنطقية لذا يىعتهد عمى .المنيج التجريبي: 2
عـ الباحث، هف ثهف االنتقاؿ لهرحمة النتائج البحثية التي تيساعد في د

 التجريب العهمي كالتعرؼ عمى تأثير نتائج البحث.
: التي هف خبلليا سكؼ نكضح أىهية القرارات التي نظرية صنع القرار .3

يتخذىا صناع القرار جراء نتائج البحث العمهي؛ فعهمية صنع القرار ليست 
خطأ فييا قد يكمؼ  بالبسيطة كلكنيا هعقدة كتتطمب دراسة عهيقة كأم

صناع القرار الكثير هف االنتقادات أك ربها هكانتيـ، فيك أسمكب يحتاج 
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لدراسة هجهكعة هف العكاهؿ هجتهعة هعان كأيضان هؤثرة سكاء نفسينا أك 
 اقتصادينا أك اجتهاعينا أك سياسينا.

 محاور الدراسة
 : البحث العمهي الهفيكـ كاألىهيةأولً 
 مهي عمى الكاقع السياسي كاالقتصادم في الدكؿ الناهية: أثر البحث العثانًيا
 تداعيات البحث العمهي عمى الكاقع السياسي كاالقتصادم الفمسطيني ثالثًا:

 مصطمحات الدراسة:
ىك األسمكب كالكسيمة التي يستخدهيا الباحث هف خبلليا .البحث العممي: 1

 لة أك ابتكارحؿ الهشكبلت التي قد تتعرض ليا الدك إلى  يستطيع الكصكؿ
 .كاكتشاؼ حقائؽ جديدة هف خبلؿ البيانات الهتكفرة كالدقيقة

ىي الدكؿ التي تكصؼ كتتسـ بالدكؿ التي تتهتع بهستكل الدول النامية: 2.
إلى  تدني هستكل التنهية البشرية، كتنظرإلى  باإلضافة، هعيشي هنخفض
 .لهتقدهةكالبحث العمهي عف بعد هقارنة بالدكؿ ا التقدـ كالتكنكلكجيا

هجهكعة هف العكاهؿ كاألحداث كالتيارات أك ظركؼ طارئة الواقع السياسي: 3.
التخمص هف الحاضر أك إلى  كعابرة تدفع كاضعي كصانعي الدستكر

هاضي هعيف أك بيئة هعية حتي يتـ كضع نصكص كقرارات تضهف عدـ 
 إلى الكراء كعدـ العكدة لمهاضي كتغيير الحاضر دكف النظرإلى  الرجكع

حالة جديدة تختمؼ عف ها كانت عميو إلى  التطمع لمهستقبؿ هجرد تكجو
 األكضاع هف قبؿ.
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هصطمح اقتصادم يدؿ كيؤشر عمى الرفاىية العاهة، .الواقع القتصادي: 4
كبالتالي يجعؿ الدكلة في هصاؼ الدكؿ الهؤثرة عمى الصعيد السياسي 

ة اقتصادية جديدة هفيدة حالإلى  كاالقتصادم، كتغيير الحالة السابقة الرديئة
 كهتقدهة كهنتجة، كرفع هستكل التنهية البشرية.

 المحور األول
 البحث العممي المفيوم واألىمية 
فالبحث ، في تحديد هعنى كهفيـك البحث كالعمـ يكهف هفيكـ البحث العمهي   

يعني عهمية تفتيش كتنقيب عف األشياء أم السؤاؿ كاالستفسار كالبحث عنيا 
ف حقيقة الشيء الهراد البحث عنو، أها العمـ فيك الهعرفة كاإلدراؾ حتى يتبي

إال عف طريؽ الفيـ كالتنبؤ كبرط السبب  -أم االدراؾ-بالشيء كىذا ال يأتي 
بالهسبب، كبيذا يككف العمـ هجهكعة هعارؼ كهسائؿ تدكر حكؿ هكضكع 

حؿ لى إ بعض النظريات كالقكانيف، كالكصكؿإلى  كيعالج بهنيج هعيف كينتيي
اكتشاؼ حقيقة جديدة قد تخدـ الدكلة كالهكاطف إلى  اشكالية هحددة باإلضافة

لمتأثير عمى الكاقع االقتصادم كالسياسي، كها أنو ىك السبيؿ الكحيد لمكصكؿ 
لمهعرفة كالتقدـ بالدكؿ كاالحتفاظ بالدكلة في هصاؼ الدكؿ الهتقدهة كالفعالة في 

 الهجتهع الدكلي.
 ث العمميأوًل: تعريف البح

الحقائؽ العمهية، إلى  لمكصكؿ ييهثؿ البحث العمهي هرتكز هحكرم هيـ     
ككضعيا في إطار قكاعد أك قكانيف أك نظريات عمهية كجكىر لمعمكـ اإلنسانية، 
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خاصة أف العمـ هدركات يقينية هؤكدة كهبرىف عمييا كتصديؽ هطمؽ، كيتـ 
ة ىادفة كهنظهة باستخداـ الحقائؽ عبر البحث كفؽ هناىج عمهيإلى  التكصؿ

أدكات ككسائؿ بحثية هعينة. ىناؾ تعريفات لمبحث العمهي تحاكؿ تحديد 
 هفيكهو كهعناه كهنيا:

كسيمة لبلستعبلـ كاالستقصاء الهنظـ كالدقيؽ الذم يقـك بو الباحث بغرض  .1
تصحيح أك تطكير ها إلى  اكتشاؼ هعمكهات أك عبلقات جديدة باإلضافة

 ىك هكجكد.
الكتشاؼ الهعرفة كالتنقيب عنيا كتنهيتيا، كفحصيا كتحقيقيا هحاكلة   .2

  (1)بتقص دقيؽ، كنقد عهيؽ، كيسيـ فيو إسياهان إنسانيان شاهبلن.
كعميو، فإننا نستطيع أف نمخص أىهية البحث العمهي في رفع هستكم     

هؤشرات التنهية السياسية كاالقتصادية لمدكلة، كبالتالي يجعميا في هصاؼ 
في الهجتهع  دكؿ فاعمةإلى  نقميا هف دكلة ناهيةإلى  لهتقدهة كباإلضافةالدكؿ ا

نتائج بحثية هيهة تعكد عمى الدكلة بالنفع إلى  الدكلي، لزيادة الهعرفة كالكصكؿ
 كرفع هستكل الهعيشة كهؤشر التنهية االقتصادية.

 كأيضان يهكف هف خبلؿ التعريفات السابقة يعرؼ البحث العمهي:     
عهمية هنظهة يقكـ بيا باحث أك فريؽ باحثيف ضهف هراكز بحث نو بأ     

عمهية، لمكشؼ عف الحقيقة كالكصكؿ لنتائج هفيدة هف خبلؿ تتبع أساليب 

                                                           
-14، ٙ 2015ؿ١ي٠َ ِخٔؼٛ، طَؿّش ٍِىش أر١ٞ، ِٕٙـ١ش حٌزلغ حٌؼٍّٟ، ِىظزش ػٍُ ح٨ؿظّخع،  (1)

15 
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هنيجية عمهية صحيحة كتسهى بالنتائج البحثية، كييعتبر الكسيمة أك الطريقة 
فرضية التي هف خبلليا الكصكؿ لمحقيقة كهحاكلة اختبارىا لمتأكد هف صحة ال

كتعهيهيها، كبالتالي يشكؿ ىذا أثر بالغ األىهية عمى الكاقع السياسي 
كاالقتصادم لتؾ الدكؿ سيها الناهية هنيا كفمسطيف جزء هف ىذه الهنظكهة 

 البحثية. 
 ثانيًا: أسس ومقومات البحث العممي

يتسـ البحث العمهي بهجهكعة هف األسس كالهقكهات التي تجعؿ هنو بحثان     
ا  يأتي بنتائج إيجابية تخدـ الدكؿ سيها الناهية هنيا كتؤثر عمى الكاقع قيهن

 كالهقكهات: لتمؾ الدكؿ كهف تمؾ األسس السياسي كاالقتصادم
. قدرة الباحث عمى التصكر 2    . تحديد األىداؼ البحثية بدقة ككضكح.1

 كاإلبداع.
 لمظاىرة. كضع الفركض الهفسرة .   4         . دقة الهشاىدة كالهبلحظة.3
إجراء التجارب . 6. القدرة عمى جهع الحقائؽ العمهية بشفافية كهصداقية. 5

      االزهة.
صياغة  .    8   . الحصكؿ عمى النتائج كاختبار هدل صحتيا.7

 (.2)النظريات.
 ثالثًا: خصائص البحث العممي

                                                           
 14َِؿغ ٓزك ًوَٖ، ِخٔؼٛ، ٙ  (2)
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لمبحث العمهي خصائص كههيزات يهكف استخبلصيا هف التعاريؼ التي   
 ىا آنفان هف ىذه الخصائص نذكر اآلتي:أكردنا

: نشاط عقمي هنظـ كهضبكط كهخطط، كالفرضيات التنظيم والضبط. 1
كالهشكبلت كالهبلحظات كالتجارب كالنظريات قد تحققت كاكتشفت بكاسطة 

 جيكد عقمية.
 يستخدـ النظرية لصياغة الفرضيات كبناء الهفاىيـ. .التنظير:2
 رب كاختبار صحة الفرضيات.يقكـ بإجراء التجا .التجريب:3
البحث العمهي جديد كهتجدد حيث هف خبللو تستبدؿ الهعارؼ  التجديد:4.

 القديهة بهعارؼ أحدث كأجد.
يقدـ التفسيرات الهنطقية كالعمهية لمظكاىر باختبلؼ أنكاعيا بحيث  التفسير:5.

يستخدـ الهعرفة العمهية لتفسير الظكاىر كاألشياء بكاسطة هجهكعة هف 
 . اىيـ النظرية التي تهثؿ النظريةالهف

تعهيـ النتائج ألنيا ال تكتسب الصفة العمهية بدكف ها تككف هعههة  التعميم: 6.
 كفي هتناكؿ الجهيع.

استنباط النظرية التي تفسر العبلقات إلى  يؤدم التعهيـ استنباط النظرية: 7.
لثانية أعبله النقطة اإلى  القائهة بيف الهتغيرات لتعكد حمقة البحث العمهي

 (3)"التنظير".

                                                           
حص، حٌزخكغ، حٌزلٛع رٍٛلزش ل٠ٛيٍ، كٜزخ٠ش ٍكّش، حٌزلغ حٌؼٍّٟ "ِفَٙٛ، هٜخثٚ ١ِِّٚ (3)

 115-114، ٙ 2020حٌؼ١ٍّش..."،ِـٍش حٌزخكغ ٌٍؼٍَٛ ح٠ٌَخ١ٟش ٚح٨ؿظّخػ١ش، ؿخِؼش حٌـٍفش، 



نوفمبر  11العدد 

 2221سبتمبر 

 مجلة البحوث األفرٌقٌة

   

 156                                 

 واالقتصادي السٌاسً الواقع على العلمً البحث أثر

 "أنموذجا  "  فلسطٌن النامٌة للدول

فالبحث العمهي ىك كسيمة لبلستقصاء كالهعرفة ، كعمى ضكء ها سبؽ ذكره    
الدقيقة، هف أجؿ اكتشاؼ هعمكهات كعبلقات كعبلجات جديدة لهشكبلت قائهة 
أك تصحيح كتحقيؽ الهعمكهات الهكجكدة، كها كيتضهف البحث العمهي هجهكعة 

ف تمؾ األىداؼ كالكصؼ هف األىداؼ كىذا ها ستناكلو  خبلؿ الدراسة، كا 
كاإليضاح كالتحميؿ، كها كيجب عمى الباحث أك هراكز البحث العمهي اهتبلؾ 
اىداؼ كاضحة تهثؿ االجابة عمى التساؤالت الهطركحة هع ايضاح األساليب 

نتائج إيجابية كدقيقة تككف إلى  كالطرؽ الهستخدهة في جهع البيانات لمكصكؿ
كأيضان حؿ كعبلج هشكبلت كككارث حدثت أك أيخرل قد  ذات هعنى كقيهة،

تحدث هستقببلن، هها يساىـ في نهك الهعرفة اإلنسانية كقمة األثر عمى 
اإلشكاليات االقتصادية كالسياسية لمدكؿ التي تعاني هف اقتصاديات كسياسات 

 . ضعيفة
 رابًعا: أىداف البحث العممي

يؽ أىداؼ كصفية تتهثؿ في تحقإلى  تسعى األبحاث العمهية: الوصف 1.
اكتشاؼ حقائؽ هعينة أك كصؼ كاقع هعيف، حيث يقـك الباحث بجهع 
الهعمكهات التي يستطيع هف خبلليا تفسير الظكاىر كصياغة بعض 

 الفرضيات.
: يركز البحث العمهي عمى التنبؤ عمى كضع تصكرات كاحتهاالت التنبؤ. 2

ر هف حيث التطكرات عف ها يهكف أف يحدث في الهستقبؿ لبعض الظكاى
 الههكنة.
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تقديـ شرح لظاىرة هعينة عمى تكضيح إلى  : يعهؿ البحث العمهيالتفسير. 3
 كيؼ كلهاذا تحدث ىذه الظاىرة؟

لى أم هدل تـ تحقيؽ نتائجيا. التقويم:.4  تقكيـ الظاىرة كا 
كثيرنا هف البحكث العمهية ال تستطيع الجـز بقبكؿ فرضية هعينة،  التنفيذ:. 5

 دحض أك رفض فرضية أخرل.إلى  لؾ قد يككف ههكنان لك سعتكلكف ذ
التثبيت عمى أف الباحث إلى  : تركز األبحاث العمهية التي تيدؼالتثبيت. 6

يقـك بإجراء دراسة لتثبيت هف حقيقة أك يحمؿ العبلقات بيف الهتغيرات 
كيكضح األسباب كيعهؿ عمى زيادة هعرفتيا بالنسبة لمعالـ الذم يعيش 

 (4)فيو.
قد يزيد هف كثرة اآلراء كاالفكار  ككثرة الباحثيف في األكراؽ العمهية كالبحكث

هف شأنيا اف تزيد هف اهكانية تطبيؽ كحدكث نتائج ايجابية قد تعكد  التي
 (5)عمى الهجتهع.

نتائج أدؽ كأفضؿ، تعكد عمى الكاقع االقتصادم إلى  كبالتالي الكصكؿ   
ة الهتقدهة تكنكلكجينا كعمهينا، كليا تأثير في كتجعميا هف الدكل كالسياسي لمدكلة

ا.  هحيطيا اإلقميهي كالدكلي أيضن
 المحور الثاني

                                                           
ػْٛ ٔؼ١ّش، حه٩ل١خص حٌزلغ حٌؼٍّٟ ٚطلي٠خطٗ، ِـٍش حٌزخكغ ٌٍؼٍَٛ ٚح٠ٌَخ١ٟخص، ؿخِؼش ِلّي  (4)

 392-391، ٙ 2019، 3ه١٠َ، رٔىَس، حٌؼيى 

(5) ASRJETS)،2015،v14،p295.  )American scientific research journal for 

engineering technology، technology and sciences Considerations on the 

impact factor as a tool in scientific ،،assessment  Katia denes، and others 
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 أثر البحث العممي عمى الواقع السياسي والقتصادي في الدول النامية
تنافيسان سياسينا كاقتصادينا كأيضان عسكريان بيف القكل الدكلية،  يىشيد العالـ    

اهية أك الدكؿ الهتقدهة ك ييطمؽ عميو أحيانان حربنا سكاء كانت بيف الدكؿ الن
اقتصاديةن أك تجاريون، كبالتالي تىنعكس تمؾ الهكاجية عمى الدكؿ الهتصارعة، 
كتداعيات ىذا الصراع يىنعكس عمى الكاقع األهني كالسياسي كاالقتصادم سيها 

الي يتكجب الدكؿ الناهية، كىذا بدكره يفرض عمى تمؾ الدكؿ كاقعان جديدان كبالت
بناء استراتيجية كفيمة بهكاجية تمؾ التداعيات لتعزيز  -الدكؿ الناهية–عمييا 

فرص تيسيـ في تطكير البيئة السياسية إلى  االيجابيات كالقضاء عمى السمبيات
كاالقتصادية، األهر الذم يستكحي االىتهاـ بهراكز البحث العمهي كالتطكير 

 كهة السياسية كاالقتصادية كالعسكرية ايضان.كالتنهية، بها يسيـ في تطكير الهنظ
 أوًل: مقومات ومستمزمات البحث العممي

يرتبط نجاح البحث العمهي في أم دكلة بتكافر هجهكعة هف الهقكهات     
كالتي تساىـ في تكفير الظركؼ الهناسبة لمقياـ بيذا النشاط الياـ كالحيكم، 

اسـ هشتركة ترتبط بيا كافة أنكاع كتتنكع كفقان لطبيعة البحث، إال أف ىناؾ قك 
 البحكث العمهية ال بد هف تكافرىا، كهف ىذه الهقكهات:

. اإليهاف بأىهية البحث العمهي كأسمكب كطريقة كهنيج لحؿ الهشكبلت 1
 الهطركحة أهاـ الهؤسسات كاألفراد كالهجتهع.

 التهكيؿ، إف عهمية تهكيؿ البحث العمهي تيعتبر هف الهشكبلت األساسية 2.
كبير قد ال يتكفر لدل  تهكيؿإلى  كالجكىرية فيو ألنو عهؿ هكمؼ كيحتاج
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الباحث أك فريؽ البحث خاصة كأف نتائج البحث قد ال تككف هضهكنة 
 الهردكد االقتصادم.

. الهكرد البشرم الهؤىؿ، حيث أف إعداد العمهاء كالباحثيف هف أىـ عناصر 3
 كهدخبلت البحث العمهي.

في هناخ كاسع هف الحرية  بحث العمهي ال يهكف أف يتـ إال. الهناخ الحر، فال4
 التي تسهح بالتعبير قكالن كفعبلن.

. هستمزهات أخرل، فالهكاف الهجيز كالييئات الهتخصصة كالجاهعات كهراكز 5
األبحاث كالبنية التحتية الهناسبة تعد الرافد األساسي لمبحكث العمهية 

 (6). كتطكرىا
ان، فالبحث العمهي هيـ جدان في حياة الشعكب كاألفراد كعمى ضكء ها ذكر آنف   

أيضان، كبو تثبت الدكؿ تقدهيا كتفكقيا السياسي كاالقتصادم كالعسكرم كحتى 
الصحي كفي كؿ الهجاالت دكف استثناء، فيك يشهؿ عمى الهعرفة كالعمـ 
باألشياء كدراستيا، فكثير هف الدكؿ سيها الدكؿ الناهية كخصكصان فمسطيف، ال 
تكترث كثير لمبحث العمهي سكاء كاف ضهف إشكاليات كبيرة ال تستطيع الدكلة 
القياـ بإيجاد حمكؿ ليا، بسبب ضعؼ اقتصادم أك سياسي أك عسكرم، أك 
انقساهات داخمية كها في فمسطيف هف انقساـ سياسي كجغرافي ككجكد جسـ 

نفاقات لهثؿ ىذا التقدـ كالتطكر، حيث تقدر اإل -الكياف الصييكني -هانع

                                                           
لظٜخىٞ فٟ ح١ٌٛٓ ِلّٛى ٠ٛٓف، ٚآه٠َٓ، ح٦ٔفخق ػٍٝ حٌزلغ حٌؼٍّٟ ٚأػَٖ فٟ حٌّٕٛ ح٨ (6)

 131-132، ٙ 2021، 9، ع4حٌؼَرٟ، ِـٍش ؿخِؼش كّخس، َ
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كهدل هؤشرات القكة كالضعؼ لمدكؿ حسب نسبة تكفير الدعـ الهادم لهراكز 
 البحث العمهي كالباحثيف كىذا ها سكؼ نعرضو كالتالي:

 ثانيًا: اإلنفاق عمى البحث العممي
ييقصد باإلنفاؽ عمى البحث العمهي احتساب ها يخصص لمبحث كها يصرؼ    

هي، بهعنى تكفير الهكارد الهالية عميو هف القطاعيف الحككهي كغير الحكك 
البلزهة بيدؼ تهكيؿ البحكث كالدراسات في كافة الهجاالت العمهية، كيعرؼ 

الحتساب االنفاؽ عمى البحث العمهي هف  Franscatiذلؾ حسب هنيجية 
 خبلؿ تحديد العبلقة بيف اإلنفاؽ عميو كهعدؿ النهك االقتصادم كهستكياتو.

هف الناتج الهحمي االجهالي كىي نسبة قكية % 2نسبة االنفاؽ أكبر هف 1.
 كهبلءهة لتحقيؽ هعدؿ نهك اقتصادم هتقدـ.

هف الناتج الهحمي االجهالي كىي نسبة جيدة  %2-1.6. نسبة اإلنفاؽ بيف 2
 لتحقيؽ نهك اقتصادم جيد.

هف الناتج الهحمي االجهالي كىي نسبة جيدة  %1.6-1. نسبة اإلنفاؽ بيف 3
 هتكسطة.

هف الناتج الهحمي االجهالي ىي نسبة ضعيفة  %1نفاؽ أقؿ هف . نسبة اإل4
 (7)كأقؿ هف الهستكل الهطمكب.

كعميو، كفي ظؿ الهعرفة العمهية الكبيرة كالتقدـ الهعرفي كالتكنكلكجي،    
بدكرة يرفع هؤشرات التنهية  أصبحت الدكؿ تيتـ كثير بالبحث العمهي، كىذا

                                                           
 .132ِلّٛى ٠ٛٓف، َِؿغ ٓزك ًوَٖ، ٙ  (7)
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ج هراكز البحث العمهي، حيث تقاس االقتصادية هف خبلؿ االبتكارات كنتائ
حضارة كتقدـ أم دكلة أك أهة بهدل تقدهيا في هؤشرات التعميـ كالبحث العمهي 
كذلؾ ينعكس عمى زيادة درجة النهك االقتصادم الذم بدكره يؤثر عمى القكة 
السياسية لمدكلة سكاء كانت ناهية اك هتقدهة، فمف تككف ىناؾ سياسة قكية تقؼ 

ادية ضعيفة؛ كبالهقابؿ ال يكج اقتصاد قكم عمى قاعدة عمى قاعدة اقتص
سياسية ضعيفة، العبلقة تكاهمية، فالبحث العمهي استثهار داعـ لمكاقع 
االقتصادم كالسياسي أيضان، فالبحث العمهي في الدكؿ الناهية سكؼ يشيد 
إزدىار إذا قاهت تمؾ الدكؿ باالىتهاـ بو كتعزيز كدعـ الباحثيف كهراكز البحث 

الدكؿ العربية إلى  عمهية، سيها هع الطفرة التكنكلكجية كالهعرفية، كنقمياال
كالناهية يعتبر هف أىـ عكاهؿ التنهية كالتطكير كدفع عجمة التنهية، كاالستفادة 
هف تجارب الدكؿ الهتقدهة كها آلت اليو هف خبلؿ التطكر البحثي كالهعرفي 

راكز البحث العمهي، كفي كدعـ البحث العمهي سكاء عمى صعيد الباحثيف كه
ظؿ الهتغيرات االقميهية كالعالهية الهتسارعة في السياسة كاالقتصاد كالجانب 
العسكرم فاألهر هف شأنو اف يجعؿ هف البحث العمهي كالتقدـ التكنكلكجي رافدان 

 هيهان لجعؿ ىذه الدكؿ في هصاؼ الدكؿ الهتطكرة.
 الدول الناميةثالثًا: البحث العممي في الجامعات العربية و 

إف الجاهعات العربية حصتيا فيها ينفؽ عمى البحث العمهي كالتطكر ال    
% هف ذلؾ االنفاؽ، كىي نسبة ضعيفة بؿ ىي ىزيمة جدان هقارنة 30تتجاكز 

بها يحصؿ عميو هثبلن جاهعة بيركمي األهريكية لفركعيا التسعة هف حككهة 
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تحصؿ ىذه الجاهعات عمى ستة  كالية كاليفكرنيا هقابؿ خدهاتيا البحثية، إذ
أضعاؼ ها ينفقو العرب عمى التعميـ العالي بهجهمو في كؿ الجاهعات العربية، 
كقد اطمقت بعض الجاهعات في دكؿ عربية برناهج كراسي البحث العمهي في 
العديد هف الهجاالت، كتقـك في أغمبيا عمى التهكيؿ الخاص هف قبؿ أفراد أك 

يدؼ البرناهج لدعـ االقتصاد الكطني كدعـ شركات كهؤسسات أىمية، كي
األبحاث كالدراسات التي تخدـ الغرض الذم أينشئ هف أجمو الكرسي، ككذلؾ 

األهثؿ لمهكارد البشرية في  تعزيز شراكة الهجتهع هع الجاهعة، كاالستثهار
الجاهعة هف الهتخصصيف في هجاالت الهعرفة جهيعيا، كأيضان االستخداـ 

إلى  لتجييزات كالهكارد البحثية االخرل، ىذا باإلضافةاألهثؿ لمهنشآت كا
استقطاب أفضؿ الباحثيف هف ذكم التهيز في تخصصات هتنكعة كتحقؽ 
االستفادة القصكل هف خبراتيـ. كتعهؿ الجاهعة عمى تأىيؿ كتدريب هختمؼ 
الكفاءات الكطنية عبر البحث العمهي كتشجيع الطمبة عمى استثهار هعارفيـ 

 (8)الهتهيزة.
إذف، تيعد هراكز البحث العمهي كالباحثيف ىـ الهحرؾ كالترس األكبر     

كاألساس في الدكلة لتسيير عجمة النهك االقتصادم كبالتالي ينعكس ىذا عمى 
الكاقع السياسي، كتداعياتو تظير عمى الهكاطف كرفاىيتو هف خبلؿ تقديـ 

هف دكر الدكلة في كاكتشافات االبحاث كالدراسات العمهية الهيهة التي ترفع 
                                                           

ػزي حٌٍط١ف هٟٛٗ، ٚحلغ حٌزلغ حٌؼٍّٟ فٟ حٌيٚي حٌٕخ١ِش ِمخٍٔش رخٌيٚي حٌّظميِش فٟ ط١١ٛٓ  (8)

، 30ش، ؿخِؼش رخرً، ػيى حٌظىٍٕٛؿ١خ، ِـٍش و١ٍش حٌظَر١ش ح٤ٓخ١ٓش ٌٍؼٍَٛ حٌظَر٠ٛش ٚح٨ٔٔخ١ٔ

2016 ٙ ،212-213  
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هصاؼ الدكؿ الهتقدهة، كبالتالي تساىـ في فتح آفاؽ كاسعة كبعيدة لمعمـ 
كالتقدـ التكنكلكجي كتحديد االشكاليات التي تكاجو الدكلة ككضع الحمكؿ ليا، 

هراكز البحث العمهي في اتخاذ إلى  فكثير هف الدكؿ سيها الهتقدهة هنيا تعكد
 كالباحثيف كهراكز البحث العمهي.  قراراتيا، كاألخذ برأم العمهاء

ذلؾ االعتهاد عمى الهكارد الهحمية لتغطية السكؽ إلى  باإلضافة    
كاحتياجاتو، كتصبح الدكلة في هصاؼ الدكؿ الكبيرة كالهتطكرة عمهيان 
كتكنكلكجيان، لذلؾ يرتبط البحث العمهي ارتباطنا قكينا بالكاقع العاـ في الدكلة سيها 

ادم، هف خبلؿ إنتاج السمع كاالحتياجات كالخدهات التي تمبي السياسي كاالقتص
حاجات كهتطمبات الهجتهع هف أجؿ العيش في حياة كريهة، لذا يجب عمى 
الدكؿ الناهية سيها فمسطيف العمـ كاالستفادة هف الدكؿ الغربية صاحبة التجربة 

زات عمهية في البحث العمهي سيها الكاليات الهتحدة األهريكية كها ليا هف انجا
كبيرة لخدهة هجتهعيا كالهجتهع الدكلي أيضان، فالثكرة الهعرفي الضخهة في 

إلى  هراكز البحث العمهي ليا اسياهات كبيرة في رفع ىذه الدكؿ الهتقدهة
 السيطرة عمى العالـ بعمهيا كهراكزىا البحثية كعمهاؤىا كعمهيا كهعرفتيا.

 العممي رابعًا: ضعف إنفاق الدول النامية عمى البحث
ييقدر حجـ اإلنفاؽ عمى البحث العمهي عمى هستكل العالـ سنكيان حكالي     

هميار دكالر، كيقدر حجـ إنفاؽ  536% هف دخمو الكطف أم حكالي 2.1
إلى  % هف اإلنفاؽ العالهي، حيث يصؿ75الكاليات الهتحدة كأكركبا ها نسبتو 

هميار  158حدة لكحدىا هميار دكالر، كها يصؿ حجـ إنفاؽ الكاليات الهت 417
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% هف إجهالي اإلنفاؽ العالهي، ثـ يتكالى بعد ذلؾ ترتيب دكؿ 24دكالر أم 
العالـ الهتقدـ: ألهانيا، فرنسا، بريطانيا، إيطاليا، كندا، ليككف هجهكع ها تنفقو 

هميار دكالر. كها حرصت هعظـ دكؿ العالـ الهتقدهة  420ىذه الدكؿ أكثر هف 
بحث العمهي، حيث بمغت هيزانية االتحاد األكركبي لمبحث عمى زيادة هيزانية ال

هميار يكرك، كها  300حكالي  2010إلى  2007العمهي خبلؿ الفترة هف 
 2.5ارتفعت نسبة اإلنفاؽ عمى البحث العمهي في الصيف هؤخران ها يقارب هف 

 (9)بالهئة هف إجهالي اإلنفاؽ القكهي.
لمدكؿ هف  عمهي كالتطكر التكنكلكجيذلؾ، ييعتبر البحث الإلى  باإلضافة    

أىـ الهقاييس كالهؤشرات عمى التنهية سيها عمى الكاقع السياسي كاالقتصادم، 
االىتهاـ بالبحث العمهي هسؤكلية الحككهات فيي  كييعتبر أحد أىـ نقاط الضعؼ

هصدر التهكيؿ األىـ كاألكبر كبالكاد يككف الكحيد، كلكف ال يغيب القطاع 
ـ شبو الهعدكـ، كيهعد التهكيؿ سكاء كاف عمى الصعيد الخاص عف الدع

الشخصي أك عمى الصعيد الرسهي هف أىـ هقكهات البحث العمهي كالتطكر 
التكنكلكجي كاالىتهاـ بالباحثيف كتعزيز قدراتيـ العمهية كالبحثية التي تخدـ 
الهجتهع كالدكلة بؿ الهجتهع الدكلي بشكؿ كبير. أصبحنا بحاجة هستهرة كهيهة 

سيها في ىذا العصر الهتقدـ تكنكلكجيا كنحف في عصر  لهراكز البحث العمهي
بحاجة دكهان  االنفجار الهعرفي كالتكنكلكجي، حيث أدركت الدكؿ الهتقدهة انيا

                                                           
ح١ٌٔي ػزي حٌمخىٍ، حٌزلغ حٌؼٍّٟ فٟ ح١ٌٛٓ حٌؼَرٟ: حٌٛحلغ ِٚمظَكخص حٌظط٠َٛ، حٌّـٍش حٌي١ٌٚش  (9)

 .72، 2018ٙ، 2، ع1فٟ حٌزلٛع حٌظَر٠ٛش، ؿخِؼش رٕٙخ، َ



نوفمبر  11العدد 

 2221سبتمبر 

 مجلة البحوث األفرٌقٌة

   

 165                                 

 واالقتصادي السٌاسً الواقع على العلمً البحث أثر

 "أنموذجا  "  فلسطٌن النامٌة للدول

الستهرارية البحث العمهي حيث ييعتبر الرافعة األساسية لمتنهية كالتطكر كبالتالي 
 اقع السياسي كاالقتصادم.انعكاسو عمى الكاقع العاـ لمدكؿ سيها الك 

 خامسًا: البحث العممي في الوطن العربي و الدول النامية
ييشير الكضع العاـ لمبحث العمهي في الكطف العربي كالدكؿ الناهية بشكؿ     

عاـ ال تزاؿ خارج دائرة الهنافسة العالهية رغـ كجكد بعض النجاحات ككجكد 
لمبحث العمهي كاالبتكار في بعض خطى هتفاكتة السرعة نحك إرساء بيئة جيدة 

بمغ هتكسط إنتاج الدكؿ العربية هف  2012الدكؿ العربية كالناهية، ففي عاـ 
بحث،  147بحث فقط هقارنة بهتكسط عالهي قيهتو  41هقاالت البحث العمهي 

هف إجهالي  %0.07إلى  %0.03كأنفقت الدكؿ في نفس العاـ ها يتراكح بيف 
مى البحث العمهي كالتطكير، كىك أقؿ هف الهتكسط الناتج الهحمي اإلجهالي ع

، كها أف االبتكارات الهسجمة لمدكؿ العربية كالناهية %2.13العالهي الذم يبمغ 
ضعؼ في هنظكهة إلى  تيعد ضئيمة بالهقارنة هع الهعايير العالهية هها يشير

البحث العمهي ناتج عف ضعؼ في هيزانيات البحث العمهي كغياب التعاكف 
راكة بيف هؤسسات القطاعيف العاـ كالخاص كارتباط غالبية أنشطة البحث كالش

العمهي بالجاهعات الحككهية. فهنظكهة البحث العمهي في الدكؿ الناهية ضعيفة 
 كتعكد لجهمة أسباب هف أىهيا:

. غياب ثقافة داعهة لمبحث العمهي كضعؼ البنى الثقافية في الهجتهعات 1
 العربية كالناهية.

 السياسات الشاهمة لبناء نظـ هتكاهمة لمبحث العمهي كالتطكير.. غياب 2
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. ضعؼ تهكيؿ البحث العمهي في تمؾ البمداف عف الهعدؿ العالهي حيث 3
هف اإلنفاؽ العالهي كيقتصر تهكيؿ  %0.2إلى  يصؿ الهتكسط تقريبان 

البحث العمهي عمى القطاع الحككهي في حيف يساىـ القطاع الخاص في 
 (10)هف ىذا االنفاؽ. %80ة بنسبة الدكؿ الهتقده

كاقع البحث العمهي في الكطف العربي إلى  كعمى ضكء ها سبؽ، لك نظرنا    
نتيجة هفادىا تقيقر كضعؼ عربي كضهكر في إلى  كالدكؿ الناهية، لتكصمنا

بعد كغربة إلى  البيئة العمهية كالثقافية كالكاقع السياسي كاالقتصادم، كذلؾ يرجع
ي تمؾ الدكؿ كعدـ كضعو ضهف اكلكيات تمؾ الدكؿ كفي البحث العمهي ف

هفاصميا الهيهة كتكطينو في هكاهف صنع القرار. كيجب إزالة ىذه العتهة كفتح 
 آفاؽ كاسعة أهاـ الباحثيف كهراكز البحث العمهي.

كهعنى ذلؾ غياب الترابط العضكم كالتنسيؽ الكظيفي بيف الجيات الهعنية     
قي الييئات كالهؤسسات كالقطاعات الهكجكدة، داخؿ بالبحث العمهي كبيف با

الهجتهع فالهبلحظ لمكاقع يجد أف ىناؾ ىكة كبيرة بينيها كىذا الكضع قد جعؿ 
البحث العمهي يسير في اتجاىات بعيدة عف الكاقع كهف ثـ ال يساىـ بشكؿ 
فاعؿ في حؿ هشكبلتو كأزهاتو ىذا هف جية، كهف جية أيخرل نجد بأف الييئات 

ؤسسات التي لدييا هشاكؿ ال تتصؿ بييئات البحث هف أجؿ الهعالجة، كها كاله
يعاني البحث العمهي في العالـ العربي كالدكؿ الناهية هف غياب أىداؼ 
كاستراتيجيات كبراهج كخطط كاضحة كهحددة تحدد بدقة ىدفو كدكره كعبلقتو 

                                                           
 .134ِلّٛى ٠ٛٓف، ٚآه٠َٓ، َِؿغ ٓزك ًوَٖ، ٙ  (10)
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ية كاالسياـ في بباقي النشاطات كالفعاليات في الدكلة، ناىيؾ عف دكره في التنه
 (11)حؿ هشاكؿ الهجتهع.

كفي السياؽ ذاتو، ييعتبر عدـ استثهار نتائج البحث العمهي كهراكز البحث     
العمهي، في عهميات التنهية كهعالجة الهشكبلت الهختمفة التي قد يكاجو 
الهجتهع سيها عمى الكاقع السياسي كاالقتصادم، كاىهاؿ األبحاث العمهية أك 

هف البحث نفسو ربها هف أجؿ الحصكؿ عمى شيادة أك ترقية  نتائجيا، جعؿ
كليس هف أجؿ خدهة الهجتهع كتطكيره كال هف أجؿ تعزيز دكر الباحث كهراكز 
البحث العمهي الهفيدة لمهجتهع، كىذا يجعمنا نتسأؿ ها ىي فائدة األبحاث 
العمهية في الدكؿ الناهية كفمسطيف عمى كجو الخصكص، كترؾ األبحاث في 

دراج كعدـ االىتهاـ بيا ال قد تككف ىناؾ أبحاث تخدـ البشرية بأكهميا، كىذا األ
ها حصؿ هع العالـ األجنبي هندؿ صاحب اكتشاؼ قكانيف أسس عمـ الكراثة 

ا لطبلب الطب كيستفيد هف أبحثو ، كالذم ييدرس عمهو في الجاهعات خصكصن
رفو أىهية أبحاثو العمهية العالـ سيها في الهجاؿ الصحي كالزراعي، كالذم ع

 بعد كفاتو كليس في حياتو. 
كهع تكسيع نطاؽ هجاؿ البحث العمهي كالهجبلت العمهية الهحكهة فذلؾ     

يساعد عمى تكسيع الهحتكل األساسي لدم الباحثيف كهراكز البحث العمهي، 
بالتالي إضافة هعمكهات جديدة كهفيدة لدل الباحث كهراكز البحث العمهي هع 

                                                           
١ف حٌزلغ حٌؼٍّٟ فٟ حٌظ١ّٕش فٟ ح١ٌٛٓ حٌؼَرٟ، ح٨وخى١ّ٠ش رٛو١ّٖ ٌؼٍٟ، ِؼٛلخص طٛظ (11)

 .7، 2014ٙ، ؿخِؼش حىٍحٍ، حٌـِحثَ، 12ٌٍيٍحٓخص ح٨ؿظّخػ١ش ٚح٨ٔٔخ١ٔش، ػيى 
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نتائج إلى  ات إضافية في كثير هف األحياف، كبالتالي التكصؿتكفير هعمكه
 صحيحة كدقيقة.
 المحور الثالث

 تداعيات البحث العممي عمى الواقع السياسي والقتصادي الفمسطيني
ييعتبر البحث العمهي أحد أىـ الكسائؿ الياهة التي تجعؿ الدكلة تسير في     

اسيان كاقتصاديان، كها كيعد هف اىـ ركب الدكؿ الهتقدهة كالهتفكقة كالقكية سي
الهقاييس لتقدهيا، كفمسطيف جزء هف ىذه الهنظكهة الدكلية كليا نصيب في 

 ذلؾ.
 اوًل: واقع البحث العممي في فمسطين

جاء دكر البحث العمهي في الجاهعات الفمسطينية هتأخرنا نظرنا الىتهاـ     
ا كأكلكية، كتكفير ىيئات تدريس إداراتيا في بداية تأسيسيا بأهكر اعتبرت إلحاحن 

ذات كفاءة، كتشييد الهباني الضركرية، كايجاد البنية األساسية إلنجاح عهمية 
التدريس التي ليا األكلكية األساسية بحكـ الظركؼ االستثنائية التي نشأت فييا 
تمؾ الجاهعات. كلقد بدأت حركة البحث العمهي تنشط كتتطكر في الجاهعات 

، حيث زادت 1994قدكـ السمطة الكطنية الفمسطينية عاـ  الفمسطينية بعد
كتطكرت هجاالت الدراسات العميا فييا، كها تـ إنشاء عهادات هستقمة لمبحث 
صدار هجهكعة هف الهجبلت العمهية الهحكهة،  العمهي كالدراسات العميا، كا 
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 كتشجيع سفر الباحثيف، كتفعيؿ أنظهة الترقيات، ككضع هيزانيات هحدكدة جدنا
 (12)في بعض األحياف لدعـ البحث العمهي.

كؿ ىذا ساىـ في تنشيط البحث العمهي، كظير ذلؾ هف خبلؿ األعداد     
الهتزايدة هف النشرات العمهية ألعضاء الييئة التدريسية في الجاهعات 
الفمسطينية، ككذلؾ هف خبلؿ الزيادة في حهمة اليرتب العمهية العالية كرتبة أستاذ 

، كالتي يتـ الحصكؿ عمييا بشكؿ أساسي هف خبلؿ األنشطة كأستاذ هشارؾ
البحثية لعضك ىيئة التدريس، ككذلؾ الزيادة في عدد الجكائز العمهية الهحمية 
كالعربية كالعالهية التي تحصؿ عمييا الهؤسسات التعميهية بشكؿ عاـ، أك 
 الباحثيف بشكؿ خاص، كبشكؿ عاـ فإف ها يؤخذ عمى حركة البحث العمهي في

 الجاهعات الفمسطينية ها يمي:
 . هعظـ ىذه األبحاث ىي هف النكع الكصفي البسيط.1
األصالة ألنيا عبارة عف تكرار ألبحاث الغير هع إلى  . تفتقر غالبية األبحاث2

 بعض التعديبلت الطفيفة عمييا.
. الكثير هف ىذه األبحاث يهس قضايا ىاهشية، أك قضايا تـ إشباعيا بحثنا 3

 أخرل.في بمداف 
. يجرم طالب الدراسات العميا أبحاثو لغاية نيؿ الدرجة العمهية كالشيادة، كىي 4

 (13)في غالبيتيا هف نكع التدريب عمى البحث تحت إشراؼ أستاذ هعيف.
                                                           

، ُٚحٍس حٌظَر١ش 2019-2014ِـٍْ حٌزلغ حٌؼٍّٟ، ى١ًٌ أ٠ٌٛٚخص حٌزلغ حٌؼٍّٟ فٟ فٍٔط١ٓ  (12)

 6-5، 2014ٙٚحٌظؼ١ٍُ حٌؼخٌٟ حٌفٍٔط١ٕٟ، 

 .6غ ٓزك ًوَٖ، ِـٍْ حٌزلغ حٌؼٍّٟ َِٙؿ (13)
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البحث العمهي إال أنيا كسائر الدكؿ العربية إلى  رغـ شدة احتياج فمسطيف   
 هكف إجهاليا في النقاط التالية:كالناهية تعاني العديد هف السمبيات، كالتي ي

. ضعؼ انفتاح الجاهعات الفمسطينية عمى الهؤسسات العالهية لدعـ البحكث 1
 العمهية.

. عدـ تخصيص هكازنات لمبحث العمهي؛ هها يفسر غياب الحكافز الهادية 2
 كالهعنكية التي تشجع الباحث كالبحث العمهي.

 لتكفير الهصادر البلزهة لمبحكث.. انعداـ التنسيؽ بيف الهكتبات كالجاهعات 3
 . عدـ تفعيؿ حهاية الهؤلؼ في فمسطيف.4
 .ضعؼ هيارة البحث العمهي لدل الباحثيف.5
. انعداـ الدافعية عند أعضاء ىيئة التدريس بسبب غياب النشر كالتقدير 6

 .األدبي
. ضعؼ إجراءات هتابعة التحكيـ كالنشر هف قبؿ عهادة البحث العمهي في 7

عدـ تكافر الدكريات العمهية كالهجبلت إلى  ، باإلضافةالجاهعات
 (14)الهتخصصة.

رغـ سكداكية ىذا الكاقع البحثي؛ إال أننا نمهس ضكءنا انسؿ نحك بيت البحث    
ا هف  العمهي العربي ليينير كلك حيزنا ضيقنا هف ىذه العتهة البحثية، كيزيؿ بعضن

ف رهضاء االنكهاش الحضارٌم، نتكءات تمؾ الغربة التي بسببيا أصبح العربي بي

                                                           
حٌفطخفطش ِلّٛى، حٌزلغ حٌؼٍّٟ فٟ فٍٔط١ٓ..."١ٍٍٗش" ِظىخػَس ٚطٕخفْ ريْٚ ط١ّٕش، ٛل١فش  (14)

 /https://www.alhadath.ps/article/14866، حٔظَ حٌَحر٢ 7/4/2015حٌليع، 
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كنارو االغتراب الهعرفٌي. ىذا الضكءي نشيده كاقعنا هحسكسنا عبر الهيخرىجات 
البحثية، كالٌنتاج العمهي كالفكرم لعددو غير قميؿ هف الباحثيف العرب 

ا،  -كال يزالكف -كالفمسطينييف، الذيف بذلكا يدنا هيضيئنا، كتكاصبلن هخمصن جي
قبؿ العرب كالدكؿ الناهية هف زاكية اإلضافات الهعرفٌية لبلرتقاء بكاقع كهست

 (15)الهتهيىزة.
كفي ذات السياؽ، تدني االىتهاـ بالبحث العمهي هف قبؿ الباحثيف كهراكز     

كهراكز البحث العمهي،  تقصير هف قبؿ الباحثيفإلى  البحث العمهي، ال يعكد
ي الخاضع ليا ىؤالء بؿ العنصر االكثر أىهية ىك الدكلة أك الكياف السياس

كالحكافز لدل  الباحثيف كهراكز البحث العمهي، بؿ سببو تدني االىتهاـ كالدعـ
الباحثيف عمى الصعيد الذاتي أك الصعيد الرسهي سكاء كاف حككهينا أك هف قبؿ 
هؤسسات أىمية غير حككهية، كعدـ كضع خطة استراتيجية كطنية تتعمؽ 

ـ البيئة الهناسبة لذلؾ، كيسبب ذلؾ في انعداإلى  بالبحث العمهي، باإلضافة
عدـ التنسيؽ كالتكاصؿ بيف الباحث إلى  انعداهيو ثقافة النقد البناء، باإلضافة

كهراكز البحث العمهي كالهؤسسات صاحبة اًلشأف سكاء عمى الصعيد الهحمي 
أك الصعيد الخارجي، كالذم بدكره يككف في غالب االحياف هيهان لذا يمجأ اليو 

باحثيف لمبحث عف حاضنة تساىـ في تطكير ذاتيـ كتعزز كتتبنى أكثر ال
أبحاثيـ كدراساتيـ، كىذا ها حدث هع الطالبة الفمسطينية بياف ابك سبلهة 
صاحبة تقديـ بحث لرسالة الهاستر عف االقهار الصناعية الهصغرة كالتي 

                                                           
 حٌَّؿغ حٌٔخرك. (15)
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استطاعت اف تبتكر قهران صناعيا هصغرنا هف سمسمة أقهار صناعية هصغرة 
سانتيات هف الهتر عمى شكؿ هكعب،  " ال يتجاكز العشر1"فمسطيف مؽ عميوأط

كبالتالي يستطيع التقاط صكر هف الفضاء هف عمى االرض، ىذا االنجاز 
العمهي الكبير يسجؿ لفمسطيف كعمهاؤىا، كها انيا أم الباحثة خريجة جاهعة 

حاضنة فمسطينية هف االساس جاهعة بير زيت، لكنيا كجدت االهكانيات كال
 الكبر كالهتكفرة ليذه البحث في بريطانيا. 
 ثانًيا: معوقات البحث العممي في فمسطين

السياسية البحثية العاهة كالرؤية االستراتيجية الرسهية هف قبؿ  ييعتبر غياب   
الدكلة لمبحث العمهي، كاالهكانيات البلزهة لتحديد أكلكيات البحث العمهي 

كير هف جية كها يتكفر هف اهكانيات كهكارد كجيد كحاجة الهجتهع لمتنهية كالتط
فجكة كفراغ بيف هراكز البحث  هف جية اخرل، ييحدث كطاقات أكاديهية كبحثية

كالباحثيف كالهيتهيف كبالتالي يككف بعيدن عف تمبية حاجات الهجتهع  العمهي
كالدكلة، كىذا يككف ضهف الهعيقات التي تكاجو البحث العمهي التي سكؼ 

 ا في النقاط اآلتية:نتناكلي
.ضعؼ كانعداـ جزء كبير هف الهخصصات الهرصكدة في هيزانية السمطة 1

هميكف  80الفمسطينية لمبحث العمهي، حيث نسبة التهكيؿ ضئيمة جدنا تبمغ 
 دكالر أهريكي تصرؼ لتهكيؿ الرسـك الدراسية.

تكل .عدـ قياـ عهادات البحث العمهي في الجاهعات بالدكر الهطمكب لرفع هس2
 البحث العمهي.
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 . ضعؼ الييكمية االدارية لمبحث العمهي.3
 . ضعؼ الحافز النفسي لدل الباحث.4
. عدـ كجكد فرص حقيقية لمتعاكف هع هراكز األبحاث الرقهية كالعالهية 5

 لمراغبيف في البحث العمهي.
. اإلغبلؽ كالحصار اإلسرائيمي الهستهر كأثره عمى قدرة الباحث في هكاصمة 6

 .عهمو
. فرض القيكد كالتأخير هف قبؿ الجهارؾ اإلسرائيمية عمى هكاد البحث العمهي 7

 (16)تأخير كصكؿ الهكاد كاألجيزة العمهية.إلى  كالذم يؤدم
كعميو، تعيش الجاهعات الفمسطينية كهراكز البحث العمهي كهثيبلتيا هف    

اء الهادية الجاهعات في الدكؿ الناهية حالة هف التردم، حيث تعاني هف األعب
الهرىقة عمى كاىؿ الجية الحاكهة، كال بد هف التعرؼ عمى الكاقع الفمسطيني 
العاـ سيها السياسي كاالقتصادم كىها األىـ، كفي ذات السياؽ، نجد أف الكاقع 
التعميهي كالعمهي في الدكؿ الناهية قد شيد تحكالن همهكسان في الهجاالت العمهية 

كهراكز البحث العمهي كالباحثيف تأخذ دكرىا في كالتعميهية، كبدأت الجاهعات 
الحياة الهتطكرة كالتكنكلكجية الحديثة كالهتسارعة في التقدـ العمهي كأيضان 

فالهجتهع  الهنافسة الشديدة بيف الدكؿ في ذلؾ الشأف" البحث العمهي"،
الفمسطيني جزء هف الهجتهع الدكلي سيها الدكؿ الناهية ال يقكـ بهفرده بتحكيؿ 

                                                           
 .٠2015خص، ؿخِؼش حٌٕـخف، فٍٔط١ٓ، ك١ٔٓ أ٠ّٓ، حٌزلغ حٌؼٍّٟ فٟ فٍٔط١ٓ ِؼٛلخص ٚطلي (16)



نوفمبر  11العدد 

 2221سبتمبر 

 مجلة البحوث األفرٌقٌة

   

 174                                 

 واالقتصادي السٌاسً الواقع على العلمً البحث أثر

 "أنموذجا  "  فلسطٌن النامٌة للدول

فاإلنتاج  هجتهع هجتهع تقني كعمهي هتطكر دكف دعـ كتعزيز البحث العمهيال
 تساىـ في تغيير الكاقع السياسي كاالقتصادم لمدكلة. العمهي كنكعيتو

 الحوافز المشجعة عمى البحث العممي في فمسطين ثالثًا:
ييكجد العديد هف العكاهؿ كالظركؼ في كؿ دكلة سكاء هتقدهة أك ناهية تساىـ    
تعزيز البحث العمهي كالباحثيف، كبالتالي تنشط هراكز البحث العمهي  في

بفاعمية ككفاءة، كفمسطيف جزء هف ىذا العالـ  نشطة كهستهرة كتجعميا في حياة
بغض النظر عف حالتيا،  كتمؾ الظركؼ التي يجب أف تتكافر في كؿ دكلة

ع سياسي ستجعؿ هنيا دكلة في هصاؼ الدكلة الهتقدهة كالتي تجمب ليا كاق
 كاقتصادم جيد، كهف ىذه العكاهؿ:

.الهؤىبلت العمهية كالشخصية لمباحث، فالبحث العمهي ال يحدث في فراغ بؿ 1
 لذلؾ. أف يككف هعدنا يجب عمى الباحث

تكفير الهناخ العمهي الهناسب لدل الباحث، هف أجؿ البحث كاكتشاؼ  .2
 الحقيقة كالهعرفة.

سيكلة الكصكؿ إلييا، ال يستطيع القياـ . تكفير هصادر الهعرفة لمباحث ك 3
بأبحاث هتهيزة إال إذا تكافرت لديو الهعرفة الهتخصصة في الهجاؿ الهحدد 

 الذم يعهؿ فيو.
 . تكفير الكقت لمقياـ باألبحاث.4
تهكيؿ عالي كبخاصة في إلى  . تكفير التهكيؿ الكافي، يحتاج البحث العمهي5

 ، لشراء الهعدات كاقاهة الهختبرات.هياديف التكنكلكجيا كالعمـك الطبيعية
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نشر حتى يطمع عميو اآلخركف إلى  . تقييـ األبحاث كنشرىا، البحث يحتاج6
كيتفاعمكف هعو كتيعتبر عهمية النشر هف أكبر الصعكبات التي يكاجييا 

 (17)الباحثكف كخاصة الهستجدكف هنيـ.
في فمسطيف كعميو، عمى الرغـ هف كجكد هراكز البحث العمهي كالباحثيف    

كالدكؿ الناهية، كرغـ الهسيرة العمهية كالبحثية الطكيمة، ليس بالهستكل الهطمكب 
هف الهكارد البشرية كالهكارد الطبيعية، كتكاجو  هقارنة هع حجـ االهكانيات

صعكبات أىها الدعـ الهادم ك تكفير األدكات الهخصصة لمبحث العمهي 
يز البحث العمهي كزيادة كتطكير الباحث نفسو هف صقمو هف خبلؿ تعز 

الهيارات كتطكيرىا، هف خبلؿ الدكرات كالتدريب االـز إلعداد الباحث الجيد 
لتكافر هصادر الهعرفة كالعمـ، باإلضافة لعدـ كجكد االجكاء العمهية الهناسبة 

 كالصحيحة كالهجيزة بكافة التقنيات البلزهة لمبحث العمهي.
 الممخص

كأثر البحث العمهي عمى الدكلة الناهية سيها  جاءت الدراسة لتبيف أىهية    
فمسطيف، كالذم يعتبر الهحرؾ كالترس األكبر في تحريؾ العجمة العاهة لمدكلة 

السياسية كاالقتصادية، كبعد استعراض أىهية البحث العمهي في  سيها العجمة
حياتنا كاىهيتو لدل الدكؿ الناهية كغيرىا سيها فمسطيف كها تتهتع بو هف 

ات ككجكد احتبلؿ ألرضيا، البد هف إدخاؿ البحث العمهي في كافة تباين
                                                           

ٛخٌق أ٠ّٓ، ِؼ١مخص حٌزلغ حٌؼٍّٟ ٚىٚحفؼٗ ٌيٜ حػ٠خء ح١ٌٙجش حٌظي١ٔ٠ٍش فٟ حٌـخِؼخص  (17)

-38، ٙ 2003حٌفٍٔط١ٕ١ش، ؿخِؼش حٌٕـخف ح١ٕ١ٌٛش، فٍٔط١ٓ، ٍٓخٌش ِخؿٔظ١َ غ١َ ٍِٕ٘ٛس، 

41 
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هؤسسات الدكلة السيها الهؤسسات التعميهية كالرسهية، لهحاكلة هكاكبة 
التطكرات العمهية كالبحثية لمكصكؿ لمعالـ الهتقدـ، كيجب الخركج هف عباءة 

ناكؿ الدكؿ الهتقدهة كهحاكلة االعتهاد عمى الذات، كهف خبلؿ البحث تـ ت
هسألة هيهة تتهثؿ في أىهية البحث العمهي هعرفيان كعمهيان، لها يعيشو البحث 

جة، كلكف ىذا ال العمهي في البمداف الناهية سيها فمسطيف كضعية كحالة حر 
ف نحتذم بها في هسيرة النيضة كالتنهية السياسية كاالقتصادية العالهية، أيهنع 

ح االصبلح شيء ضركرم ركب الدكؿ الهنتجة، حيث أصبإلى  لمكصكؿ
كأكلكية كطنية كانسانية كأخبلقية هف أجؿ األجياؿ القادهة كبناء الدكلة تسكد 
فييا الحرية العمهية كالكراهة كاالزدىار عمى غرار الدكؿ االخرل سيها الكاقع 

 السياسي كاالقتصادم.
 النتائج والتوصيات

 أوًل: النتائج
 النتائج اآلتية:إلى  تكصمت الدراسة    
ضعؼ إنفاؽ الدكؿ الناهية سيها فمسطيف عمى البحث العمهي، كىذا يجعميا 1.

 . في هصاؼ الدكؿ الهستيمكة كالناظرة لمتكنكلكجيا عف بعد
. الكثير األبحاث يهس قضايا ىاهشية، أك قضايا تـ إشباعيا بحثنا في بمداف 2

 أخرل هتقدهة.
لي كىي نسبة قكية % هف الناتج الهحمي االجها2نسبة االنفاؽ أكبر هف 3.

 .كبالتالي قكة سياسية كهبلءهة لتحقيؽ هعدؿ نهك اقتصادم هتقدـ
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لمدكؿ هف أىـ الهقاييس كالهؤشرات  ييعد البحث العمهي كالتطكر التكنكلكجي4.
عمى التنهية سيها عمى الكاقع السياسي كاالقتصادم، كيعتبر أحد أىـ نقاط 

كهات فيي هصدر التهكيؿ االىتهاـ بالبحث العمهي هسؤكلية الحك الضعؼ
 االىـ كاالكبر كبالكاد تككف الكحيدة

افتقار انفتاح الجاهعات الفمسطينية عمى الهؤسسات العالهية لدعـ البحكث . 5
 العمهية.

 ثانًيا: التوصيات
 يكصي البحث باآلتي:   
العهؿ عمى التقاء الباحثيف كاالكاديهييف بصناع القرار هف أجؿ بمكرة رؤية  1.

جية هكحدة طكيمة االجؿ هف أجؿ االرتقاء بالبحث العمهي إليجاد استراتي
 . حمكؿ لمهشكبلت العاهة سيها الهؤثرة عمى الكاقع السياسي كاالقتصادم

تكفير حاضنة لهراكز البحث العمهي في الدكؿ الناهية كفمسطيف تتهثؿ في  .3
االكؿ لمبحث العمهي، لتعزيز دكر الباحثيف، هع تكفير  الحككهة الداعـ

 الهناخ كالبيئة الهناسبيف لمبحث العمهي.
تخصيص هيزانية لمبحث العمهي في جهيع هراكز البحث العمهي كالجاهعات 3. 

 كالهؤسسات التعمهية.
كالتعاكف االكاديهي كالعمهي كالهعرفي بيف الجاهعات  تشجيع التكاصؿ4. 

 الدكؿ االخرل سيها الهتطكر الفمسطينية فيها بينيا كبيف الجاهعات في
 .هنيا
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تطكر البحث العمهي كزيادة االىتهاـ بو هف قبؿ الحككهات يعزز هف الكاقع  .4
 السياسي كاالقتصادم لمدكلة كيكف ليا دكر في هحيطيا الدكلي.

 قائمة المراجع
 أوًل: الرسائل العممية

صالح أيهف، هعيقات البحث العمهي كدكافعو لدل اعضاء الييئة التدريسية في 
ة، جاهعة النجاح الكطنية، فمسطيف، رسالة هاجستير غير الجاهعات الفمسطيني

 .2003هنشكرة، 
 ثانيًا: المجالت والدوريات

السيد عبد القادر، البحث العمهي في الكطف العربي: الكاقع كهقترحات .1
 .2018التطكير، الهجمة الدكلية في البحكث التربكية، جاهعة بنيا، 

، خصائص كههيزات، بكرقبة قكيدر، حصباية رحهة، البحث ال2. عمهي "هفيـك
، االجتهاعيةالباحث، البحكث العمهية..."،هجمة الباحث لمعمكـ الرياضية ك 

 2020. جاهعة الجمفة،
جيدير هانثك، ترجهة همكة أبيض، هنيجية البحث العمهي، هكتبة عمـ .2

 .15-14، ص 2015االجتهاع، 
ة هقارنة بالدكؿ عبد المطيؼ خكشي، كاقع البحث العمهي في الدكؿ الناهي.3

الهتقدهة في تكطيف التكنمكجيا، هجمة كمية التربية األساسية لمعمكـ التربكية 
 .2016كاالنسانية، جاهعة بابؿ، 

اخبلقيات البحث العمهي كتحدياتو، هجمة الباحث لمعمكـ  عكف نعيهة،.4
 .2019 جاهعة هحهد خضير، بسكرة، 3عددكالرياضيات،
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فاؽ عمى البحث العمهي كأثره في النهك يكسؼ، كآخريف، اإلن . هحهكد5
 2021االقتصادم في الكطف العربي، هجمة جاهعة حهاة، 

 ثالثًا: األبحاث والدراسات
حسيف أيهف، البحث العمهي في فمسطيف هعكقات كتحديات، جاهعة النجاح، .1

 .2015فمسطيف، 
بككهيش لعمي، هعكقات تكظيؼ البحث العمهي في التنهية في الكطف .2

كاالنسانية، جاهعة ادرار، الجزائر،  االجتهاعيةبي، االكاديهية لمدراسات العر 
2014. 

 رابعًا: المواقع اللكترونية
الفطافطة هحهكد، البحث العمهي في فمسطيف..."شممية" هتكاثرة كتنافس بدكف 

، انظر الرابط 7/4/2015تنهية، صحيفة الحدث، 
https://www.alhadath.ps/article/14866 

 خامسًا: المراجع الجنبية
Katia denes، and others. American scientific research 

journal for engineering technology، ASRJETS)، ،v14 

technology and sciences Considerations on the impact 

factor as a tool in scientific، ،assessment 2015. 

 
  

 
 
 

https://www.alhadath.ps/article/14866
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 انؼشثٙ األدثٙ انُمذ فٙ انفُٛخ طشاأل

 
 ػهٕٛ٘ ػجبط اَزٓبء. د. و. أ 

 انؼشاق ،انًغزُصشٚخ انغبيؼخ 

 :الممخص
يعد أىهية دراسة لغة النقد كأطره الفنية بكصفو لغة قائهة عمى السياقات الثقافية     

التغير الكبير في اإلدراؾ الهعرفي لمنصكص ة التي تنسجـ تهاهان هع األدبيكالمغكية ك 
العربي  تصكر ىذه النظرة باف النقد، النقدية ،كبقدر ها يتعمؽ األهر بالنقد الهعرفي

هرتبطان بشكؿ تتابعي كترابطي بكجية النظر التقميدية القائمة إف العالـ يتألؼ هف 
عمى أكثر هف  كحدات نقدية بشكؿ هستقؿ كقابمة لمتقييـ الهكضكعي كيهكف قراءتيا

كألنيا تضهف إقراران بالهثاقفة  )اإلصغاء قبؿ فكات الهشيد، جهاؿ جاسـ أهيف(كجو 
بعادىا  ة نحك كصؼ لمنهكذج الكاهؿ لؤلطر النقدية الهنظهة بيف الكتاب األدبيكا 

كؽ كالفف كالنقاد كالتي تشير إلييا في نهكذج هتجانس عبر األسمكب الهرتكز عمى الذ
النقدم كيهكف القكؿ إف النقد كالقارئ في عهمية القراءة النقدية يعطي القارئ دكران 
سياهان فنيان لينجز النقد هع الحرية الكاهمة لتقبؿ النص أك رفضو، إذ هف  كظيفيان كا 

كجدنا أنو تناكؿ بعض هف ىذه األطر النقدية ، خبلؿ قراءاتنا لبعض االطر النقدية
نقدهيا السبات  الضكء عمييا هف خبلؿ اسياهاتنا الفنية التي نحاكؿ اففحاكلنا تسميط 

النقدم كالنقد الصحفي كالنقد السينهائي كنقد ثقافة الصكرة هستعهمة الهنيج الكصؼ 
 .حثوالتحميمي ،كانييت بحثي بخاتهة البحث كأىـ هصادره كهبا
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Abstract: aur sA  :  :t  duns At t na r bmi ts  :t aAtsbAst na 

 s     rd Atm   r As  r    asAdtsnsor Ar A aAtsbAst uArtm nt  ba bsAa، 

a tsb r    Atm a  tsAsi  nt tl r  :A  Ast abaai  ntr r tt  s  :  :t sstA  

 :Atst  t  :t  nst   tt uts tu  nt na  s    Aa  tl r، Atm Ar aAs Ar 

 nst   tt  s     rd  r  nt tsttm،  : r t ts mtu   r  :A  asAu  s     rd 

 r a totm  t A rtobtt  Aa Atm  t ts nttt  tm dAttts  n  :t  sAm   ntAa 

t tsun t   :A  rAir  :t snsam  ntr r r na  tmtuttmtt  dntt Asi bt  r 

 :A   At ut nu t   ttai ttAabA tm Atm  At ut stAm  t dnst  :At ntt 

sAi )a r tt ts utanst     r  nn aA t ans  :t r ttt، iAdAa iArr d ad t)، 

Atm ut Abrt    sbAsAt ttr At A otnsatmsdtt  na  ba bst Atm   r 

a  tsAsi m dttr ntr  nsAsmr A mtr s u  nt na  :t  nduat t dnmta na  :t 

dntt Asi asAdtsnsor nssAt btm ut sttt ss  tsr Atm  s    r، s:  : 

inb stats  n  t  :t dnmta rndnstttnbr  :snbs:  :t dt :nm uArtm nt 

 Ar t Atm  s    Aa As ، Atm     At ut rA m  :A   s     rd Atm  :t stAmts  t 

 :t usn trr na  s    Aa stAm ts s ttr  :t stAmts A abt   ntAa snat Atm At 

As  r     nt s ub  nt  n A  ndua r:  s     rd s  :  nduat t asttmnd  n 

A  tu  ns st t    :t  tl . i:tmm ts a s:  nt     :snbs: nbs As  r    

 nt s ub  ntr  :A  st  si  n naats،  s    Aa : utstA  nt، ustrr  s     rd، 

a ad  s     rd، Atm  s     rd na  dAst  ba bst.  :t dt :nm :Ar At 

AtAai   Aa mtr s u  nt، Atm c ttmtm di strtAs : s  :  :t  nt abr nt na 

 :t strtAs : Atm   r dnr   duns At  rnbs tr Atm  nu  r. . 

sutt ts snsmr: asAdtsnsor، As ،  s     rd، asAu   a  tsA bst  
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 أسئمة البحث
 ىؿ لؤلطر النقدية دكرا ايجابيا في تنهية التذكؽ النقدم لدل الهتمقي.  -1
 بي تعد اداة هعرفية كثقافية كجهالية.ىؿ االطر النقدية في النقد األد -2
كىؿ لؤلطر النقدية في النقد العربي دكرا فاعبل عمى تنهية الحس الجهالي  -3

 . لدل الهتمقي
كىؿ تعد قراءة االطر النقدية في النقد كسيمة ال كساب هيارات النقد  -4

 . كالتذكؽ كالتحميؿ الفني لمقراءة النقدية
  أىداف البحث:

 بحث ها يمي :استيدؼ ال    
 تكضيح هقكهات االطر النقدية في النقد العربي.  -1
 لقراءة النقدية لؤلدب العربي.ا -2
 تنهية الذكؽ الفني لمنقد األدبي.  -3
تكضيح هدل تأثر التذكؽ النقدم لدل الهتمقي العربي بهقكهات االطر  -4

 النقدية لمنقد األدبي.
 :منيج البحث

ي ،الهنيج الكصفي قائـ عمى جهع استخدهت الباحثة الهنيج الكصفي التحميم  
الهعمكهات هف الهراجع كالهصادر ذات العبلقة لبناء االطار النظرم لمبحث 
،الهنيج التحميمي االستنباطي لها اكردتو األدبيات الفكرية كالنقدية ذات العبلقة 

 كصكال لنتائج البحث.
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 :أىمية البحث
النقدية، بكصفو لغة قائهة يكهف إسياـ بحثنا النقدم في دراسة النقد كأطره    

عمى سياقات النقدية كالثقافية التي تنسجـ تهاهان هع التغير الكبير في اإلدراؾ 
 .الهعرفي، لمهناىج الشعرية، باعتبارىا هنصة يهكف قراءتيا عمى أكثر هف كجو

 : مشكمة البحث
كهف ثـ صعكبة استحصاؿ هعمكهات ، قمة الدراسات التي تناكلت ىذا البحث   

 . يةكاف
 : المقدمة

الحقكؿ الهعرفية الجديدة لمباحث العربي في إلى  يقدـ ىذا البحث هدخبل   
كابراز البعد التحميمي في دراسة الخطابات النقدية ،كعف اإلبداع ، دراسات نقدية

ضفاء هسحة جهالية قائهة  النصي لتجهيؿ النص األدبي بكؿ ها ىك ذاتي، كا 
إلى  كجد االدب العربي نفسو تحكؿ،اذ  بنفسيا، كصكرة نقدية بيذه الرؤية

هجهكعة هف االتجاىات النقدية الهسمـ بيا، كيصبح كينيض االتجاه العاـ لمنقد 
بيذا الشكؿ نحك التعقيد كالغهكض لدل الفيـ الهنيجي لمقارئ العربي بعيدان عف 

تنشيط الهناىج إلى  التفاعؿ البسيط لمنص، فضبلن عف دعكة الهنيج العربي
العالـ إلى  كانعطافو، في فضاء اإلصغاء لبلنتباه لذىف القارئ العربي النقدية

 .الذم يتألؼ هف أشياء هكجكدة كهتكازية قابمة لنظرة الهكضكعية
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 المبحث األول :النقد الصحفي 
ينجـ بكؿ غرابة عف الذم التغيير الهطمكب تجميات  يعد النقد الصحفي احد   

هظاىر ههارسة حرية الصحافة ،لها لديو  اذ يعد هف هسألة التسهية البسيطة،
القديـ النقد الصحفي فالهعتقد هف قدرة في الكشؼ عف هزايا العهؿ الصحفي 

الذم يستكجب التبديؿ يستهر بالهقارنة باسـ النقد الجديد، لقد فيـ النقد الجديد 
أىتـ بشكؿ كاسع سمسمة بيانات أشارية، تهنح اذ  الفنينفسو بكصفو هقاببل لمنقد 

نفسو لقراءة تحميؿ دقيقة، هف دكف إشارة صريحة ألم هنيج  لنص الصحفيا
تتككف هف التقديـ كالتنظيـ الدقيؽ فالصحيفة هحدد نتيجة لذلؾ الذكاء النقدم 

استحساف إلى  لهجهكعة خبرات هعقدة بصيغة لفظية كهف ثهؿ الهيؿ
كتر، كىذه الخصائص األسمكبية التي تعزز ىذه الكسائؿ هثؿ القكة الذىنية كالت

 إلضفاء الشرعية عمى أفكارىا. النص الصحفيالقراءة ال تذىب أبدا خارج 
إلى  فالنقد الصحفي فاعؿ في الحياة اليكهية ،اذ يهكف لمناس تمهس نتائجيا   

الههارسة النقدية، كيبحث عف اإلبداع إلى  النص بكصفو هناسبة لمخركج
ة كىنا يهثؿ طبعا ىجكها هباشران دائرة الدعاية النقديإلى  النصي الذم ال ينقاد

، لهعاف عدةعمى تجهيؿ النص ككؿ ها ىك ذاتي، كتجنب االختبار الهختزؿ 
ضفاء هسحة جهالية قائهة بنفسيا، كصكرة لفظية بيذه الرؤية كجد  النقد كا 

هجكعة هف الفرضيات النقدية الهسمـ بيا، كيصبح إلى  قد تحكؿ الصحفي نفسو
الشكؿ نحك الشعكر بالتعقيد هف جية أيخرل بعيدان عف االتجاه العاـ لمنقد بيذا 

، فضبلن عف تنشيط اليكهي لمنصكص الصحفيةااللتزاـ غير الهتكازف كالتفاعؿ 
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 ،الهحاسف كالهساؤلفي فضاء الصحفية  السبات النقدم هف خبلؿ الكتابة
 النقد الصحفيمكتابة في فضاء ل النقدتنشيط ىذا  ك .(10)اإلصغاء قبؿ فكات الهشيد :

 في لحظة تاريخية هثقمة باإلحباط. الصحافةطمقيا تنصكصان كرسائؿ و بكصف
النقد الصحفي فيك بهثابة كها الهعطيات التفسيرية التي يستند الييا هصطمح 

تشكيؿ االعهاؿ االعبلهية السياسية كاالقتصادية إلى  دراسة اعبلهية تسعى
ة ،اذف النقد الصحفي ىك تقييـ الههارسات الهينية كهف ثـ كالترفييي االجتهاعيةك 

تفسيرىا كتحميميا هف خبلؿ القكاعد الهتعمقة بالنظاـ االعبلهي فضبل عف تقييـ 
النقد إف سهات ، الهضاهيف الخطاب الصحفي كأسمكبو ككسائمو الصحفية

 تكشؼ غرابة كقكة كديهكهة بعيدة عف الكبلـ االعتيادم هع ذلؾ فأف الصحفي
النقد تهثؿ تمؾ القكة كالديهكهة تؤثر فينا كيتطمب هنا أف نحكؿ إلى  الدافع

ف نقمص غرابتوإلى  الصحفي إذ  )اتجاىات النقد األدبي الفرنسي الهعاصر، نياد التكرلي( اتصاؿ كا 
يصبح عنصرا رئيسيان في تخطيط أدبنا كنقدنا الهبلئـ لحضارتنا، إف اإلسياـ 

بطبيعة ىذه الصيغ  إقرارىايهكف في الكاقع ككها قيؿ في  الصحفيالهتهيز لمنقد 
كتطبيقاتيا بشكؿ خالص لعقؿ القراءة كالكتابة كبكظيفتيا في عهمية التأسيس 
كبتطكر أساليب االكتشاؼ الهبلئهة ليا كتكطيد هفيكـ القدرة األدبية التي 

التي ستككف  الصحفية تستطيع أف تكلد كؿ عناصر الصرح كلقراءة النصكص
 المغة كجعؿهعنى  النص الصحفيهثؿ ىذه القدرة التي تسهح لنا إف نجعؿ 

تتكمـ كليس الهرء، الكتابة تكتب كليس الهؤلفكف تكهف ىذه الحقيقة  الصحفية
بكصفيا هؤسسة الصحفية  هف التركيز عمى نحك هجز عمى طبيعة الكتابة
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)النظرية كالنقد الثقافي،  ية اجتهاعيةاجتهاعية كعمى طبيعة القراءة بكصفيا فعال
التي تككف فييا الداالت  لمنقد الصحفياألساسية ،د. هحسف جاسـ الهكسكم(

يا كلتهاسؾ االستجابة إلى  جديرة باالعتبار بعيدا هف دكف تقيد بالنص الكتابي
ي العهؿ الذم يقرأه دكران جديدان ككصفان جديدان لمناقد، أنيا تجعمو هسيهان ف

)فالناقد( يخمؽ العهؿ الهنجز عف طريؽ قراءتو كهف ثـ كتابتو هف جديد عمى 
 ضكء رؤيتو ىك، كال يبقى هجرد هستيمؾ لهنتكج جاىز بيذا ال يحتاج الناقد

ألف يهحك نفسو بهذلة أهاـ العهؿ كيخضع لهتطمباتو، عمى العكس الصحفي 
قادريف لحد اآلف عمى التعرؼ عمى  كلسنا، و هعناهيهف ذلؾ فيك يركب بحيك 

 نرتكز عميو.بشكؿ هتهيز الذم  (النقد الصحفيطبيعة )
 المبحث الثاني :النقد التاريخي

كىك ها يسهى بالنقد االعمى كيعد هف فركع التحميؿ األدبي ،بتحقيؽ أصؿ    
النصكص ،فيك ايضا يحقؽ الكتب الهقدسة ،كيختص بالجهع النقدم كالترتيب 

كص الهصادر كهف ركاده سانت بيؼ كىيبكلت تيف كبركنتيير ،اذف الزهني لنص
الحقيقة إلى  النقد التاريخي يقكـ عمى بالنصكص كفحصيا كتدقيقيا لمكصكؿ

)النظرية كالنقد الثقافي، د. هحسف  التاريخية بشكؿ هنصؼ بعيدا عف الذاتية
فعاليات الخاصة لمقراءة كالكتابة؟ أـ نظاـ دالالت لمفيؿ ىك ، جاسـ الهكسكم(

 ء أك نقد هيككس بالهضهكف كىدؼاالقر إلى  هجرد بتسميـ هضهكف هعد سمفا
عرض حقائؽ نفسية الهؤلؼ كالعالـ هف كراءه كاضفاء هعاني دائهة إلى 

هحسكسة هفردة لؤلعهاؿ األدبية؟ كيظير لنا إف ىذا الهقترح الذم تكصؿ إليو 
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كبة بالغة، ألننا بطبيعتنا الهتحضرة ال يهكف اف نتصكر، إال بصعالنقد التاريخي 
لئلنساف، كتهثؿ لنا النقدية كال نستطيع إف نفيـ أال بعناء شديد الطبيعة 

االستجابات نظاهان هختمفان كميان لو كظيفة ذات طبيعة إدراكية جكىرية، بؿ إف 
 ف ثـ النقديةكه النقدية لمتاريخطرائؽ هتطكرة ناضجة لهعرفة الحقائؽ إلى  حاجة

 كتشفيرىا كتقديهيا ال هجرد هصطمحات هزخرفة تحيط بالحقيقة كبحاجةالنصية 
طرائؽ لمتعاهؿ هع جذكرىا في الخبرة العاهة لمهجتهعات الثقافية التي تهثؿ إلى 

شكؿ إنساني هقبكؿ عمييا، هتأصمة ذات تأثير دائـ في خمؽ االنظهة الثقافية 
صمة بيدؼ خمؽ عالها ثقافيا نقديا بشكؿ خاص كنهتمؾ حكهة شعرية هتأ

يتأصؿ في العبلئؽ التي نمحظيا في تبادؿ الثقافي بيف الدكؿ كبيف األهانة 
ثهة ك .)الثقافة العربية كالهرجعيات الهستعارة، د. عبد ا إبراىيـ( العمهية كالدقة هف جية أيخرل

هيها كاف نكعو،، كال يقتصر كجكده هسمهة تقكؿ إف النقد يتحكـ في كؿ خطاب 
عمى األجناس األدبية حسب كبؿ يهتد ليشهؿ التاريخ كالسينها أال إف تخضع 
في كؿ جنس أدبي ككؿ هف القكانيف النقدية لذلؾ الجنس أك الفف، كيبدك إف 
كجكد التقميد كالنقد في أجناس أدبية بعينيا ىك كجكد غير ضار، إذ يخضع 

فقد تككف صيغة النقد التقميد هييهنة في حقبة هعينة أك  النقد لمتطكر كالتغيير
الطريؽ  هخميوهذىب أدبي هعيف كلكنيا ال تمبث اف تفقد ىذه الييهنة في حقبة 

 لصيغة نقدية أيخرل.
كعمى الرغـ هف الزعـ القائؿ بأف الهدارس النقدية التي ظيرت في القرف    

نيكية كالتفكيكية كالسيهائية التاسع عشر كها بعده، كالتي كاف هف أبرزىا الب
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لهنع  هنياجيتياحاكلت انتشاؿ القكانيف النقدية القديهة كابعادىا إبعادان تاهان هف 
 أم خطر جدم هف الهزج بيف األثنيف.

 المبحث الثالث :نقد الصورة 
ثاؿ االسهى لبنية اله )اإلصغاء قبؿ فكات الهشيد، جهاؿ اهيف( الصكر نقد تقؼ ثقافة   

بذاتيا ال أىهية الثقافات أيخرل إال بالتفاعؿ هع ركابطيا كالكاقع  نصيةعبلئقية 
الصكرة كأيخرل، التي تجعؿ المغة نقد إف العشكائية نفسيا في العبلقة بيف 

الهشيد،  )اإلصغاء قبؿ فكات فالصكرة تعرؼ نفسيا، إنيا كؿ هتكاهؿ، هحافظة بطبيعتيا

صكر اخرل هف خبلؿ نقد هتتابع كهترابط كىي قادرة عمى التكليد  جهاؿ اهيف(
 البنيوية وعمم اإلشارة، ترنس ىوكز، ترجمة مجيد الماشطة، مراجعة د. ناصر حالوي )صكرا جديدة(الصكر 
، ألنيا ال تسهح ألم احتكاـ جديدخبرة هجتهع جديدة، إنيا تنظيـ إلى  استجابة

نقد ـ تؤلؼ حقيقتيا الخاصة بيا كتكهف السهة الههيزة لثقافة فردم، كهف ث
شيء إلى  الصكرة تدرؾ بكصفيا ثقافة تشيرنقد كاحسب إف ،صكرة حقيقية 

 تياكانفجاران لثقافة ها تكتسب أىهي، البالغة العربية، قراءة ُأخرى، محمد عبد المطمب هعيف
 .النقدية تياكقيه
القدرة أكبر لتأدية  ألنو لديو، رة بسيطالصك  نقدحهمو يإف الهعنى الذم    

إذ ىناؾ  قضايا الشعرية، ترجمة محمد مبارك ومحمد الدليهقصكد الهجتهع هف الالهعنى نابعة 
السيها الشعرية، كنقد الصكرة  هنظكهة همتبسة بيف ثقافة السكؽ كالثقافة النقدية

ثقافي عمى ضيؽ التداكؿ الهفتح الإلى  يؤدم هكعزلة الهثقؼ عمى اختبلؼ صكر 
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البالغة واألسموبية، محمد عبد  صفحات الجرائد في القاعات الهغمقة في الهيرجانات

 .المطمب
تسيـ  ىؿالصكرة نقد كبيذا فعندها نطرح السؤاؿ اآلتي؟ هاذا تستطيع ثقافة    

في دراسة هجتهع ها؟ كتصبح الخكاص الهجتهع الههيزة لثقافة هيهة بكؿ 
أنكاع  فيي بعد كؿ ىذا تجهع فالصكرة، كريةصكضكح، هها تكصمو أية قطعة 

الطابع  بصريةكىي باعتبارىا  ُينظر قراءة نقدية لكتاب النقد الثقافي، كريم عبد هف الثقافات
بالنقد التزاـ  سيككف ىناؾ البصريةتأخذ شكبل هطبكعا فإلى جانب التزاـ الثقافة 

ا هستقيها كسهة كىكذا تعرض ثقافة الصكرة عمى الهجتهع طابعا فكري، الصكرة
 . النقدم الفنيالفضاء فأدبية ككجكدا هاديان 
 السينمائية المبحث الرابع نقد

فيك عهمية تحميؿ كتقييـ سينهائية صيغة رافقت النتاج الشعرم النقد  يعد   
كتذكؽ العهؿ الفني بشكؿ عاـ كالدراهي كالسينهائي بشكؿ خاص ،فيك هنيج 

د السينهائي يحمؿ كيفكؾ ها يجرم عمى شاشة نقد الهشاىدة كالكتابة ،اذف فالناق
اذف ، التمفاز هف حيث سمـ المقطات كهنطؽ تتابعيا كيفسر تطكر الشخصيات

فالنقد السينهائي كسيط بيف الفيمـ كالهتمقي ،،فيهكف الهتمقي هف اف يرل العهؿ 
هف اإليهائي عمى هستكل األثر األدبي عاهة، إلى  تحكؿ السينهائي عهبل فنيا

يهكف إف تكجد في أم أثر أدبي، أيان كاف كالشخصيات  كالكصؼ كالحكارالسرد 
 سينهائية تتضهف دائها ىيكؿ بناء ركائي في حركة فنيةجنسو أك نكعو، كصكرة 

ركاية أك  هثؿنهائي يسينهائي عمى هستكل الس تضـ نقدركائية ههيزة  نقدية
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، لجكانب هائيالسين النقدترسيخ لقصة قصيرة ببل حكار في شعرية سينهائية 
 . العهؿ الدراهي

كيؤكد عمى كجكدىا ، الظاىرةىذه  يعكسكحديثو  قديهو فالنقد العربي   
الهؤلفة هف قرابة ثهانيف بيتان  القصائد السبع الطكاؿإلى  كحسبنا إف نشير،

يييهف فييا السرد كالحكار الهسركد عمى نصفيا في حيف أف الكصؼ نصفيا 
كهف ثـ ينبع  صؼ ليككنا صكران شعرية سينهائيةاآلخر، كيجتهع السرد هع الك 

 .هنيا النقد السينهائي
الهدرسة التصكرية كشعر ب يفتأثر ه نجدىـاف ركاد قصيدة الحداثة فضبل عف    

كرسـ الهشيد عبر هجهكعة هف  اليكهية،سيها في استعهاؿ لغة  ال إليكت،
ؿ ثقافة نقدية ثقافية هف خبلال كإلقصاء البطالة الهتمقيالصكر التي يشدىا 

النقدم تمقي الضكء الكاشؼ عمى هناطؽ الخمؿ هتنكعة بتنكع االجناس األدبية ل
النقد )نص عمى االعهاؿ األدبية لرفع تقنية في هعسكر التداكالت النقدية لبعض 

النقد ، كاحسب أف لجهيع النصكص النثرية كالشعرية عمى هناصفة نص(
ية كفؽ االستخداهات االجرائية ألدكات راسة نقدهف دأكثر إلى  السينهائي بحاجة

( عمى تقنيات جديدة كالكسائؿ الناقد السينهائي) هعرفةكهف ثـ  الفنيالنقد 
ذات اليياكؿ اليرهية في لحظة تنكير  األدبيةالتعبيرية الجدية كفي الخطابات 

الثقافية  ككصكؿ النصكص، فنية ادبية كاسمكبيةإلى  النقدتندفع خبلليا ثقافة 
 . النهطيإيحائية بعيدة عف كاىؿ النقد  ي بدرجةالنص النقدراحؿ أعمى ه
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 الخاتمة 
كنحط رحالنا لتبياف ها ، االطر الفنية لمنقد العربيكىكذا نختتـ رحمتنا هع    

 تكصمنا اليو هف نتائج.
نهاذج نقدية عربية في تحقيؽ  االطر الفنية في النقد العربياستكفى البحث    

فضاءات النقد العربي القديـ كالحديث إلى  الرجكعثة في ،فكانت قناعة الباح
نقدنا العربي الهستحدث هف خبلؿ ؛ لتكثيؽ ،كصيرىا في هعطيات النقد الغربي

عني البحث ،ك (الهنظكر الكهي كالنكعي لنصكصنا األدبية)الشعرية كالنثرية
هتهيزة  انو بمغ هنزلةاذ  كالنثرية الشعرية اهكانتي الهصطمحات النقدية كبدراسة 

،كقد جاء هتناثرا بيف طيات الكتب القارئ العربي عمى ألسنة  ةيسير  وجعم
 ةهكثر  الهصطمحات النقدية الحديثةاف إلى  كها ذىب البحث ،بهختمؼ عمكهيا
نقد نصكصو هف قبؿ الريادة في  لمناقد العربيك ، النتاجات األدبيةهف حيث الكـ 

تخصصيف في نقدىـ لمنصكص األدبية الناقد الهتمقي الذم استنبط هف القراء اله
كالسيها اذا ، كىذه ظاىرة فريدة هف نكعيا، كالشعرية كالتاريخية كالسينهائية

، سرد عهموالقصصي في  لؤلسمكبعهد اف الناقد ي رايناك . كضعنا في الحسباف
غايتو، في بث هعاناتو إلى  لمكصكؿعدة  هنافذ ككسائؿ تعبيرية هتخذ هف
عمى نكاف أدبي يدؿ داللة عمى ركهانسية الهشيد، كليس بع لذا يأتيالنفسية. 

الذم أدلى بدلكه في هعسكر هجهكعة هف التداكالت النقدية لبعض  ية النصنقد
يؤكد الهعنى القائؿ بأف ،لذا  أسس كقكانيف خاصة بواالعهاؿ األدبية، كفؽ 

، هحاكلة إلرساء التقاليد نقدية ليا أىهية كفائدة يعدالنقد )نص عمى نص(، 
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في لحظة تاريخية هثقمة  األدباءبكصفو رسالة يطمقيا  النص الدبيبتقديـ 
راسة نقدية  هف دأكثر إلى  اجحتي النقدم كاحسب أف ىذا الهشيد، باإلحباط

عمى تقنيات جديدة كالكسائؿ  العربيكفؽ االستخداهات االجرائية ألدكات النقد 
ذات اليياكؿ اليرهية  (النثريةك  الشعريةاألدبية )ي الخطابات فالتعبيرية الجدية 

قهة شعكرية، كتبميغ الخطابات إلى  في لحظة تنكير تندفع خبلليا ثقافة البديؿ
يحائية بعيدة عف كاىؿ التضخـ النقد اإلالنص سياقية الثقافية أعمى هراحؿ 

 .العربي
 المصادر والمراجع

ر، نياد التكرلي، الهكسكعة اتجاىات النقد األدبي الفرنسي الهعاص  .1
 . 39، ص1979، 36الصغيرة، العدد 

اإلصغاء قبؿ فكات الهشيد، جهاؿ جاسـ أهيف، ديكاف أكثر هف قهر لميمة  .2
 . 2009كاحدة، عف اتحاد أدباب العراؽ، نادم الشعر، 

اإلصغاء قبؿ فكات الهشيد، جهاؿ جاسـ أهيف، ديكاف أكثر هف قهر لميمة  .3
 .2009ب العراؽ، نادم الشعر، كاحدة، عف اتحاد أدبا

الثقافة العربية كالهرجعيات الهستعارة، د. عبد ا إبراىيـ، الهؤسسة العربية  .4
 . 2005، 2لمدراسات كالنشر، بيركت، ط

 النظرية كالنقد الثقافي، د. هحسف جاسـ الهكسكم. )ببل تاريخ(. .5
، سنة 1لعدد قراءة نقدية لكتاب النقد الثقافي، كريـ عبد، هجمة الهسارات، ا .6

 ـ. 2005
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قضايا الشعرية، ترجهة هحهد هبارؾ كهحهد الدلي، دار تكيقاؿ، الهغرب،  .7
 . 75، ص1988

اتجاىات النقد األدبي الفرنسي الهعاصر، نياد التكرلي، الهكسكعة الصغيرة،  .8
 . 1979، 36العدد 

اإلصغاء قبؿ فكات الهشيد، جهاؿ جاسـ أهيف. )ر الببلغة كاألسمكبية،  .9
 . 221الهطمب، القاىرة، الشركة الهصرية العالهية، ص هحهد عبد

البنيكية كعمـ اإلشارة، ترنس ىككز، ترجهة هجيد الهاشطة، هراجعة د.  .10
 . 132، ص1986، بغداد، 1ناصر حبلكم، ط

النظرية كالنقد الثقافي، د. هحسف جاسـ الهكسكم، الهؤسسة العربية   .11
النقد الثقافي، د. هحسف . ر النظرية 2006، 3لمدراسات كالنشر، بيرت، ط

 .2006، 3جاسـ الهكسكم، الهؤسسة العربية لمدراسات كالنشر، بيرت، ط
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  انغٛبعخ ػهى رذسٚظ فٙ انؼشثٛخ انزغشثخ

 
 انغضائش، 1ثبرُخ عبيؼخ- كٕاؽٙ ػزٛمخ. د 

  .انغضائش، 1ثبرُخ عبيؼخ - ؽًٕرّ صبثشد 

 :ممخصال
لعمـك ذات األىهية الكبيرة لمدكؿ في شتى الحقكؿ حقؿ العمـك السياسية هف بيف ا    

العمهية االنسانية، نظرا لمشبكات العبلئقية التي تربط تعاهبلت كهعاهبلت الدكؿ فيها 
بينيا، هنذ العصكر، كبالتالي كاف هف الضركرم البحث هف طرؼ الهفكريف كصناع 

عمـك السياسية القرار في كضع أسس عمهية تنبني عمييا العبلقات هف خبلؿ حقؿ ال
إلى  بهختمؼ تفرعاتو، كالدكؿ العربية ليست بهنأل عف كؿ ىذه التطكرات، لذل سعت

 تدريس العمـك السياسية هنذ السنكات األكلى الستقبلليا. 
   التجربة العربية، تدريس، العمـك السياسية. الكممات المفتاحية:

 مقدمة:
و تحديات النظاـ العالهي هف بيف الدكؿ التي تكاج تعد الدكؿ العربية     

لحظة تككينيا إلى  فترة الحرب الباردة، أك ربها يعكدإلى  بجدكؿ أعهاؿ يعكد
 الهعاصر في النصؼ األكؿ هف القرف العشريف.

ذا أخذنا باالعتبار هجهؿ التحكالت العهيقة التي طرأت عمى العالـ،      كا 
لتو شكبل كهضهكنان  " الذم ت كثيقة لػ"العالـإلى "عالـ جديد" ال يهتُّ بصبل كحكَّ

أهاـ جدكؿ أعهاؿ هضاعؼ كبير كهعقد،  فسكؼ تككف الدكؿ العربية، سبؽ



نوفمبر  11العدد 

 2221سبتمبر 

 مجلة البحوث األفرٌقٌة

   

 195                                 

 السٌاسة معل تدرٌس فً العربٌة التجربة

 يتطمب جيدان هتهيزان لجية التشخيص كلجية االستجابة العهمية الهباشرة
  كالهؤجمة.

 العموم السياسية: حالة -أولً 
خمة : العمكـ السياسية ىي عمكـ تخكهية كهتدابالعموم السياسية المقصود .7

نها "عمكـ " بالجهع تيخضع كؿ  هعرفيان كلذا فنحف ال نعتبرىا عمهان هفردان كا 
هفردات الهجتهع لمتحميؿ باعتبار أف السياسة ىي " عصب الحياة ".كقد كنت 
أتهنى أف يككف كعي ىذا "الهعنى " ك " ال كعيو " هكضكعان لمبحث كالتأهؿ 

 1في هناىجنا ككتاباتنا.
ني العمكـ السياسية هف سكء فيـ هقيـ، كنعنى بالعمـك في ىذا الهجاؿ، تعا   

السياسية العمكـ التي تبحث في بيعديف لمسياسة يحتاجاف لمفيـ كالتحميؿ بصكرة 
هستهرة ألنيها بيعداف يتشكبلف بصكرة هراكغة كلدييها قابمية دائهة لمتغير 

 2كالتحكؿ:
يمة ىك السياسة كهستكل أساسي هف هستكيات كؿ تشك البعد األول .5

 اجتهاعية، أم ىك " البعد األساسي لمكاقع ". 

                                                           
ً٘ ٠ٔظط١غ أْ ٠ىْٛ ػٍّخ،  -ٍَٛطخؽ حٌؼ-َٜٔ ِلّي ػخٍف، كخٌش ػٍُ ح١ٌٔخٓش فٟ حٌمَْ حٌؼ٠َ٘ٓ -1

، أوظٛرَ 1، حٌؼيى 1ِـٍش ح٠ٌٕٙش، و١ٍش ح٨لظٜخى ٚحٌؼٍَٛ ح١ٌٔخ١ٓش، ؿخِؼش حٌمخَ٘س، ِـٍي 

1999 ٝ ٙ.19-23. 

أكّي ػٍٟ ٓخِٟ، ططٍٛ ػٍُ ح١ٌٔخٓش فٟ ح٠٨ٌٛخص حٌّظليس؛ ِٓ رٕخء حٌظمخ١ٌي ح١ٌّٕٙش اٌٝ ِلخ٨ٚص  – 2

و١ٍش ح٨لظٜخى ٚحٌؼٍَٛ ح١ٌٔخ١ٓش، ؿخِؼش حٌمخَ٘س، ح٠ٌٕٙش،  اػخىس طّخٓه حٌـّخػش حٌؼ١ٍّش، ِـٍش

 .37-27.ٙ ٝ 2010، ؿخٔفٟ 1، حٌؼيى 11ِـٍي 
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خطاب إلى  أها البعد الثاني فيك المحظة التي يتحكؿ فييا البعد األكؿ .6
  كأيديكلكجيا

كههارسة هباشرة. ىذا الكبلـ ينسحب عمى التفريعات العديدة لمعمـك 
 . الخ.. السياسية كاالستراتيجيا كالسياسات العاهة كاألهف القكهي

كاستجابة لهتطمبات ، الدكؿ كالهنظهات تعهيـ هعرفة هعينة بالسياسةتحاكؿ  
)أم تعهيـ الهعرفة بالسياسة( ىك أحد أىـ كاجبات  ىذا اليدؼ. الشرعية

"الجهيكرية " كال يبدك أف الدكؿ كالهنظهات الهعاصرة قمَّمت هف ىذا الكاجب، 
بر عف أف السياسة فعؿ شهكلي يع –كخاصة بالنسبة لمدكؿ  –كىذا يعني 

كىذا أهر ضركرم هف  .اإلرادة العاهة لمناس، كليست فعبلن نخبكيان أك سمطكيان 
 1عدة أكجو:

 تأكيد شرعية الهنتظـ السياسي. -
 تكريس الكعي العهكهي بالسياسة. -
 تعزيز االنتهاء كاليكية كهبدأ الهكاطنة كاالندهاج الهجتهعي الفعَّاؿ. -
هتخصصة بقضايا السياسة هف هنظكر  إعداد ككادر لدييا هعرفة هتهيزة أك -

 يحقؽ هصالحيا كيحافظ عمى أهنيا.
ذا كاف الهطمكب هف تدريس العمكـ السياسية ىك الذم ذكرناه كأكثر، فإف   كا 

السياسة العالهية تيتـ بو كتخصص لو أك الهكارد الهعنكية هف أجؿ تطكيره 

                                                           
 .31-27َٜٔ ِلّي ػخٍف، حٌَّؿغ حٌٔخرك حٌٌوَ، ٙ ٙ  -1
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صبح هف الصعب عمى الدكاـ، كلذا فإف التخصصات تزداد تشعبان كعهقان، كقد أ
 حصرىا في هؤسسة عمهية أك أكاديهية كاحدة.

الدكؿ الناهية إلى  ىذا االىتهاـ يتجمى أكثر في الدكؿ الهتقدهة كينتقؿ تشكمو  
حيث نمحظ تكسع ىذه العمكـ في بمداف هثؿ تركيا ، كهنيا هنطقة الشرؽ األكسط

يراف كهصر كحتى لبناف كاألردف سياسية في إذ أنشئت أقساـ لمدراسات ال… كا 
جاهعاتيا فضبلن عف الكميات كالهعاىد كهراكز البحكث الهتخصصة بالعمـك 

 2. السياسية كالدراسات الدكلية كاإلقميهية كاالستراتيجية كاألهنية الخ
نها بالتركيز عمى ، غير أف االىتهاـ بالعمـ ال يككف بزيادة أقساهو أك هراكزه   كا 

طاقات حصر كتحميؿ كتخطيط تفكؽ  النكعية أيضان، ذلؾ أف السياسة تتطمب
كال بد هف هراكز ، القدرة الذاتية ألم نظاـ سياسي بالهعنى الهتعارؼ عميو

 هتعددة تقدـ كجيات نظر كخيارات كرؤل هتعددة ىي األخرل.
 : العموم السياسية في الدول العربيةمكانة   .8
بيف العمـك ثهة حالة غير هتعينة بدقة في العمكـ السياسية بالهعنى العاـ ك    

غير أف ، السياسية كتخصص عمهي كبيف العمكـ السياسية كهؤسسة تعميهية
بغرض الدقة  –التساؤؿ عف حاؿ العمـك السياسية في سكرية يتطمب 

أف نهيز بيف ىذه الهستكيات كلك عمى أساس الفطرة كالحٍدس،  –كالهكضكعية 
ية حكؿ الهكضكع، طالها أننا ال نتكافر عمى بحكث تحميمية كاستقصاءات هيدان

                                                           
ىح١ٌخ أكّي ٍٗيٞ، حٌؼٍٛس ح٠ٌَّٜش ٚحٌظغ١َ فٟ ىٍحٓش حٌؼٍَٛ ح١ٌٔخ١ٓش، ِـٍش ح٠ٌٕٙش، و١ٍش حٌؼٍَٛ  -2

-153ى ى  2011، ؿ١ٍ٠ٛش 3، حٌؼيى 12ٍَٛ ح١ٌٔخ١ٓش، ؿخِؼش حٌمخَ٘س، حٌّـٍي ح٨لظٜخى٠ش ٚحٌؼ

159. 



نوفمبر  11العدد 

 2221سبتمبر 

 مجلة البحوث األفرٌقٌة

   

 198                                 

 السٌاسة معل تدرٌس فً العربٌة التجربة

عمى ىذا النحك، ال نجد ثهة عمكهان سياسية بهعناىا العاـ أك كتخصص عمهي 
ذلؾ أف الكحيد الهكجكد ىك هؤسسة تعميهية هدرسية /الهعيد العالي لمعمـك 

 1السياسية/.
إذ تتركز دراسة ىذا التخصص في/ الهعيد العالي لمعمكـ السياسية / بصكرة    

لسبعينات كحتى اآلف. كال يبدك أف ىذه التجربة قد شبو حصرية هنذ نياية ا
 خضعت ألم هراجعة هتخصصة أك هحاكلة جادة لمتغيير كالتطكير.

 كىذا حاؿ ال يهكف ألم هؤسسة أف تعيشو هف دكف هشكبلت هزهنة تصؿ بيا  
فالهعيد لـ يتطكر ال أفقيان كال عهكديان، كلـ تتغير . حد االنييار كاإلفبلسإلى 

أك التغيير الذم حدث في  االجتهاعيةلـ يمحظ التطكر في العمكـ  هناىجو، كها
الهعيد( في الهنظكر العاـ " هدرسة حزبية" أيديكلكجية )النظاـ العالهي، كها أنو 

ىذا الهنظكر العاـ تؤيده شكاىد كثيرة ال . أكثر هنو هؤسسة عمهية أكاديهية
ف كاف باإلهكاف تىفىيُّـ بعضيا.، يهكف إنكارىا   2كا 

أعتقد أف لكضعية هعيد العمكـ السياسية أسبابان كجيية لتككف عمى ها ىي   
نها لمتشخيص كالتحديد كنعمـ . عميو، كأذكر بعضان هنيا ال كهرافعة دفاعية كا 

                                                           
٠َُِ ٚك١ي، حٌؼٍَٛ ح١ٌٔخ١ٓش فٟ َِٜ حٌٛحلغ ٚحٌّٔظمزً، ِـٍش ح٠ٌٕٙش و١ٍش ح٨لظٜخى ٚحٌؼٍَٛ  -1

 .183-179، ٙ ٙ 2014، ؿ١ٍ٠ٛش 3، حٌؼيى 15ح١ٌٔخ١ٓش، ؿخِؼش حٌمخَ٘س، حٌّـٍي 

ٍٛس ح٠ٌَّٜش ٚطؤػ١َ٘خ ػٍٝ حٌزلغ ٚحٌظي٠ٍْ فٟ حٌؼٍَٛ ح١ٌٔخ١ٓش، ِـٍش ػٍٟ حٌي٠ٓ ٩٘ي، حٌؼ -2

، ٙ 2011، أف2ً٠َ، حٌؼيى12ح٠ٌٕٙش، و١ٍش ح٨لظٜخى ٚحٌؼٍَٛ ح١ٌٔخ١ٓش، ؿخِؼش حٌمخَ٘س، حٌّـٍي

ٙ17-21. 
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لي لمعبلج. كنقسـ األسباب هكضكعية إلى  جهيعان أف التشخيص ىك شرط أكَّ
 1:كذاتية

كحصيمة التجارب، كبالبيئة كتتعمؽ بالتراكـ العمهي : األسباب الموضوعية -1
العاهة لمبحث العمهي كاألكاديهي كالتعميـ العاـ كالجاهعي.. كجهيع ىذه 
العكاهؿ ليست عمى ها يراـ. إذ ليس ىناؾ تراكـ عمهي بخصكص البحكث 
السياسية سكاء العاهة أك الهتخصصة، كلعؿ أبرز نتاجات التفكير السياسي 

كبعدىا لـ تظير دراسات " عمييا ، فبدايات كأكاسط القرف العشريإلى  يعكد
ىذا يعني أف التنظير السياسي تعثر . القيهة" كها يقكلكف في المغة الدارجة

التعميـ العاـ عبر إلى  ثـ تمتو الكتابة السياسية بصكرة عاهة كانسحب لؾ
 . الخ.. الهؤسسات التربكية كاإلعبلهية

عات تشكك هف الكىف ذلؾ أف الجاه، تتركز العقبات في السياؽ الجاهعي   
غير أف العكائؽ تزداد في . العاـ كاليزاؿ كالبيركقراطية كضعؼ الهستكل العمهي

ذلؾ أف التخصص ليس لو تاريخ في الدكؿ ، حالة " العمكـ السياسية " تعقيدان 
كليس لو تجارب تطكير أك تقييـ كلـ ييعرؼ عنو أم طهكح عمهي أك ، العربية

نحف ال نجـز إف كاف ىذا الكاقع سببان أـ نتيجة ك . هحاكلة لبلبتكار كالتجديد
 لعكاهؿ أخرل.

                                                           
ٍحثي ػىخٗش، ٍٛٛس ح٨ٔٔخْ ر١ٓ حٌَّؿؼ١ظ١ٓ حٌغَر١ش ٚح١ِ٩ٓ٨ش، فَؿ١ٕ١خ، حٌّؼٙي حٌؼخٌّٟ ٌٍفىَ  -1

 .127، ٙ ٩2020ِٟ، ح٨ٓ
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ٌرج الباحث هف إطبلؽ    فالهكضكع يعاني هف التداخؿ كااللتباس بحيث يىتىحى
. حكـ قيهة أك هف تحديد األسباب األساسية كالثانكية كالنتائج األساسية كالثانكية

كـ السياسية خضعت . الخ. غير أف الكاضح تهاهان في ىذه الحالة ىك أف العم
هنذ تأسيسيا لجيات كصائية ليس لدييا الخبرة العمهية كاألكاديهية كال البكصمة 
األيديكلكجية الدقيقة، كىي غير هدركة ألساليب كخصكصيات العهؿ األكاديهي 
كهتطمباتو الهنيجية.. كلذا فقد كانت الكصاية قيدان كبَّؿى الهؤسسة كهنعيا هف 

الهؤسسات األخرل في إلى  الكصائية إرادتيا كعدكاىا التطكر. كقد نقمت الجية
الكطف التي كاصمت اعتبار الهؤسسة/ كالهعيد هدرسة حزبية أيديكلكجية في 
الهقاـ األكؿ، كلـ يسهح أحد هف ىؤالء لمهعيد بأف يخرؽ صيغة الكصاية كال أف 

 يتحرر هف الصكر النهطية الهقكلبة التي كسرت إرادتو حتى اآلف.
الهعيد العالي لمعمكـ السياسية هؤسسة رسهية أيديكلكجية  لذاتية:األسباب ا -2

نها أعطتو  في الهقاـ األكؿ. كيبدك أف طبيعتو ىذه لـ تحد فقط تطكره كا 
فمـ ينشغؿ بالشأف العاـ كها كاف لهؤسسة ، شعكران باألهاف الكسكؿ أيضان 

، تعميهيةعمهية أف تفعؿ كلـ ييتـ بتطكير هناىجو كأداء ىيئاتو اإلدارية كال
التي فضمت حب السبلهة كطهأنينة االستسبلـ " الخهكؿ " العمهي 
كالسياسي كاإلدارم. كها لـ يبحث الهعيد جديان في تطكير صبلتو هع 

كالسياسية( الههاثمة في الهنطقة كالعالـ )الهؤسسات العمهية كاألكاديهية 
، أم لـ يستطع أف يبرر نفسو إال هف حيث الضركرة الهجردة كبالتالي،

 ضركرة الهكضكع العمهي نفسو بهعزؿ عف الهؤسسة.
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تركزت تدريس العموم السياسية في البمدان العربية:  مخرجات -ثانيا  -3
دراسة ىذا التخصص في الهعاىد العاليا لمعمكـ السياسية بصكرة شبو 

كقد هثؿ ذلؾ تتكيجان لهسار . هنذ نياية السبعينات، حتى اآلف، حصرية
يث التعميـ كالتنظير. في التعميـ لـ يكف ثهة هناىج تناكؿ السياسة هف ح

دراسية تختص بالسياسة هباشرة، كأها ها يتعمؽ بالتنظير فقد اتسـ بطابع 
ذا كانت تجربتا تعميـ السياسة  أيديكلكجي عهمي إال في حاالت استثنائية.كا 
كتنظيرىا قد تراجعتا في العقكد األخيرة فؤلف األيديكلكجيات " قضهت " ها 

 قى هف فسحة لمتفكير السياسي، الهستقؿ، ك" الهكضكعي".تب
إذ أف ها ، غير أف ىذه الهفردات عمى أىهيتيا ليست هكضكع نقاشنا ىنا   

نيتـ بو ىك كضعية " العمكـ السياسية " راىنان. ككبلهنا عف العمكـ السياسية 
يزعـ  عنصرم النقاش كىها التعميـ كالتنظير أك التحميؿ إذا شئتـ.الإلى  يحيؿ

هعيد العمكـ السياسية أنو " احتكر" ىذيف العنصريف، بالرغـ هف أف ثهة هف 
تهنى عميو القياـ بذلؾ، كلكنو هنعو في الكقت نفسو هف أف يحاكلو ،ىنا فقط 

 1يبدك فشؿ الهعيد جهيبلن.
كال يبدك أف تجربة العمكـ السياسية قد خضعت ألم هراجعة هتخصصة أك     

كالتطكم. فدراسة العمكـ السياسية لـ تتطكر " أفقيان كال  هحاكلة جادة لمتغيير

                                                           
 .130َِؿغ ٓخرك حٌٌوَ، ٙ  – 1
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أك التغيير في  االجتهاعيةعهكديان " كها أف هفرداتيا لـ تمحظ التطكر في العمكـ 
 2النظاـ العالهي.

إلى  انشغمت العمكـ السياسية حتى اآلف بالتبميغ كالتركيج كتأكيد ها ال يحتاج   
هيهان بيذا الصدد، أك أنيا لـ تتجرأ عمى  تأكيد، كلـ تشعر أنيا أنجزت شيئان 

حساب الحصيمة. كيبدك أنيا لـ تكف أكثر هف هؤسسة تعميهية أك عبلقات عاهة 
بصكاب أفكار بهكاجية  (تقنع الهتمقيف)كىـ طبلب هضطركف لمقبكؿ كاالقتناع

 1أفكار أك أكىاـ أخرل ال تفصح عنيا كال تقكؿ ليـ ها ىي فعميان.
بأف الببلغ ىش كال يتكافر عمى هعارؼ عهيقة بالنسبة لنا كيشعر الهتمقي     

 " أعدائنا " أك " قضايانا.ػنحف كال بالنسبة ل
أهاـ ىذا الحاؿ سكؼ تتشكؿ لدل الهتمقي قناعات تعاكس ها أرادت الهؤسسة   

كبعد تجربة تزيد عمى العقديف ها نزاؿ نجد صعكبة في تحسس  أف تغرسو لديو.
كيهكف تمهس . بيا" كحتى بعض " هدرسييا" لؤلسؼركح السياسة لدل " طبل

 ذلؾ عمى أكثر هف هستكل.
إف تقييـ الهكاد الدراسية كأساليب التدريس ييشعرؾ بأف األلفاظ تستخدـ    

أك لمتبميغ( عف العمـ، لمكشؼ عنو بدالن هف استخداهيا لتكصيؿ هعانيو )لمتعبير 
هات الساحر يستخدـ الكبلـ بكم –كأسكؽ ىذا لمتكضيح  –كدالالتو، كىذا يذكرنا

                                                           
١ٌٚي ػزي حٌلٟ، حٌؼٍَٛ ح١ٌٔخ١ٓش فٟ حٌـخِؼخص حٌؼَر١ش، حلظَحف ًّٔٛؽ، ِـٍش ػَّحْ، حٌَّوِ  -2

 .153.169، ٙ ٙ 2012، ه٠َف 2حٌؼَرٟ ٩ٌرلخع ٚحٌيٍحٓخص ح١ٌٔخ١ٓش، حٌؼيى 

١ٔخ١ٓش فٟ َِٜ ٚٓزً طؤ١ْٓ ِيٍٓش ِٔحٍ ػزي حٌٍط١ف حٌل١خٌٟ، ٌّلخص كٛي طي٠ٍْ حٌؼٍَٛ حٌ -1

ػَحل١ش ٌٍؼٍَٛ ح١ٌٔخ١ٓش، ِـٍش حٌؼٍَٛ ح١ٌٔخ١ٓش، و١ٍش حٌؼٍَٛ ح١ٌٔخ١ٓش/ؿخِؼش رغيحى، ػيى هخٙ 

 .162، ٙ 39رخٌٌوَٜ حٌو١ّٔٓ ٌظي٠ٍْ حٌؼٍَٛ ح١ٌٔخ١ٓش فٟ حٌؼَحق حٌؼيى 
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 -Abraلئلعراب أك اإلفصاح عف األشياء. فيك يقكؿ هثبلن " ابرا كدبرا " )
cadebra عبارة عف صكت يسبب ظيكر " األرنب " كىكذا أستاذ العمكـ )
فيك يعتقد أنو بهجرد لفظ كمهة سياسة أك عمـ فكأنو يرغب بأف تعهؿ  السياسية،

 2يء بصكرة سحرية لدل الطبلب.ىذه الكمهات عمى حدكث أك ظيكر ش
كىكذا فقد دلت التجربة عمى أف الهناىج كاألساتذة ال يقكهكف بها ينبغي القياـ   

كىكذا فإف دارس السياسة . بو، ككذا الطبلب ال يتعمهكف ها ينبغي أف يتعمهكه
ينخرط فييا بصكرة هرتبكة كال يعرؼ هاذا يدرس، كتككف استجابتو ساذجة. ثـ 

جيد ييطمب هنو لتطكير نفسو. كيقؼ األستاذ أهاـ حالة هيحيِّرة:  يتذهرهع أدنى
ىؿ يحث الطالب عمى القراءة كالتزكد بالهعمكهات؟ أـ يحثو عمى تطكير هياراتو 
النظرية كالتحميمية؟ ىنا يقع األستاذ في حالة تناقض ال تسر، ذلؾ أف اختبلؿ 

كبينيها كبيف العمكـ  العبلقة بيف الهعطييف التدريسي كاإلبداعي/ كالتحميمي،
هقررات دراسية. ، خارج التدريس كالعمكـ السياسية بها ىي عمكـ ال بها ىي
كىذا حاؿ غير . كيبدك أنو هف الصعب حسـ ىذه الجدلية عمى نحك فعَّاؿ

 1هف الهفترض أف يتكافر لدل الطالب عند تخرجو: حهيد.
 هعرفة عمهية كافية في هجاؿ تخصصو. -
 ميؿ الظكاىر غير الهنيجية كخارج إطار الهكاد الدراسية.قدرة عمى ربط كتح -

                                                           
 .171حٌَّؿغ ٔفٔٗ، ٙ  – 2

َِحؿؼش ح١ٌٚش ٚ حلظَحف َِؿؼ١ش ٔظ٠َش  -ٚٛف كخٌش حٌؼٍَٛ ح١ٌٔخ١ٓش فٟ ٠ٍٛٓش  ١َّٓ آّخػ١ً، -1

 . 4 6ٙ ٙ ، 2005 - 1218حٌؼيى: -حٌلٛحٍ حٌّظّيْكٛي اػخىس حٌظؤ١ْٓ، 

http://www.ahewar.org/search/search.asp?U=1&Q=%D3%E3%ED%D1+%C5%D3%E3%C7%DA%ED%E1
http://www.ahewar.org/search/Dsearch.asp?nr=1218
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نها كشخص تعمـ نسبيان )قدرة عمى تقديـ نفسو لآلخر ال بكصفو  - أيديكلكجي كا 
 السياسة كيحمميا.إلى  كيؼ ينظر

 كلكف ها يحدث فعميان ىك:
        . هعرفة ضحمة إف كانت هكجكدة -
 ياسية.عجز عف ربط الهدارؾ النظرية بالظكاىر الس -
    عجز عف تقديـ نفسو كهتخصص في السياسة. -
 خبرة هشكشة عف نفسو كعف العالـ. -

 المرحمة النتقالية: -ثالثا
  نحف إذف أهاـ هرحمة انتقالية كحرجة في هسار" العمكـ السياسية " في الدكؿ

رغـ أننا فيها ، كالكبلـ في المحظة الحرجة خصكصية كأىهية العربية،
كلذا فإنني أعتقد أنو هف الضركرم أف ؛ حرجان عمى الدكاـ نعيش زهنان -يبدك

لو ها لـ يقمو ىك  نحدد الهكضكع كأف ال نحهمو ها ال طاقة لو بو، كال نقكِّ
ذا لـ  نفسو كأف ال نطمب هنو أف يجيب عمى أسئمة لـ يطرحيا عمى نفسو كا 
 نفعؿ ذلؾ بصدد نقد تجربة العمكـ السياسية فمف يرقى كبلهنا هستكل كشؼ

 السمبيات بيدؼ تجاكزىا.
كىؿ  ة؟الدكؿ العربيلحالة العمكـ السياسية في  أسبؽعمـ السياسة ت ىؿ كان-2

ىي الهرحمة التي سبقت تشكمو  –عمى ها يقكؿ التكسير  –كانت أيديكلكجيتو 
إذا اتفقنا عمى ىذا التساؤؿ كأبدينا االستعداد العمهي كاألخبلقي  العمهي؟.
ننا تكصيؼ حالة الهعيد باعتبارىا "هرحمة تهييدية "أك فسيككف بإهكا، لهناقشتو
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بهثابة تجاكز  ك"عمهية " لحالة العمـك السياسية. كىكذا فإف التحكيؿ إلى" كمية "ى
كىذا يعني  ؛لبلنتقالي كالهرحمي كاأليديكلكجي لصالح الهستقر كالهتكازف كالعمهي

كلكف التأسيس  أف الهعيد بقي بصفة " تحت التأسيس" خبلؿ أكثر هف عقديف،
الهؤجؿ ال بهعنى التدخؿ في تككينو كهراجعتو كتحديثو باستهرار. سأعتهد عمى 

 عهمية التحكؿلهيـ اآلف أف " نتهمَّى "ا نباىة القارئ لتفيـ هعنى التأسيس ىذا
كمية لمعمكـ السياسية: ىؿ كانت استجابة لكعي عهيؽ تحرج كضعية ىذا إلى 
 ـ؟العم

أف نجد إجابة عمى ىذا السؤاؿ، إال في هنحى  أعتقد أنو هف الصعب     
التأكيد عمى أف تفحصنا لكاقع الحاؿ لـ يتـ في الهرحمة السابقة بصكرة هعقكلة، 
كها لـ ييستشر "الهعيد" في " شأنو كهصيره "كلكف لسنا بصدد التركيز عمى ىذه 

 1ككدليؿ عمى ذلؾ فإنني أكرد حسنات التحكيؿ كاإلدهاج أكالن. ،النقطة اآلف
الهعيد. يبدك أف  هف حسنات ىذا التحكيؿ، التخمص هف لعنة التسهية -

كيبدك  –هف ىذا الهنظكر  –فالعمـ كالسياسة ظاىرتاف لغكيتاف  ،الهسألة لغكية
إسهيا كاسـ . أف العمكـ السياسية في بمدنا دفعت ثهنان لػ" األسهاء "المصيقة بيا

 الجيات الكصائية / الراعية.
كأنيا ، يؿ أنو يخمِّص التجربة هف الشعكر بأيديكلكجيتياهف هحاسف التحك  -

عمى حد تعبير التكسير هجددان هرحمة ها قبؿ العمـ، كهف "رعاية" جيات سياسية 
 –حسب هيشيؿ فككك  –هنطؽ " الراعي" إلى  غير أكاديهية كقد كانت أقرب

                                                           
 .5حٌَّؿغ حٌٔخرك حٌٌوَ، ٙ  – 1



نوفمبر  11العدد 

 2221سبتمبر 

 مجلة البحوث األفرٌقٌة

   

 226                                 

 السٌاسة معل تدرٌس فً العربٌة التجربة

هتعارؼ سمطتو( رعيتو. لـ تكف إشرافان بالهعنى العمهي كالهعنكم ال)ييش بعصاه 
 عميو اآلف كقد ترتب عمى ذلؾ هخاطر كأثهاف باىظة.

كهف حسنات التحكيؿ كاإلدهاج أنو يفسح الهجاؿ أهاـ بدء جديد كنشأة  -
جكانب إلى  هستأنفة، كىذا ها سنكضحو الحقان. غير أف الحاؿ يتطمب التنبو

 2أخرل، تتعمؽ بهعنى ىذا التحكيؿ، تتركز في الجانبيف العمهي كالسياسي:
كليذا –: الحكـ عمى التجربة السابقة بالفشؿ عمهيان. إذ يظف الجانب العممي -

أف الهعيد فشؿ في تحقيؽ األىداؼ الهنكطة بو. أها  –الحكـ الظني كجاىتو 
إنشاء هؤسسات أخرل أنيط إلى  كالحاؿ ىكذا فقد عهد صانع القرار التعميهي

ىي: " الحجر" عمى ككانت الخطكة التالية  ،بيا تحقيؽ بعض أىدافو جزئيان 
حباط" هحاكالت تطكيره سكاء فيها يخص الهناىج كاألقساـ كالدراسات  الهعيد "كا 

 الخ، ككانت الخطة الثالثة ىي تحكيمو ...العميا كأتهتة نظـ الهعمكهات كاألرشفة
 كمية فإدهاجو بالجاهعة.إلى 
 الحكـ عمى التجربة السابقة بالفشؿ أيديكلكجيان: المعنى السياسي: -
هاذا ىنا؟ ىذه الهعاني كالتحميبلت افتراضية، كلكف ثهة دالئؿ هباشرة    

 كعيانية عمييا. غير أف ليا كجيان آخر يتجمى في جانبيف أيضان عمهي كسياسي:
  في الجانب العممي:

                                                           
 .180ِٔحٍ ػزي حٌٍط١ف حٌل١خٌٟ، حٌَّؿغ حٌٔخرك حٌٌوَ، ٙ  - 2
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أف التحكيؿ ىك " كمهة السر " في إلى  يريد صانع القرار التعميهي اإليحاء    
فيؿ ينطكم اإلدهاج . ياؽ التطكير كالتنهية الشاهمةتطكير العمكـ السياسية في س

 في الجاهعة عمى فضائؿ كفرص عمهية جادة أكثر هها ذكرنا ؟
إذا كاف الهقصكد ىك التطكير فقد كاف عمى صانع القرار أف يناقش     

هجهكعة بدائؿ لمتطكير. هف بينيا هراجعة كضعية الهعيد كتطكيره هف الداخؿ 
الخ. كاف عمى صانع القرار أف يؤسس اختياره عمى  ...عبر تكسيعو كتحديثو

 دراسات استشارية هتخصصة كأف يستشير الهعيد نفسو.
كأها السؤاؿ عف فرص التطكير كفضائمو فبل أعتقد أف ثهة إجابة كافية هف     

فيؿ لدل الجاهعة ها تقدهو فعميان بيذا الصدد؟ هع هعرفتنا . دكف دراسة جادة
يـ الجاهعي كأبرزىا هشكمة التضخـ في األقساـ كالكميات بأزهات الجاهعة كالتعم

 كالكتؿ العددية لمطبلب كالدارسيف.
  في الجانب السياسي:

إف العمكـ السياسية سكاء أكانت هعيدان أـ كمية ليست إال اإلرادة السياسية     
رادة ، التعميهية لمييئة الهتخصصة -لتشكيميا بصكرة ها، كاإلرادة العمهية كا 

 . قي هف قبؿ الطبلب كعهـك الهجتهعالهتم
ذا كاف إدهاج الهعيد قد جاء بخمفية سياسية لهكضكع سياسي     فإف ، كا 

 األساس الهعقكؿ لـ يتضح لدينا حتى اآلف.
يقاؿ بأف اإلرادة السياسية تعٌكؿ . كال نعرؼ الهغزل السياسي ليذا اإلجراء     

ذكم خبرات ىاهة في السياسة عمى كمية العمكـ السياسية إعدادا أشخاص أكفاء 
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العاهة كالقانكف الدكلي كالتفاعبلت السياسية كاإلعبلـ، كالدبمكهاسية. كاإلدارة 
االفتراض، غير هفيكـ تهاهان، ألف  -. الخ. كىذا إف صح التنبؤ أك..العاهة

 النجاح في ىذه التخصصات ليس هشركطان بالتابعية لجاهعة بعينيا أك بالتحكؿ
كأكضاع إدارية كقانكنية هختمفة، كها ليذه الهسألة بالذات  صيغ كهسهياتإلى 

 .أبعادان عمهية أك أكاديهية
 مشكالت التحويل: -3
، فالهعيد ىك أكبر هف كمية عقبات، كلكنو ليس هف دكف هزايالئلدهاج      

نها الحالة االعتبارية  كأصغر هف جاهعة، كنحف ال نقصد ىنا الحجـ كا 
 فضبلن عف الهياـ التي كاف عميو القياـ بيا.ك"التجربة التاريخية "، 

العدد الكبير إلى  بإدهاجو في الجاهعة يزيد الطيف بمة، فيك بذلؾ يضاؼ     
لى حد  هف الكميات كاألقساـ في جاهعة تضخهت كترىمت أكثر هف البلـز كا 

هسار العهؿ التعميهي كاألكاديهي. كال نقصد أف لدل الجاهعة ها إلى  أساء
يخص  يد كلـ يكف باإلهكاف إيجاده أك تقديهو عبر بديؿ آخر. كهاتقدهو لمهع

 1الهعيد فأعتقد أنو ينكء بأعباء عديدة يزيدىا اإلدهاج تعقيدان.
ىك قرار قصدم انبنى عمى  –عمى خبلفية تقييهو  –أف قرار اإلدهاج     

كلكنو )القرار( هع ذلؾ ربها ، افتراضات كليس عمى تفحص دقيؽ لحالة الهعيد
يد تطكير الهعيد في سياؽ التطكير العاـ لهسار التعميـ العالي كالبحث ير 

العمهي في الكطف، كال ندرم هدل فعالية ىذا العهؿ. كىؿ تكتفي النكايا الحسنة 
                                                           

 .51َٜٔ ِلّي ػخٍف، حٌَّؿغ حٌٔخرك حٌٌوَ، ٙ  -1
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أف التغيير يتطمب عهبلن  –كيبدك أنني أكرر ذلؾ  –كالظركؼ الطيبة. أعتقد 
ة لمعمكـ السياسية، كقد أكثر فعالية كجدكل، عهبلن هف داخؿ الهنظكهة العمهي

ضركرة التغيير كشكمو بصكرة أعهؽ كأجدل. إلى  يتكصؿ " النقاش الداخمي"
أف لػ" العمـك السياسية" خصكصية تدريسية كبحثية غير هيدركة في إلى  كنمفت

كلذا فإف بنى كذىنيات صنع القرار التعميهي قد ، الهؤسسات الجاهعية األخرل
في حالة أكثر سمبية هها كاف  –يقع عندئذو ال تتكافؽ هع ىذه الخصكصية ف

 2.يعميو في الهاض
خصكصية عمهية تتطمب إلى  نسكؽ ىذا الكبلـ هف أجؿ لفت النظر    

خصكصية إدارية كهؤسساتية يجب هراعاتيا في الحالة الجديدة لمعمكـ 
 السياسية.

 :لمعموم السياسية الجديدة ةوالمرجعي ةالنظري طراأل -رابعا 
كؼ ييتـ ىذا الجزء هف النص بالبدء الجديد الهفترض لحالة العمـك اآلف س    

السياسية في الدكؿ العربية، كسيككف إعبلف كمية العمكـ السياسية فرصة لتككيف 
عمـ سياسة لو قضية هركزية كحيز بؤرم، أم قضية تككينو هؤسِّسة كذات 

 التحديث كالتنهية الشاهمة.ك ديهكهة 
بتكضيح الحالة غير الهتعينة لمعمـك السياسية بالهعنى  كعميو فهف الهيـ البدء   

العاـ، كالعمكـ السياسية كتخصص عمهي، كالعمكـ السياسية كهؤسسة تعميهية 
هدرسية، كىذا كجو، كأها الكجو الثاني فيتعمؽ بأدكار كهياـ كمية العمـك السياسية 

                                                           
 .١ٌٚ163ي ػزي حٌلٟ، حٌَّؿغ حٌٔخرك حٌٌوَ، ٙ  -2
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لو  كإطار لمتأىيؿ كالتدريب، ككحيز لمنقاش كالبحث السياسي، ككبناء
 –خصكصية عمهية هف خبلؿ االىتهاـ بقضايا هحددة، كالهساىهة بعد ذلؾ 

 1بالعمـك السياسية بالهعنى العاـ: -كتغذية ارتجاعية
ثهة أسباب هنطقية ككجيية لتتخذ العمكـ  عمم سياسة لو قضية مركزية:

السياسية في بمدنا انطبلقة جديدة، فقد جاءت هبلحظاتنا النقدية ىذه آهميف أف 
أسس دراسة العمـك السياسية هف جديد بصكرة فعالة ال أف تزداد ترىبلن تت

ثهة أسباب هنطقية ككجية لمقطع هع حالة الهعيد العالي لمعمكـ فكضعفان. 
السياسية كلكف ليس عمى أساس " كاكسي " يحطـ كميان هسارات تجربة العمكـ 

درجة إلى  يانان السياسية برهتيا، بالرغـ هف أف الرغبة تتجاكز ىذا كتتجو أح
لحظة إلى  تتهنى فييا التخمي عف" ذاكرة " العمـك السياسية التي اعتبرىا هشدكدة

ال في البعد النظرم  البمداف العربيةليس ثهة عمكـ سياسية في "؛ كارثية " عدهية
 اإلقميهي. -األكاديهي كال في البعد الهحمي

باالتفاؽ العمهي كالجهعي  هف الهيـ أف يبدأ هسار العمكـ السياسية في بمدنا    
عمى التأسيس عمى هقكلة هركزية أك أطركحة أصمية يدكر التفكير السياسي 

 يتجمى ذلؾ في عدة نقاط:. حكليا كينشط العهؿ السياسي هف أجميا
إال أف بناءىا أك إعادة بنائيا . بالرغـ هف عالهية أك ككنية العمكـ السياسية -1

 . كؿ العربيةيتطمب البدء هف حالة تتناسب هع الد

                                                           
 .179ِٔحٍ ػزي حٌٍط١ف حٌل١خٌٟ، حٌَّؿغ حٌٔخرك حٌٌوَ، ٙ  -1
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إف هعاكدة البناء هف" الصفر " أك " هف حيث انتيت التجربة السابقة "  -2
كىكذا فإف . لمعمكـ السياسية يتطمب فحص الحالة الراىنة لمعمكـ كالكطف

ضركرة تأسيس إلى  تشخيص هشكبلت العمـ السياسي في الكطف يحيؿ
ية هتهرسة يتطمب قدرة هنيجية كأخبلق، فكرم جديد. ىذا التأسيس الجديد

كهرىفة هف أجؿ صياغة إطار نظرم كهعايير لمهطابقة بيف كاقع الحاؿ 
كبيف الهأهكؿ كالهرتجى بصدده. كىذا يتطمب إطاران تأىيميان تكفره العمـك 

 السياسية باعتبارىا أيضان كاحدة هف أدكات التحديث كالتنهية الشاهمة. 
لثقافية كالسياسية تقديـ " عمكـ سياسية " هنبنية عمى األسس الهحمية ا -3

بهعنى أال تكتفي بالنقؿ عف " ، .الخ كىذا كجو يقابؿ سابقو. كالتاريخية
نها أف تعهؿ عمى تبيئة ها تنقمو أك أف تبتكر أطران كهفاىيـ تتسؽ  العالـ " كا 

 .اإلسبلهيهع األسس الهحمية الهجتهعية الكاقعية في عالهنا العربي ك 
 العموم السياسية كتخصص عممي:

كأها ، تصر كبلهنا حتى اآلف عمى العمكـ السياسية بالهعنى العمهي العاـاق    
 اآلف فسنيتـ بالعمـك السياسية كتخصص عمهي.

العمـك السياسية كتخصص عمهي فثهة هف يعتبرىا بهثابة إلى  تختمؼ النظرة
الهعرفة الكمية عف هكضكع هعيف. كآخركف يعتبركنيا هنيج أك هناىج لمتعاهؿ 

عينة غير أف شرعية ثالثة تعتبرىا هناىج كطرائؽ هعينة هع هكضكعات ه
 تختص بظكاىر هعينة.
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كىكذا فإف طبيعة العمكـ السياسية تتأتى هف طبيعة الظكاىر أك الهكضكعات   
التي تتناكليا كهع ذلؾ فهف الصعب تحديد طبيعة العمكـ السياسية، فيؿ ىي" 

أنيا " الجانب السياسي" عمكـ " تتفرع عف عمـ أساسي ىك عمـ السياسية ؟ أـ 
تفسير هقكلة أرسطك عف عمـ السياسة إلى  أهيؿ هف عمكـ هتعددة كهختمفة ؟.

كأها اآلراء ، أك عمكـ السياسة( باعتباره "سقؼ الهعبد العمهي" أك " سيد العمكـ ")
ف كانت هتفاكتة.، األخرل فميا جهيعيا أسسان كجيية كهنطقية  1كا 

 عمم السياسية: األىداف العامة لدراسة خامسا:
التركيز عمى هسائؿ األهف القكهي كالسياسة العميا لمدكلة باعتبارىا اليدؼ  -

 . األساس
 القطرية كالكحدة القكهية كهقاكهة التغمغؿ الخارجي. -دراسة الدكلة الكطنية -
 دراسة تحديات البناء االجتهاعي كاالقتصادم كالهسألة الثقافية. -
 الكحدة العربية.إلى  هتطمبات الكصكؿدراسة التككيف الدكلتي ك  -
دراسة هصادر التيديد الداخمية كالخارجية كالسبؿ الههكنة الستعادة األراضي  -

 الهحتمة هف الكطف العربي.
 دراسة البيئة اإلقميهية كالتدخبلت العالهية الهفترضة. -

 خاتمة:
سياسية هف خبلؿ ها سبؽ كليهكف لمدكؿ العربية هف خبلؿ تدريس العمكـ ال   

  تحقيؽ أىدافيا البد ليا هف:
                                                           

 .7خػ١ً، حٌَّؿغ حٌٔخرك حٌٌوَ، ٙ ١َّٓ آّ -1
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 تدريس الهرحمة الجاهعية األكلى كالدراسات العميا. .1
 تككيف كحدات كهراكز بحث سياسي كاستراتيجي. .2
إنشاء كحدات ككرش عهؿ خاصة ذات طابع تجريبي كتيدؼ الختيار  .3

كليذه الكحدات أك الهخابر إهكانية التكفيؽ أك ، حاالت هعينة في السياسة
األكؿ ىك التفحص االفتراضي : كتحقؽ ىدفيف، ف تخصصات عديدةالدهج بي

كالثاني ىك تأىيؿ الهتدربيف عمى التعاهؿ هع ، الحتهاالت تطكر ظاىرة ها
كسابيـ خبرة عهمية افتراضية خبلؿ هراحؿ دراستيـ أك  ظكاىر هعينة كا 

 إجرائيـ لبحكثيـ.
لج قضايا إنشاء دكرات تأىيؿ كتخصص عاهة أك ذات طبيعة هحددة تعا -4

 ذات راىنية هعينة يهكف أف تطمبيا هؤسسات أك إدارات عاهة.
عتقد أف الطرح الجديد لمعمكـ السياسية في كطننا، كنظران ألىهية كي   

كخصكصية الهياـ كاألدكار الهككمة إلييا، يجب أف تتهتع باىتهاـ خاص، 
هكانية التفاعؿ الداخ مي كالخارجي اىتهاـ هف حيث البنية العمهية كاإلدارية كا 

كيهكف لهعنى " اىتهاـ خاص" . كالتسييبلت كتجاكز البيركقراطيات الهعركفة
الهذككرة أف يتبمكر أكثر إذا ها أدركنا فعبلن أىهية كخصكصية ىذه العمـك 

 )السياسية(.
هف الهيـ هجاراة السياؽ العالهي كاإلقميهي الذم يتكسع في تدريس العمـك  -

إذ تيتـ الدكؿ ، تحديات الهتكاثرة في البيئة العالهيةكذلؾ استجابة لم، السياسية
 . هراكز كأكاديهيات كهعاىد هتخصصة كتنشئبتفريعات العمـك السياسية 
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كيبدك أف إدهاج هعيد العمكـ السياسية في الجاهعة تحت هسهى جديد ىك  -
إذ كاف باإلهكاف إنشاء كمية العمـك . فعؿ يعاكس السباؽ العالهي كاإلقميهي

إذ أف ، سية أك أقساـ لمعمكـ السياسية في الكميات الهكجكدة هع بقاء الهعيدالسيا
تعٌدد ىيئات تدريس السياسة ىك أهر طبيعي كهطمكب، خاصةن إذا كاف ينطمؽ 

، كالحقكؽ، هف تفريعات كهدارس عمهية كتخصصية هتعددة هثؿ االقتصاد
 . . الخ. كالجغرافيا

ط كتككيف " حقائؽ" كبناء تصكرات تفتح العمـك السياسية األبكاب لتخطي -
ذلؾ أف العمـ . سياسية لدييا القدرة عمى االبتكار كاالنتشار كاإلقناع كالتصديؽ

سنادية كقدرة عمى الهضي نحك الهستقبؿ  يعطي السياسة السكرية قكة تأسيسية كا 
ذا ها تطكرت دراسة العمكـ السياسية فسيككف أهاـ األكاديهييف . بفعالية أكبر كا 

 هعرفة شاهمة كفرص لتدعيـ السياسة العاهة داخميان كخارجيان. تككيف
التي غمب  صكرة الدكؿ العربيةإلى  –عندئذو التكازف  –تعيد العمكـ السياسية  -

 عمييا التكتر كتباعد بيف أىؿ الثقافة كأىؿ السياسة.
كؿ كتيذِّب العمكـ السياسية الصكر النهطية السمبية " الحياة السياسية " في الد -

كعف " الكتابة السياسية" فييا كعنيا. كتؤكد هصداقية الخطاب السياسي  العربية
 أهاـ الرأم العاـ. 
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 قائمة المراجع:
أحهد رشدم داليا، الثكرة الهصرية كالتغير في دراسة العمكـ السياسية، هجمة  -1

د جاهعة القاىرة، الهجم النيضة، كمية العمكـ االقتصادية كالعمكـ السياسية،
 . 2011، جكيمية 3، العدد 12

هراجعة اكلية ك  -كصؼ حالة العمـك السياسية في سكرية  سهير،إسهاعيؿ  -2
 1218العدد: -الحكار الهتهدف اقتراح هرجعية نظرية حكؿ إعادة التأسيس،

- 2005 . 
لهحات حكؿ تدريس العمكـ السياسية في هصر  الحيالي نزار عبد المطيؼ، -3

كسبؿ تأسيس هدرسة عراقية لمعمكـ السياسية، هجمة العمكـ السياسية، كمية 
ل الخهسيف لتدريس العمـك العمكـ السياسية/جاهعة بغداد، عدد خاص بالذكر 

 . 39السياسية في العراؽ العدد 
ساهي أحهد عمي، تطكر عمـ السياسة في الكاليات الهتحدة؛ هف بناء  -4

هحاكالت إعادة تهاسؾ الجهاعة العمهية، هجمة إلى  التقاليد الهينية
، العدد 11كمية االقتصاد كالعمـك السياسية، جاهعة القاىرة، هجمد النيضة، 

 .2010نفي ، جا1
ىؿ  -تاج العمـك-نصر هحهد، حالة عمـ السياسة في القرف العشريف عارؼ -5

يستطيع أف يككف عمها، هجمة النيضة، كمية االقتصاد كالعمـك السياسية، 
 .1999، أكتكبر 1، العدد 1جاهعة القاىرة، هجمد 

، عبد الحي كليد، العمكـ السياسية في الجاهعات العربية، اقتراح نهكذج - 6
، 2كالدراسات السياسية، العدد  لؤلبحاثهجمة عهراف، الهركز العربي 

 .2012خريؼ 

http://www.ahewar.org/search/search.asp?U=1&Q=%D3%E3%ED%D1+%C5%D3%E3%C7%DA%ED%E1
http://www.ahewar.org/search/Dsearch.asp?nr=1218
http://www.ahewar.org/search/Dsearch.asp?nr=1218
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ة، فرجينيا، اإلسبلهيعكاشة رائد، صكرة االنساف بيف الهرجعيتيف الغربية ك  -7
 .2020، اإلسبلهيالهعيد العالهي لمفكر 

 عمى البحث كالتدريس في العمـك كتأثيرىاىبلؿ عمي الديف، الثكرة الهصرية  -8
السياسية، هجمة النيضة، كمية االقتصاد كالعمـك السياسية، جاهعة القاىرة، 

 .2011، أفريؿ2، العدد12الهجمد
كحيد هريـ، العمـك السياسية في هصر الكاقع كالهستقبؿ، هجمة النيضة كمية  -9

، جكيمية 3، العدد 15االقتصاد كالعمكـ السياسية، جاهعة القاىرة، الهجمد 
2014. 
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 انًُطك ػهى رطٕٚش فٙ ٔدٔسْب انًغهًٍٛ انؼهًبء ئَغبصاد

 
 نؼشٔعٙ َبدٚخ. د  

 انغضائش، ثٕصسٚؼخ ،نألعبرزح انؼهٛب انًذسعخ 

 :ممخصال
كشؼ المثاـ عف إسياهات هفكرم اإلسبلـ في إلى  تيدؼ ىذه الكرقة البحثية   

يف في إثراء ر عمـ الهنطؽ، حيث شارؾ هفكرك اإلسبلـ هف فبلسفة كأصكلييتطك 
هكاضيعو، كلذلؾ سأحاكؿ تأسيس كجكد الهنطؽ عند الهسمهيف كحضكره بقكة هف 
خبلؿ عرض كتحميؿ هساىهات ابف سينا في هجاؿ الهنطؽ الصكرم التقميدم، حيث 

كىذه هبحث القضايا كالقضايا الكجكدية، إلى  أضاؼ الشيخ الرئيس تصنيفات جديدة
تعد التي طي، الذم اىتـ خاصة بالقضية الكمية ال أثر ليا في الهنطؽ األرساألخيرة 

 شرطا ضركريا في تركيب كؿ قياس كضركبو الهنتجة.
هعركفة عند كذلؾ تي لـ تكف االقترانية الشرطية الٌ  باألقيسة دعىكابتكر ها ي   

لـ يذكره  ،أرسطك، حيث تككف الهادة شرطية كالصكرة حهمية، كىذا اإلنجاز العظيـ
الهنطؽ عندىـ  ؿ اإلبستهكلكجي الفرنسي ركبر ببلنشي، ألفٌ هؤرخك الغرب هف أهثا

هنطؽ ركاقي لغكم كهنطؽ أرسطي، فيـ يتعصبكف لدينيـ كلجنسيـ، إلى  ينقسـ
ككذلؾ سنقـك بالبحث كالتهحيص في هجيكدات شيخ اإلسبلـ ابف تيهية، الذم عرؼ 

رساءه لصرح ة كاقعية، الهنطؽ عمى أسس استقرائي بنقده البلذع لمهنطؽ الهشائي كا 
حيث ، "الرد عمى الهنطقييف"ب ، كيظير ىذا في كتابو الهكسـك الهجردةتنبذ الهفاىيـ 
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يحتكم ىذا الكتاب عمى بحثيف أساسييف، بحث الحد كالتصكر كبحث التصديؽ 
هقاـ الحد كهقاـ القياس، فعهؿ ابف تيهية عمى نقض كتقكيض إلى  كالقياس، أم ينقسـ

 .الهنطؽ التقميدم أىـ األسس التي ينبني عمييا
 الهنطؽ؛ االستشراؽ؛ الحد؛ القضية الهنطقية؛ القياس.الكممات المفتاحية: -

 

Abstract: This research paper aims to unveil the contributions of 

Islamic thinkers to the development of logic، where Islamic thinkers 

from philosophers and fundamentalists participated in enriching its 

topics. The chief Sheikh added new classifications to the topic of 

issues such as existential issues، the latter of which have no effect on 

Aristotle's logic، which was especially concerned with the overall 

issue، which is a necessary condition in the installation of every 

measurement and its productive forms. 

     He invented the so-called conditional associative syllogisms، 

which were not well known to Aristotle، where the material is 

conditional and the image is predicate، and this great Achievement 

was not mentioned by Western historians such as the French 

epistemologist Robert Blanché، because their logic is divided into 

Stoic linguistic logic and Aristotelian logic، they are fanatical about 

their religion and their gender، as well as we will research and 

scrutinize the efforts of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah، who was 

known for his stinging criticism of Peripatetic logic and his 

establishment of the edifice of logic on realistic inductive foundations 

that reject abstract concepts. ، The study of limit and perception and 
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the research of authentication and analogy، that is، it is divided into 

the station of limit and the station of analogy، so Ibn Taymiyyah 

worked on refuting and undermining the most important foundations 

on which the traditional logic is built. 

Keywords: Logic، Orientalism، the definition، logical proposition، 

Syllogism. 
 

 مقدمة:
إٌف الهنطؽ باعتباره تشريعا لمعقؿ، لـ يكف حكرا عمى أهة دكف أخرل، بؿ    

شاركت في نتج عف جيكد فكرية هستهرة عبر هراحؿ التاريخ الهتعاقبة، قد 
كضع لبناتو سائر الحضارات، كقد ترعرع في أحضاف الجدؿ، إذ انتقؿ هف 

التنظير بفضؿ الجيكد الجبارة التي قاـ بيا الفيمسكؼ اليكناني إلى  الههارسة
طكر الفعؿ أك هف الهنطؽ إلى  الفذ أرسطك طاليس، حيث نقمو هف طكر القكة

هكلكجي الفرنسي ركبر الهنطؽ الصريح عمى حد تعبير اإلبستإلى  الضهني
ببلنشي، كاعتبره أرسطك آلة العمـ كصكرتو، إذ يشكؿ في جكىره نظرية القياس، 
كاعتبر ىذا األخير ىك العهدة كأساس العمـ اليقيني لهدة طكيمة هف الزهف، إذ 
ىيهف الهنطؽ األرسطي لعقكد طكيمة كخاصة في الفمسفة الكسيطية الهدرسية، 

تتعرض لعدة انتقادات هف الهدرسة اإلسبلهية، كلـ لكف ها فتئت ىذه اآللة أف 
يسمـ هف التصحيح كالتنقيح كالتجاكز حتى هف ركاد الهدرسة الهشائية هف أهثاؿ 
ابف سينا الهتأخر، ككذلؾ نجد ابف تيهية الفقيو الحنبمي عهؿ عمى نقض 

 الهنطؽ اليكناني، كتقكيض أىـ األسس التي ينبني عمييا.
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 : اإلشكالية
ـ هفكرك اإلسبلـ في ابتكار هناىج جديدة تتجاكز نظرية القياس ىؿ ساى   

األرسطية؟ كها ىي اإلضافات التي أنجزت في هجاؿ الهنطؽ عند الهسمهيف 
ثراء التراث العمهي اإلنساني؟ كها ىي أىـ الهكاقؼ التي  كساىهت في تطكيره كا 

 تبنتيا الحركات اإلستشراقية إزاء الفكر اإلسبلهي كتراثو؟
 :البحثأىداف 

الشيخ الرئيس ابف  بإسياهاتكها يجدر ذكره في ىذا الهكضكع ىك اإلشادة     
رساء صرح الهنطؽ عمى أسس  سينا كابف تيهية في تطكير عمـ الهنطؽ كا 
استقرائية، كهيهتنا األساسية في ىذا الشأف، تتهثؿ في تفنيد ادعاء االستشراؽ 

ني، كدحض أحكاهيـ الكاىية بأٌف الفكر اإلسبلهي هجرد هحاكاة لمفكر اليكنا
اٌلتي تجرد العقؿ الساهي هف هقدرتو عمى اإلبداع، إذ العقمية الساهية حسب 
زعهيـ الهغمكط عقمية هفرقة غير قادرة عمى التفكير التركيبي، كأٌف الهسمهيف 
عاهة عندىـ فقر في التفكير العمهي كالفمسفي، كقد استحكذت ىذه الفكرة عمى 

ف يتعصبكف لجنسيـ، كهف األهثمة الحٌية عمى ىذا بعض الهستشرقيف الذي
-Renan Ernest(1823التعصب "تمؾ اآلراء التي آهف بيا أرنست ريناف*"

( في كتابو )التاريخ العاـ لمغات الساهية كنظاهيا الهقارف(، فقد شف 1892
حهمة شرسة عمى الجنس الساهي، كانتقد بشكؿ الذع المغات الساهية التي " 

تطكر المغات اليندية األكركبية، ككاف يقصد إلى  حطا بالقياستهثؿ شكبل هن
.. فإف دراسة ريناف الهذككرة كانت أكؿ ها . االنحطاط األخبلقي كالبيكلكجي
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خمقو ريناف، أك الكىـ الذم اخترعو في هختبر فقو المغة إلرضاء إحساسو 
ينبغي أف يغيب كالرسالة التي يؤدييا في الحياة العاهة، كال  االجتهاعيةبالهكانة 

عنا إدراؾ أف ىذه الرسالة كانت ترضي غركر ريناف باعتبارىا ترهز لمسيادة 
فكاف ىذا الهكقؼ يتهيز  1األكركبية )كهف ثـ سيادتو( عمى الشرؽ كعمى زهانو" 

بالغمك الظاىر، ينحرؼ عف نيج الحقيقة العمهية الهكضكعية، كىك هجرد إشباع 
رب، إذ يعتبر ىذا األخير هرادؼ لبلستعباد لعقدة التفكؽ التي يتهيز بيا الغ

االستدهار، فكاف االستشراؽ يجسد طهكحات االهبريالية كاالستعهار، بؿ اهتد بو 
إلى  تبني هكقؼ العرقية الضٌيقة اٌلتي تقسـ األجناس بطريقة تعسفيةإلى  األهر

أجناس عميا كأجناس سفمى " كىكذا يرل أف الساهييف هكحدكف با كهتعصبكف 
ذلؾ، لـ يأتكا بأساطير أك بفنكف أك تجارة أك حضارة، كيتسـ كعييـ بالضيؽ ل

كقد ، 2كالجهكد، كخبلصة القكؿ أنيـ يهثمكف تركيبة هتدنية هف الطبيعة البشرية"
أبعد حد حيف أرجع الداعي األكؿ لتخمفيـ ىك اإلسبلـ، حيث إلى  ذىب بعضيـ

 wilhem Gottliebيزعـ الهؤرخ األلهاني فيمياـ جكتمكب تنهاف* 

Tennemann (1761-1819 ،أف العرب عاجزكف عف أم إنتاج عقمي )
كيزعـ أٌف القراف الكريـ ىك الهسؤكؿ الكحيد عف ذلؾ، ألٌنو يعيؽ التفكير الحر، 

                                                           
اىٚحٍى ٓؼ١ي، ح٨ٓظَ٘حق، حٌّفخ١ُ٘ حٌغَر١ش ٌٍَ٘ق، طَؿّش ِلّي ػٕخٟٔ، ٍإ٠ش ٌٍَٕ٘ ٚحٌظ٠ُٛغ،  1

١1 ،2006ٙ ،236. 

* أٍٔٔض ٠ٍٕخْ: ِئٍم ٚوخطذ فَٟٔٔ ٚوٌٌه ف١ٌٍٛٛؿٟ، ح٘ظُ رّـخي فمٗ حٌٍغش ٚٔمي حٌىظخد حٌّميّ 

 ٔميح طخ٠ٍو١خ.

 .237حٌَّؿغ ٔفٔٗ، ٙ 2

 ف١ٍٙخَ ؿٛطٍٛد طّٕخْ ِئٍم ٚف١ٍٔٛف أٌّخٟٔ. *
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كإلحقاؽ الحؽ كالذكد عنو ال بد هف تفنيد ىذا الزعـ الكاذب، ألٌف االستشراؽ ىك 
عهمة كاحدة كىك أداتو لتحقيؽ نكاياه هجرد اهتداد لبلستعهار، بؿ ىها كجياف ل

الهبيتة كأطهاعو االقتصادية كالعسكرية التي ال تعرؼ حدكدا، كتعتبر الكنيسة 
اإلسبلـ العدك المذكذ الذم يجب هحاربتو بشتى الطرؽ، كلذلؾ كاف االستشراؽ 
كسيمة لمتنصير أك التبشير، فبل يهكف تحقيؽ النصر األكبر بقكة السبلح 

الفكر كذلؾ، " كها أف الكنيسة ثـ االستعهار ساىها في تشكيو  فحسب، بؿ بقكة
اإلسبلـ كحضارتو كتشكيو اإلنساف العربي ثـ تركت الهيهة بعد ذلؾ 
لبلستشراؼ عمى حد تعبير هكنتجكهرم كات هؤلؼ كتاب " فضؿ اإلسبلـ عمى 

د إٌف االستشراؽ بنكعيو البلىكتي كالعمهي تغديو أحقاد تاريخية، ق 3الحضارة" ،
تراكهت عبر الزهف، فكاف الدافع الديني ىك الذم يحتؿ الصدارة كها يذكر 
الباحث هصطفى السباعي الذم اعتبره هف أىـ الدكافع "فقد كاف ىدفيـ أف 

كيشكىكا هحاسنو فكصفكا الهسمهيف بالمصكص كسفاكي  يطعنكا في اإلسبلـ
لحس كالبداىة لكف ا 4الدهاء كأف سعييـ إنها ىك إلرضاء همذاتيـ الجسدية" ،

كالتاريخ يفند كذبيـ الهركب، بؿ ىذا االدعاء يصدؽ عمى بعضيـ كليس عمى 
كميـ، فنحف ال نصدر أحكاها عاهة جزافية حتى نتفادل التعهيـ كالهغالطة، 

                                                           
ٌو٠َ رٓ ر٠ُٛي، حٌيٍحٓخص ح٦ٓظَ٘حل١ش ٚهطَ٘خ ػٍٝ حٌؼم١يس ٚحٌفىَ ح٩ٓ٦ِٟ، ِـٍش ىٍحٓخص  3

 .20، 2018ٙ، 5حٓظَ٘حل١ش، حٌؼيى

 .21حٌَّؿغ ٔفٔٗ، ٙ 4

ح٠ٌَخ١ٟخص  * ٍٚر١َ ر٩ٟٔ٘: ٠ٍخٟٟ ٚحرٔظ١ٌّٛٛؿٟ فَٟٔٔ، طظّلٍٛ أػّخٌٗ كٛي حٌّٕطك ٚفٍٔفش

 ِٓ ر١ٕٙخ ح٨و١ِٔٛخط١ه.
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هستكل إلى  كنحيد عف جادة الصكاب، كلذا ال ترقى الحركات اإلستشراقية
 حياد العمهي كالهكضكعية.الحركات العمهية، ألنيا بعيدة كؿ البعد عف ال

كها يزيد في الطيف بمة أٌف ىذا الهكقؼ اٌلذم يتهيز بالشطط كالتزهت، قد      
بعض هؤرخي العمـ هف أهثاؿ اإلبستهكلكجي الفرنسي ركبير إلى  اهتد

( الذم تنكر لمجيكد الجبارة التي 1898-1975) Robert Blanché*ببلنشي
نطؽ، كغيب كجكد هنطؽ عند الهسمهيف قاـ بيا الهناطقة العرب في هجاؿ اله

"تاريخ الهنطؽ"، حيث قاـ بدراسة شاهمة لمهنطؽ القديـ ب في كتابو الهكسكـ 
كهيز بيف الهنطؽ الضهني كالهنطؽ الصريح، أم الهنطؽ  كالحديث في الغرب،

كههارسة كالهنطؽ كعمـ قائـ بذاتو عند أرسطك طميس، فكاف هكقفا هنحازا 
هقكهات الركح العمهي، ألنو إلى  بالذاتية، أم يفتقرلمغرب الهسيحي يتهيز 

يعتقد كجؿ هؤرخي العمـ بأف العصر الكسيط ىك عصر البلعقؿ، إذ سادت فيو 
الفمسفة الهدرسة التي كانت هكاقفيا هجرد هحاكاة لمهنطؽ الهشائي، كىذا 

 الهكقؼ يتهيز بالهركزية الفمسفية التي تعتبر العمـ حكرا عمى الغرب فقط.
 :ية البحثمنيج

إٌف طبيعة الهكضكع ىي التي تحدد طبيعة الهنيج، كلذا اخترت الهنيج     
التحميمي الكصفي الذم يتناسب هع الهكضكع الهدركس حتى يتسنى لنا إبراز 
أىـ اإلنجازات التي قدهيا كؿ هف الشيخ الرئيس ابف سينا كشيخ اإلسبلـ ابف 

في الفكر األكركبي بشقيو  تيهية في هجاؿ الهنطؽ كالتي أثرت بشكؿ همحكظ
 الكسيط كالحديث، كساىهت هساىهة فعالة في إثراء التراث اإلنساني.



نوفمبر  11العدد 

 2221سبتمبر 

 مجلة البحوث األفرٌقٌة

   

 224                                 

 المنطق علم تطوٌر فً ودورها المسلمٌن العلماء إنجازات

 ىـ(: 428-ه370) ابن سينا من المنطق المشائيموقف 
ساىهكا هساىهة فعالة  هف أقطاب الفكر اإلسبلهي الذيف لقد كاف ابف سينا     

لهنطقي، إذ يعتبر هف الفبلسفة الهنطقييف الذيف استعانكا في إثراء البحث ا
بالهنطؽ لمذكد عف آرائيـ الفمسفية، حيث كاف هحبا لمفمسفة بشقييا النظرم 

كقد احتؿ الهنطؽ هنزلة كبيرة ال يستياف بيا في حياتو ، حد الكلعإلى  كالعهمي
بأنو  رؼ الهنطؽالفكرية، فجعمو خادـ العمكـ هف العمكـ الكسائؿ ال الغايات، كيع

إلى  "آلة قانكنية عاصهة لمذىف عف الخطأ فيها نتصكره كنصدؽ بو كهكصمة
فعالج هعضمة طبيعة الهنطؽ  5مو"،ياالعتقاد الحؽ بإعطاء أسبابو كنيج سب

كدرس بتهحيص دقيؽ أفعاؿ العقؿ، أم هككنات التفكير الهنطقي، فبحث في 
ضايا كتصنيفاتيا الهتنكعة، كلـ التصكرات كالحدكد الهعبرة عنيا كأقساهيا كالق

تسر حياتو الفكرية عمى كثيرة كاحدة، بؿ اجتاحتيا هنعطفات كتغيرات جذرية، 
فكاف ابف سينا ذلؾ العالـ الهكسكعي الذم ألـ بعمكـ عصره، كانشغالو بالطب 

تعديؿ رأيو في الهنطؽ، فبعدها إلى  كاف بهثابة نقطة تحكؿ في حياتو، أدت بو
عتبر القياس األرسطي ىك العهدة، أم الصكرة االستداللية غير كاف هكلعا بو كا

هباشرة اٌلتي ينبني عمييا العمـ اليقيني، لكنو لـ يعد تمهيذا هطيعا ألستاذه بعدها 
هرحمة كبدأ " الباحث عبد الرحهف هرحبا "شؽ عصا الطاعة" عمى حد تعبير

تاريخ دقيؽ  الخمؽ كاإلبداع هستقبل عف أرسطك، كىذه الهرحمة يصعب تحديد

                                                           
َكزخ 5  ِ ّْخ ك ١ِش: ِلّي ػزي حٌَ ٔفش ح٩ٓ٦ ٌٍف ١ٔش اٌٝ ح ٔخ ١ٌٛ ٔفش ح ٌٍف َ  ،3، ١ِٓ ح ِحث ؼ١ش حـٌ ـِخ ػخص ٌح طٛز ْٛح حٌّ ى٠

1983،  ٙ488. 
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بدأ يحس تدريجيا بأكجو النقص في ثقافتو، إذا ظؿ دائبا عمى طريقة  …ليا 
 . 6التأهؿ الفمسفي العقيـ الذم ال تدعهو التجربة كالهشاىدة"

لقد انتبو ببصيرة ثاقبة أف القياس األرسطي رغـ فائدتو فيك ال يكفي كحده     
د خاصة إذا تعمؽ األهر لتحصيؿ الهعرفة العمهية الدقيقة، بؿ هجالو هحدك 

بهيداف العمـ الطبيعي، فحرص عمى استخداـ الهنيج االستقرائي في دراستو، 
ألنو ال يعتهد عمى هفاىيـ هجردة أك تصكرات، بؿ عمى حكادث همهكسة 
هشخصة هف طبيعة خاصة، فابتكر كأنشأ هنطقا جديدا ىك هنطؽ الهشرقييف، 

العقؿ، حيث يهثؿ هرحمة االستقبلؿ ينبني عمى التفاعؿ الهستهر بيف التجربة ك 
بالرأم كهنعطفا جديدا في حياتو الفكرية التي دخميا بعقؿ ناقد، كىذا إف دؿ 
عمى شيء فإنها يدؿ أف ابف سينا لـ يعد شارحا آلراء الهعمـ األكؿ، كلـ تكف 

 هكاقفو الهنطقية هجرد اهتداد لمهنطؽ الهشائي. 
ىاهة كجريئة، تنبني عمى النقد  كيعتبر كتاب هنطؽ الهشرقييف هحاكلة    

البناء لتقكيض أىـ األسس لمهنطؽ األرسطي الهشائي، فقاؿ في ىذا الهضهار: 
أف نجهع كبل ها فيها اختمؼ أىؿ البحث فيو، ال إلى  "فقد نزعت اليهة بنا

نمتفت فيو لفت عصبية أك ىكل أك عادة أك إلؼ كال نبالي هف هفارقة تظير هنا 
في كتب  اب اليكنانية إلفا عف غفمة كقمة فيـ، كلها سهع هنلها ألفو هتعمهك كت

                                                           
 .489ٙ، حٌَّؿغ ٔفٔٗ 6
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ألفناىا لمعاهييف هف الهتفمسفة الهشغكفيف بالهشائيف الظانيف أف ا لـ ييد إال 
 .7اىـ"إيٌ 

 :التعريف عند ابن سينا
كيظير ىذا الهنعطؼ كالتعديؿ في هكقفو أكثر ها يظير في هكضكع التحديد    

الذم يسهى رسها، الذم ال يعرفنا بطبيعة الشيء،  أك التعريؼ، كىك التعريؼ
بؿ يكتفي باألعراض، أم الصفات الخارجية غير هقكهة لطبيعة الشيء، "فقد 

هعرفة إلى  ف أنو بحاجةيالطبيب كالعالـ الهثقؿ بتجارب السن رأل ابف سينا
 8ره "بالمكاحؽ."األشياء كتعريفيا بحسب أحكاليا الهشاىدة بالحس أك بحسب تعبي

ىذا النكع هف التعريؼ ىك االستقراء ال القسهة كالتركيب إلى  كالهنيج الكحيد
 ،كها ىك شأف عند أرسطك الذم اعتبر التعريؼ بالحد التاـ أتـ أنكاع التعاريؼ

فيناؾ طريقاف لدراسة التعريؼ سار فييا تفكير ابف سينا: أحدىها استنتاجي 
 نازؿ، يبدأ هف الهقكالت الهجردة كينتيي بالهكضكع الهحسكس.أرسطك طاليسي 

العاـ، استقؿ في إلى  فيو هف الخاصناكم صاعد ينطمؽ يكاآلخر استقرائي س 
 ىذا األخير عف الهعمـ األكؿ. 

كيترتب عف ىذا حقيقة ىاهة البد هف اإلشادة بيا كىي أضحى الهحسكس      
كبالتالي أحدث انقبلبا في الفمسفة  الهشخص الخارجي أصبل لمحقيقة العقمية،

اٌلتي كانت تعتهد أساسا عمى الهاىية كالجكىر، كحمت هحميا فمسفة قائهة عمى 

                                                           
 .19ٙ 1982ر١َٚص،  ،ٗىَٞ حٌٕـخٍ، ىحٍ حٌليحػش ، طمي1ُ٠، ١ٓ١١ِٕطك حٌَّ٘ل: حرٓ ١ٕٓخ 7

 .13ٙ ، حٌّٜيٍ ٔفٔٗ 8
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ذا كاف الرسـ هأخكذا هف المكاـز اٌلتي ىي هقكهات لمكجكد  المكاـز ال الذات "كا 
" ف لـ يكف لمهاىية كالهفيـك  .9كا 

 القضية المنطقية عند ابن سينا:
عرؼ نكعا آخر هف القضايا لـ يكف هعركفا عند أرسطك ذلؾ، إلى  ضؼ    

أطمؽ عمييا اسـ "القضايا الكجكدية"، يقكؿ الباحث الجزائرم الفذ في ىذا 
 السياؽ:" بأفٌ هؤلؼ اإلشارات يهيز بطريقة صريحة بيف: 

القضية التي تعبر عف عبلقة هنطقية بيف الهكضكع كالهحهكؿ، كيعني بذلؾ -1
 ال تخضع لمجية كلمزهاف، كألم إثبات كجكدم.القضية الهطمقة التي 

القضية الكجكدية: يشرح ابف سينا بطريقة هفصمة الفرؽ بيف ىذا النكع كاٌلذم -2
يميو، ففي ىذا الشرح يبيف بأٌنو عمى كعي بالتجديد في ىذا الهجاؿ، فيقكؿ: 

.. كىذا يعني عف طريؽ لفظنا التقني . كؿ "ب" ىي "ج" بالكجكد
إٌف القضية الكجكدٌية ال أثر ليا في الهنطؽ  10الكجكدية" ،"باالصطبلحية" "

األرسطي، اٌلذم اىتـ خاصة بالقضية الكمٌية كاعتبرىا هف قكاعد تركيب 
القياس الحهمي، أم تعد شرطا ضركريا في تركيب كؿ قياس كضركبو 

 الهنتجة.

                                                           
 .75ٚ76ٙ  1982، ىحٍ حٌليحػش ر١َٚص، طمي٠ُ ٗىَٞ حٌٕــخٍ، 1، ١ِٕطك حٌَّ٘ل١١ٓ :حرٓ ١ٕٓخ 9

11 Ahmed Moussaoui : Le problèmes des fondement de la logique chez les 

penseurs musulmans médiévaux، la logique d’Avicenne(Ibn Sina)، 

Almanahidj، Alger، 2007، p 69-70. 12 ibid.، p70.                                                            
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كها يجدر ذكره، أف هف جهمة اإلضافات التي لعبت دكرا في تطكير     
ثرائو، إدخاؿ شيخ الرئيس عنصر الزهاف في القضية الهنطقية، كىذا  الهنطؽ كا 

كذلؾ لـ يكف هعركفا عند الهعمـ األكؿ، إذ "الزهاف لو أىهية كبيرة كجهة في 
تصنيؼ القضايا عند ابف سينا صاحب الشفاء كالنجاة كالهنطؽ، حيث "تتهيز 

إلى  ية الدائهةالقضية الدائهة بدكاـ قيهة حقيقتيا أك كذبيا، كتصنؼ القض
 قسهيف:

القضية الهطمقة الدائهة أك الدائهة عمى اإلطبلؽ، بهعنى أف دكاهيا غير هقيد -أ
 بأم شرط. 

القضية الشرطية أك االفتراضية الدائهة، أم الدائهة بصفة شرطية، كىي  -ب
 .11القضية التي يخضع دكاـ قيهة حقيقتيا لبض الشركط" 

 :األقيسة القترانية الشرطية
عهؿ ابف سينا عمى تكسيع نظرية القياس ليشهؿ نكعا آخر غير القياس      

الحهمي األرسطي كاالستثنائي الركاقي كها ىك ذائع كهعركؼ عند هؤرخيف 
الغربييف، فكاف اإلبداع يتجسد في خمؽ هركب جديد يستهد عناصره هف 

ني هصادر شتى، لكف ىذا الهزج لـ يكف هعركفا هف قبؿ، فكاف القياس االقترا
الشرطي يتككف هف هكاد قريبة، أم هقدهات شرطية كالصكرة حهمية، كابف سينا 
يرفض الشكؿ الرابع، ألٌنو هخالؼ لمطبع، كطبؽ األشكاؿ الثبلثة عمى ىذا النكع 
الجديد، الذم ذاع كاشتير في هؤلفات الهناطقة العرب كتعرض لشيء هف 
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متيا حتى تككف التفصيؿ كلمشرح بإسياب، بؿ عهمكا عمى تأطيرىا كىيك
خصيصة الهنطؽ عند الهسمهيف، حيث انتبو بعقؿ هتدبر في حيثيات الهنطؽ 
عند ها تهرس فيو كفي أفعاؿ العقؿ كخباياىا كهعرفة كننيا، أف القياس كهختمؼ 

، "كليذا يهكف أف نقكؿ أف أكؿ إلى  صكره كالعبلقة بيف حدكده، ترجع المزـك
أف )عبلقة الهبلزهة( إلى  لذيف انتبيكاظيكره كاف عمى لساف الهنطقييف العرب ا

بيف الهكضكع كالهحهكؿ في القياس االقتراني الحهمي تعادليا عبلقة االستمزاـ 
بيف الهقدـ كالتالي في القياس االقتراني الشرطي كذلؾ في جهيع صكر 
االستنتاج الهشركعة في القياس االقتراني الحهمي... كعاهمكا طرفي القضية 

كالتالي( هعاهمتيـ لطرفي القضية الحهمية )الهكضكع  الشرطية )الهقدـ
 .12كالهحهكؿ(" 

كقد نظر ابف سينا لمقضية الشرطٌية هف ناحية الكـ كالكيؼ، أم ها يعرؼ       
بالتصنيؼ الرباعي كها ىك الشأف عند أرسطك، ككذلؾ عهؿ عمى تطبيؽ قكاعد 

ية كالصكرة حهمية، القياس الحهمي عمى االقتراني الشرطي، فكانت الهادة الشرط
فسكر القضية أك عبلهة الكـ تككف حسب التصنيؼ الرباعي لمقضية الهنطقية 

 كها يمي :" الكمية الشرطية الهكجبة: كمها كانت )أ س( كانت )ب س(.
 الكمية الشرطية السالبة: ليس البتة إذا كانت )أ س( كانت )ب س(.

كانت )ب س(. الجزئية الشرطية الهكجبة: قد يككف إذا كانت )أ س(  

                                                           
ِلّٛى ح١ٌؼمٛرٟ، ِٔخّ٘ش حٌّٕطم١١ٓ حٌؼَد حٌميِخء فٟ ط١ٓٛغ ٍٛٛ ح٨ٓظٕظخؽ، ِـٍش حٌظَر١ش  12

 .6، حٌّيٍٓش حٌؼ١ٍخ ٥ٌٓخطٌس، ر٠ٍُٛؼش، حٌـِحثَ، 2011ٙ، 2حٌؼيى  ٚح٨رٔظ١ٌّٛٛؿ١خ،
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.13الجزئية الشرطية السالبة: قد ال يككف إذا كانت )أ س( كانت )ب س("  
إٌف الفرؽ بيف القياس الحهمي كاالقتراني الشرطي ىك أٌف األكؿ يتككف هف     

قضايا حهمية بسيطة هطمقة غير هقيدة بشرط، أها الثاني يتككف هف قضايا 
شتاف بيف الجـز كاالفتراض، كقد شرطية هركبة هف طبيعة افتراضية، كبالتالي 

تحدث بإسياب عف القياس االقتراني الشرطي كها ىك هخالؼ لمطبع كها ىك 
 "اإلشارات كالتنبييات"، ألف األقربب هتفؽ هعو قريب هنو في كتابو الهكسكـ 

الطبع ىك االقتراف الهكجكد بيف الهتصؿ كالحهمي، أها بيف الشرطيات إلى 
ع هخالفة تاهة، إذ كيؼ يتـ االقتراف بيف الهنفصمة فيك هخالؼ لمطب

إنا سنذكر -"إلى اقترانات شرطية الهنفصبلت؟ يقكؿ ابف سينا في ىذا الشأف:
.. كنقكؿ: إٌف الهٌتصبلت . بعض ىذه، كنخمى عها ليس قريبا هف الطبع هنيا

أك هقدـ. كها -في تاؿ-قد تتألؼ هنيا أشكاؿ ثبلثة كأشكاؿ الحهميات، كتشترؾ
حهميات تشترؾ في هكضكع أك هحهكؿ، كتفترؽ في هكضكع أك كانت في ال

، كىذا يعني أف ترتيب الحدكد في الهقدهات 14هحهكؿ. كالحكاـ تمؾ األحكاـ" 
في األقيسة االقترانية الشرطية يخضع لنفس الترتيب األقيسة الحهمية، أم ليها 

الحهمية  صكرة كاحدة، كهف األهثمة التي ذكرىا ابف سينا حكؿ كقكع الشركة بيف
 كالهنفصمة، هثؿ قكلؾ: االثناف عدد

                                                           
 .7حٌَّؿغ ٔفٔٗ، ٙ 13

ص(، ٙ -، )ى3حرٓ ١ٕٓخ، ح٦ٗخٍحص ٚحٌظٕز١ٙخص، طلم١ك ١ٍّٓخْ ى١ٔخ، ىحٍ حٌّؼخٍف، َِٜ، ١ 14

ٙ432-436. 
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ها فرد     .15إذف االثناف زكج"         ككؿ عدد إها زكج كا 
كيفضؿ ابف سينا ها ىك قريب هف الطبع كأحسف هثاؿ عمى ذلؾ، اقتراف    

الشرطي الهتصؿ هع الحهمي، فيقكؿ:" قد تقترف الشرطية الهتصمة هع الحهمية 
الطبع، أف تككف الحهمية تشارؾ تالي الهتصمة إلى  كأقرب ها يككف هف ذلؾ

الهكجبة، عمى أحد أنحاء شركة الحهميات. فتككف النتيجة هتصمة، هقدهيا ذلؾ 
.. . الهقدـ بعينو، كتالييا نتيجة التأليؼ هف التالي الذم كاف هقترنا بالحهمية

 كهثالو: إف كاف ىذا الهقبؿ إنسانا، فيك هنتصب القاهة
 . 16إذف إف كاف ىذا اإلنساف هقببل فيك ضحاؾ"  حاؾككؿ هنتصب القاهة ض

اىتهاها بالغا بالهفردات الجزئية أكثر هنو بالكميات حتى  كاىتـ ابف سينا     
"ففي فصؿ هف فصكؿ )النجاة( درس ابف سينا كيفية  القانكف،إلى  يصؿ

الذم ال يككف العمـ عنده  حصكؿ العمـ ال بالضركريات كها كاف يفعؿ أرسطك
نها درس كيفية حصكؿ العمـ إلى  عمها حقيقيا إال إذا كاف هستندا الضركرة، كا 

بالههكنات التي تتسع لبلستثناء، كتراعي شرائط الزهاف كالهكاف كاألحكاؿ 
الخاصة رغـ ها في الههكنات هف نقص أك ضعؼ، فحسبيا إنيا تعبر عف 

ـ هف الهجردات البعيدة عف الحس، هيها الكاقع الهحسكس كال تمحؽ في عال
 .17يكف هف شرؼ ىذه الهجردات ككها ليا كعمك هنػزلتيا"

                                                           
 .437حٌّٜيٍ ٔفٔٗ، ٙ 15

 .441-437حٌّٜيٍ ٔفٔٗ، ٙ ٙ 16

ى٠ٛحْ حٌّطزٛػخص حٌـخِؼ١ش  ،3، ١١ٛٔخ١ٔش اٌٝ حٌفٍٔفش ح١ِ٩ٓ٦شِٓ حٌفٍٔفش حٌ ػزي حٌَكّٓ َِكزخ: 17

 .491ٙ ، 83، ر١َٚص، ٍِٕ٘ٛحص ػ٠ٛيحص ،حٌـِحثَ
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أصبح نظاـ الهاىية الثابتة ليس سببا كافيا إلقاهة البرىاف، بؿ ال بد هف      
ذم كاف الكاقع لبناء العمـ، فأحدث تحكال جذريا في نظرية القياس الٌ إلى  الرجكع
ىرية التي تعتبر جزء هف الهاىية، كىكذا بعد ها كاف الصفات الجك إلى  يستند

"ال عمـ إال بالكميات أضحى ال عمـ إال بالجزئيات"، كازداد الهنطؽ السيناكم 
قربا هف أساليب التفكير االستقرائي الحديث عندها استخدـ التجربة كىي تكرار 
الحادثة ضهف شركط اصطناعية هخبرية بغية التأكد هف صحة الفرض، في 

يكتفي بالهبلحظات الهتكررة، كيعترؼ باالستقراء التاـ الذم  يف كاف أرسطكح
يقكـ عمى إحصاء تاـ لكؿ الجزئيات كىك في حقيقتو استقراء ينشأ عف القياس 
أك ها يعرؼ باالستقراء الصكرم، بينها االستقراء الناقص )العمهي(، عند 

إلى  ظكاىر هشخصة كجزئيات الإلى  أرسطك يفيد الظف ال اليقيف، ألنو يستند
فكرة إلى  تصكرات أك هعاني كمية، ففتح باب التجديد عمى هصراعيو كاقترب

القانكف بالهعنى الحديث الذم يعبر عف قياـ عبلقة ثابتة نسبيا بيف ظاىرتيف أك 
أكثر، فزاكج بيف العقؿ كالتجربة كبالتالي أضحى العمـ ليس بناءا عقميا فحسب، 

 ي أيضا.بؿ هعطى حس
 : ه(728-ه661موقف ابن تيمية من المنطق التقميدي )

    . نقد ابن تيمية لمحد األرسطي:1
لقد انتقد شيخ اإلسبلـ ابف تيهية الهنطؽ اليكناني نقدا عمهيا بناءا هف ناحية    

حيث ، "الرد عمى الهنطقييف"ب الصكرة كالهادة، كيظير ىذا في كتابو الهكسكـ 
مى بحثيف أساسييف، بحث الحد كالتصكر كبحث التصديؽ يحتكم ىذا الكتاب ع
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ها تصديؽ، أم ينقسـ هقاـ إلى  كالقياس، ألف العمـ عند الهشائييف إها تصكر كا 
الحد كهقاـ القياس، فعهؿ ابف تيهية عمى نقض كتقكيض أىـ األسس التي 

 ينبني عمييا الهنطؽ الصكرم أك التقميدم.
كفي الهنطؽ الهشائي ىك إحاطة بجكىر إٌف كظيفة التعريؼ عند أرسطك      

كيتـ ذلؾ  18الشيء، أم أف الحد عند أرسطك ىك "الداؿ عمى هاىية الشيء" ،
باستخداـ الصفات الجكىرية التي تعتبر جزء هف الهاىية كالجنس القريب 
كالفصؿ النكعي، كها ىك الحاؿ في الحد التاـ، بينها األعراض ليست هكضكعا 

ر الهنطؽ الهشائي بيف نكعيف هف التعريؼ: التعريؼ لمتعريؼ، إذ يهيز أنصا
ناقص، كالتعريؼ  تاـإلى  بالحد يككف بالذاتيات الهقكهة لمشيء، ك ينقسـ بدكره

بالرسـ تنحصر غايتو في التهييز فقط، كلـ يعرؼ أرسطك التعريؼ األخير، بؿ 
يعتبر هف كضع جالينكس، ككاف لمهدرسة اإلسبلهية السبؽ في بياف عيكب 

كرغانكف كتقكيض األسس التي ينبني عمييا، حيث نجد الهنطؽ عند األ
الهسمهيف ينبني عمى أسس استقرائية كاقعية، ألف اإلسبلـ باعتباره دينا تكحيديا 
يجهع بيف النظر كالعهؿ، حيث رفض األصكليكف رفضا قاطعا التعريؼ بالحد 

ألف التعريؼ  األرسطا طميسي الذم ال يخرج عف نطاؽ الهيتافيزيقا األرسطية،
عندىـ كظيفتو تنحصر في التهييز بيف الهحدكد كغيره بالخكاص البلزهة التي 
ال تعتبر هف الصفات الذاتية الهحيطة بجكىر الشيء أك هاىيتو، ألف ىذه 

                                                           
، 1أٍٓطٛ ١خ١ٌْ، ِٕطك أٍٓطٛ،ـ طَ ػزي حٌَكّٓ ريٚٞ، ٚوخٌش حٌّطزٛػخص حٌى٠ٛض، ١ 18

1980ٙ ،721. 
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دراكيا،  ال األخيرة هف األهكر العكيصة، إذ العقؿ قاصر عف اإلهساؾ بزهاهيا كا 
ار التكاصؿ بيف الناس، أم يخرج عف نطاؽ الكظيفة االصطبلحية إقر 

االستعهاؿ، ألف الفقياء كانت غايتيـ عهمية تنحصر في نشر الرسالة الهحهدية 
أجرأة كسمكؾ، أم ترسيخ اإلسبلـ في شعاب الحياة الهتنكعة إلى  حتى تتحكؿ

الغاية كالهتفرقة؛ حيث ابتعدكا كؿ البعد عف الهقاصد النظرية، كبالتالي كانت 
لنظار ىك التهييز فقط، كها بيف ذلؾ شيخ اإلسبلـ ابف هف التعريؼ عند جؿ ا

التعريؼ بالحد، ألننا  تيهية الفقيو الحنبمي، حيث يحؿ التعريؼ بالرسـ هحؿ
دكها نرسـ الشيء عف طريؽ أكصافو الخارجية الحسية الهستكحاة هف التجربة 

سـ( كنيو، أم أكصافو الداخمية، كبالتالي التعريؼ الخارجي )بالر إلى  ثـ نتجو
يسبؽ التعريؼ الداخمي)بالحد(، يقكؿ ابف تيهية في ىذا الشأف: "كأها سائر 

.. فعندىـ . النظار هف جهيع الطكائؼ، الهعتزلة كاألشعرية، كالكراهية، كغيرىـ
إٌنها تفيد الحدكد" التهييز بيف الهحدكد كغيره". بؿ أكثرىـ ال يسكغكف الحد إاٌل 

 19بها يهيز الهحدكد عف غيره". 
بالحد األرسطي، أم التصكر  كبدأ ابف تيهية بالهقاـ األكؿ الذم يتعمؽ      

الهطمكب ال يناؿ إال بالحد، فقاـ بدحض ىذا الهكقؼ كاعتبره سالبا، كقد كضع 
بديبل آخر في التعريؼ، يعرؼ بالحد المفظي أك االسهي القائـ عمى الترادؼ، 

؟ قيؿ: أنو الخهر، كىك أم تعريؼ المفظ بمفظ أكضح هنو، فإذا سئؿ ها العقار

                                                           
، ٙ 1993، 1زٕخٟٔ، ٌزٕخْ، ١: حٌَى ػٍٝ حٌّٕطم١١ٓ، طلم١ك ٍف١ك حٌؼـُ، ىحٍ حٌفىَ حٌٍ حرٓ ط١ّ١ش 19

ٙ42 ،43. 
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ها يعرؼ بالتعريؼ القاهكسي الهستخدـ في حياتنا اليكهية، كال يعتبر هف 
اكتشافو بأنو جزء ال إلى  التعاريؼ الهنطقية كعمة رفضو لمحد األرسطي يرجع

يتجزأ هف العقيدة اليكنانية أك الهيتافيزيقا األرسطية، فالعبلقة بينيها كعبلقة 
مهاء األصكؿ الريادة في ىذا الهجاؿ كليـ السبؽ في فكاف لع، األصؿ بالفرع

اكتشاؼ العبلقة الكطيدة بيف الهنطؽ كالهيتافيزيقا اليكنانية، حيث ازدادت ىذه 
الفكرة ترسيخا عند الفبلسفة الهعاصريف كركاد الكضعية الهنطقية هف أهثاؿ 

( الذم يقكؿ: "إف E. Cassirer-أرنست كاسيرر)كارناب كشيمؾ، ككذلؾ عند
الهنطؽ األرسطي عمى صعيد هبادئو العاهة تعبير عف هيتافيزيائو العاهة 

سياؽ االعتقادات إلى  كانعكاس أهيف ليا. ك يتعذر فيـ هسائمو دكف إعادتيا
 .20التي تدعـ هثؿ ىذه الهيتافيزياء" 

كقد قاـ عمهاء األصكؿ بهسحة هيتافيزيقية، كتأصيؿ الهنطؽ كتبيئتو،       
هينو الهيتافيزيقية التي تتناقض هع عقيدة التكحيد حيث أفرغكه هف هضا

كاستبدلكىا بهفاىيـ جديدة كهيتافيزيقا إسبلهية تختمؼ جذريا عف األكلى هف 
 ناحية الهنطمقات كاألسس.

التعريؼ عند ابف تيهية اصطبلحية اجتهاعية، فيك تعريؼ ال ينفؾ  كغاية     
ىك كسيمة ناجعة إلقرار عف المغة الهفكر بيا، حيث يخضع التفاؽ الناس ك 

الفيـ كاإلفياـ بيف الهرسؿ كالهتمقي ال يخرج عف نطاؽ االستعهاؿ كتمبية 

                                                           
ٔم٩ ػٓ ِلّٛى ح١ٌؼمٛرٟ: حرٓ ط١ّ١ش ٚحٌّٕطك ح٤ٍٓطٟ، ى٠ٛحْ حٌّطزٛػخص حٌـخِؼ١ش، حٌـِحثَ،  -20

١1 ،1992ٙ ،31. 
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أغراض الناس كهقاصدىـ، يقكؿ هحهكد اليعقكبي في ىذا الشأف:" ها يقكلو 
الهشاؤكف في صناعة الهنطؽ كخاصة التعريؼ، إف ىك إال تعبير لغكم 

كبالتالي 21 نو بمغة أخرل"،اصطبلحي عف عهؿ عقمي فطرم يهكف أف يعبر ع
كظيفة التعريؼ بيانية لغكية كليست هيتافيزيقية تقـك عمى اقتناص الهاىية 

أرض الكاقع إلى  بصكرة تاهة، فأنزؿ الهنطؽ الهغرؽ في التجريد هف السهاء
حتى يستعهؿ استعهاال براغهاتيا كتكييفو حسب حاجات الناس كهآربيـ، ألف 

 هرتو كها يحققو هف آثار كنتائج. فائدة أم عهؿ فكرم تكهف في ث
 موقف ابن تيمية من القياس األرسطي: .2
يشكؿ الهنطؽ اليكناني نظرية القياس، حيث اعتبر القياس البرىاني ىك      

أساس العمـ اليقيني، ألٌف جكىر العمـ عند الهعمـ األكؿ ىك الضركرم كالكمي، 
ال يناؿ إال بالقياس،  حيث انتقد هقاها آخر الذم يفيد بأف التصديؽ الهطمكب

كجكد  القياس األرسطي هف ناحية التركيب كالصكرة، كاعتبر اشتراط كتناكؿ
الكمية في إحدل الهقدهتيف هجرد فرض ال يقيف فيو، حيث انتقد هشائي اليكناف 
كاإلسبلـ ككذلؾ بعض الفقياء هف أهثاؿ الغزالي الذم زاكج بيف األحكاـ العقمية 

كمية، كاعتبر الهنطؽ هعيارا لمعمـ الصحيح، بؿ هيزاف  كاألحكاـ الشرعية بصكرة
الحؽ، فهف ال يعرؼ الهنطؽ ال يكثؽ في عمهو عمى حد تعبيره، إف "تصكر 
القدهاء هف الهشائييف لمعبلقة بيف الهنطؽ كالهعرفة كذكرنا أنيـ يجعمكف هف 

ا التصكر العمـ اليقيني. كأيا كانت العبارة الحاهمة ليذإلى  القياس السبيؿ الكحيد
                                                           

 .70حٌَّؿغ ٔفٔٗ، ٙ 21
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في صكرتو السمبية كها نجدىا عند الغزالي... فإف هضهكنيا كالسياؽ الذم 
كردت فيو ينهاف عف هكقؼ هشائي يتهثؿ في اعتبار القياس أصح الكسائؿ 
لتحصيؿ الهعارؼ. كيعتبر ابف تيهية ىذا الهكقؼ هجرد دعكل، ألنو ليس 

دليؿ، كلـ يقدـ لى إ هعمكها بالبديية، كها ليس بديييا هف التصديقات يحتاج
بهعنى أف ها أعتبر أتـ أنكاع  22الهشاؤكف الدليؿ عمى صدؽ دعكاىـ"، 

االستدالؿ، أم القياس البرىاني، ال يعتهد عمى هقدهات بدييية كها زعـ 
األكائؿ، بؿ التهييز بيف البدييي كالنظرم عنده ىك هعيار ذاتي نسبي يختمؼ 

ألٌف القضية الجزئية تعد أصبل  23،باختبلؼ أحكاؿ الناس هف العمـ بالطرفيف" 
لمقضية الكمية، فالقياس باعتباره هنيج استنتاجي غير هباشر، فأصمو األكؿ 

الجزئي إلى  اٌلذم ينبني عميو ىك التهثيؿ، أم نحف ننتقؿ دكها هف الجزئي
االستقراء، إلى  الكمي، كبالتالي هكاده القريبة أك هقدهاتو ترجعإلى  لمكصكؿ

ـ ابف تيهية أٌف القضية الكمية إنها تحصؿ في الذىف بكاسطة حيث "يذىب اإلها
قياس التهثيؿ، فالقضية الكمية القائمة:" كؿ نار هحرقة" إنها تحصؿ في الذىف 
هف هعرفة أف "ىذه النار هحرقة" كهف الهعرفة الهسبقة بأف "النار الغائبة هحرقة" 

اعتهد  24شيء حكـ هثمو"،ألف النار الغائبة هثؿ النار الشاىدة عمها بأف" حكـ ال
عمى قياس الشاىد عمى الغائب الذم يعرؼ عند الفقياء بالقياس الفقيي كعند 
الهناطقة بالتهثيؿ الذم أساسو حهؿ الفرع عمى األصؿ لعمة هشتركة بينيها، كال 

                                                           
  .77حٌَّؿغ ٔفٔٗ، ٙ 22

 .٠78ُٕظَ حٌَّؿغ ٔفٔٗ، ٙ  23

 .84حٌَّؿغ ٔفٔٗ، ٙ 24
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دراؾ الشبو فحسب، بؿ ها يعتبر عمة في القياس الفقيي  ينبني عمى الهقايسة كا 
القياس العقمي، كبالتالي فيها هتكافئاف كيستكياف هف يكافئ الحد األكسط في 

اآلخر، كالقياس التهثيمي عند إلى  ناحية الصكرة، أم يهكف رد أحدىها
الهشائييف كحتى عند األصكلييف هف أهثاؿ ابف حـز كالغزالي ظني يفيد الترجيح 

هية ال اليقيف، ألنو في حقيقتو استقراء، فيك عكس القياس البرىاني، لكف ابف تي
يعهؿ عمى نقض ىذا األساس، فالقضايا الكمية ليست قضايا تحميمية يقينية، بؿ 
قضايا تركيبية هعيارىا الكحيد ىك التجربة، كىذا ها تكصؿ إليو الكثير هف 
الهناطقة الهعاصريف كاالبستهكلكجييف هف أهثاؿ كارؿ بكبر رائد القابمية 

ييف هف أهثاؿ الفيمسكؼ لمتكذيب، بؿ سبؽ شيخ اإلسبلـ الفبلسفة التجريب
التجريبي جكف ستكارت هؿ، فكانت التجربة ىي الهبدأ األكؿ التي تنبني عميو 
جؿ هعارفنا، يقكؿ الباحث حٌهك النقارم:" إذا كاف ال فرؽ بيف قياس التهثيؿ 

اليقيف إلى  كقياس الشهكؿ هف حيث صحة الصكرة كبالتالي هف حيث اإلفضاء
 التهثيؿ يهتاز عمى قياس الشهكؿ بهيزتيف: هجرد الظف، فإف قياس إلى  أك
 قياس التهثيؿ أسبؽ هف قياس الشهكؿ طبعيا.-1
إلى  ، بؿ اهتد بو األهر25قياس التهثيؿ أبيف كأفصح هف قياس الشهكؿ"  -2

اعتبار أفضمية قياس التهثيؿ عمى القياس العقمي، أم قياس الشهكؿ، كىنا 
ص هصدرا لمتشريع اإلسبلهي، يحتؿ تظير نزعتو السمفية اإلسبلهية باعتبار الن

                                                           
ٛ حٌٕمخٍٞ، حٌّٕٙـ١ش ح٤ٛ 25 ّّ ، ١ٌٛ1ش ٚحٌّٕطك ح١ٌٛٔخٟٔ، ىحٍ ٍإ٠ش ٌٍَٕ٘ ٚحٌظ٠ُٛغ، َِٜ، ١ك

2010ٙ ،284. 
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الصدارة، كيسبؽ كؿ تشريع بشرم هيها بمغ هف دقة، إذ الشرع يتقدـ العقؿ، 
فالحكـ عمى ثقافة ها نابع هف ثقافة الهفكر كىك حكـ هعيارم دكها، فاليقيف 
الحقيقي ىك اليقيف الهبلحظ هف القضايا التجريبية، بؿ اليقيف كؿ اليقيف ىك 

 ىك هصدره الحقيقي.الذم يعتبر النص 
 خاتمة:

هفكرم اإلسبلـ في تطكير الهنطؽ إلى  كعميو إف الفضؿ كؿ الفضؿ يرجع     
باعتباره هنتكجا إنسانيا، قد ساىهت في إثرائو حضارات شتى، كال يعتبر حكرا 
عمى الغرب فحسب، إذ تهيز الفكر الغربي بالهركزية الفمسفية التي تقر بأف 

جناس، إذ خمؽ ليسكد كيذكد العالـ كخمقت الجنس األبيض ىك أسهى األ
 األجناس األخرل لتككف هسخرة لخدهتو كتحقيؽ هآربو الهبيتة كرغباتو. 

 النتائج التالية:إلى  كفي األخير تكصمنا    
إٌف العمكـ اٌلتي كانت تكتسي عند اليكناف صبغة نظرية هكجكدة بيف دفات -1

جيا العاجي، صارت عند الدفاتر كهعمقة في السهاء، أم هاكثة في بر 
الكهاؿ كقكاهيا إلى  الهسمهيف بهثابة قكة باعثة عمى النشاط، إذ تصبك

الههارسة كالعهؿ، ألنيا نابعة هف عقيدة دينية تربط بيف النظر كالعهؿ ربطا 
هحكها، حيث قاهت العقبلنية اإلسبلهية عمى رفض الهفاىيـ الهغرقة في 

 ربة.التجريد كالبعيدة عف عالـ الحس كالتج
ساىـ هفكرك اإلسبلـ هف فبلسفة كأصكلييف هساىهة فعالة في كضع  -2

المبنات األكلى لمهنيج التجريبي باعتباره طريقة استقرائية، تنتقؿ هف أحكاـ 
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حكـ عاـ، إذ أضحى الهفرد الجزئي أصبل لمكمي الهجرد، كىذا إلى  جزئية
نتج عف تفاعؿ إف دؿ عمى شيء، فإنها يدؿ بأٌف العمـ عند الهسمهيف، قد 
 بيف العقؿ كالتجربة، ألنيها يتبادالف النصائح دكف انقطاع.

 التوصيات: 
إٌف االىتهاـ بالهاضي كبالتراث الزاخر بالذكريات كاألهجاد ىك ضركرة الزهة -

إلعادة بناء الذات اإلسبلهية، ألٌف الحضارة اإلسبلهية هف أغنى الحضارات 
ؼ هقصكد، كإلحقاؽ الحؽ هف بهخطكطاتيا العمهية التي تعرضت إلتبل

الضركرم الكشؼ عف ىذه الحقيقة الصافية كتكثيؼ الدراسات العمهية لبعث 
 ىذه الحقيقة التاريخية هف جديد.

تكعية الشباب بأىهية التراث العمهي كاالطبلع عمى أىـ اإلنجازات العمهية كها -
ا يرشدنا قدهتو الحضارة اإلسبلهية لمتراث اإلنساني حتى يككف السمؼ نبراس

 لمخركج هف غياىب التخمؼ.
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 المصادر بالمغة العربية

الرد عمى الهنطقييف، تحقيؽ رفيؽ العجـ، دار الفكر المبناني، : .ابف تيهية1
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، بيركت ،ثةدار الحدا، شكرم النجار ، تقديـ1، طيفيهنطؽ الهشرق: .ابف سينا2
 .19ص 1982
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 انؼهًٙ انجؾش رطٕٚش فٙ انًغهًٍٛ ػهًبء اعٓبيبد

 (ٔاٜنٛبد انًُٓظ فٙ لشاءح)

 
 كشٚزش يؾًذ. د  

 انغضائش ثٕيــشداط، ثٕلشح أيؾًذ عبيؼخ  
 دمة:مق

اىهت الحضارة العربية اإلسبلهية بعدة إنجازات عمهية قدهتيا لمعالـ س  
كلمبشرية كلمبحث العمهي، كاف ليا كقع الصدل لدل كثير هف الهفكريف 
كالباحثيف في الحقؿ العمهي، حيث بصهت بحضكرىا في كافة الهحافؿ العمهية 

عمهي، العالهية، لكٌف الحديث عف هنيج عمهاء الهسمهيف في تطكر البحث ال
يستدعي الحديث عف هنيج عمهي عربي إسبلهي يكازم البحث عف ذكاتنا 
كىيكيتنا الهطهكسة، خاصة كأٌف الهنيج العمهي الذم سار عميو عمهاء الهسمهيف 
ىك هنيج حي عمى هر العصكر، يستهد حركيتو هف الههارسة التطبيقية، كهف 

حة العمهية اليـك العبلقة الهكجكدة بيف الحضارات، كها ىك هطركح في السا
يؤكد غياب صكت عربي إسبلهي عمهي يتهيز بخصكصيتو، كىذا ها يجعمنا 
 نصبك لهعرفة الحقيقة الهخفية كراء قضباف السراديب الضيقة أيف تتشكؿ أزهة

الييكية العمهية لمهسمهيف، كتطرح األسئمة الشائكة كالهتزايدة يكها بعد يكـ حكؿ 
ت الحضارة العربية اإلسبلهية في هجاؿ هكضكع التفاعؿ كالتعاطي هع هنجزا
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الهحافظة عمى خصكصيتيا العمهية كتفردىا إلى  البحث العمهي، التي تسعى
ظيار هآثرىا أهاـ الهد العكلهي، ىذه الحضارة التي أعطت العالـ النكر  كا 
كالهعرفة حيف سادت ردحا هف الزهف، كقد بٌينت الدراسات التاريخية أٌف عمهاء 

نجازاتيـ  الهسمهيف ساركا كفؽ هنيج بحثي هنضبط، شٌكؿ جزءا هف عمكهيـ، كا 
كساىـ في ارتقاء عمكهيـ، ىذا الهنيج العمهي الذم استهد هصدره هف اإلسبلـ، 
ككاف ىدفو إسبلهي، ها يعكس أٌنو كاف نتاجا آليا لرؤية اإلسبلـ الخاصة بالعمـ 

ا أٌننا كنا في يكـ هف كالتعميـ كالتعمـ، كلكي نعيد الثقة في نفكس أبنائنا لييدركك 
األياـ هصدريف لمحضارة، ال بد أف نثبت عكس ها ترٌكجو بعض اإليديكلكجيات 

 بعض دكائر الفكر االستعهارم، كالتي تسعى دائهاإلى  الفاقدة لمييكية كالهنتهية
تغذية الحرب الباردة العمهية بيف عمهاء الغرب الهعتقديف أٌف الحضارة إلى 

يج كأنيا ذيؿ لحضارة اليكناف، كعمهاء الهسمهيف الذيف اإلسبلهية فاقدة لمهن
يثابركف كيجتيدكف لمتهيز، كالتفرد بالخصكصية العمهية كاسترجاع الثقة في 

 نفكس األجياؿ القادهة لهكاصمة ها أسسو جيابذة عمهائنا. 
 أّول: قيمة المنيج عند عمماء المسممين: قراءة تاريخية 

هيف حضكرا همحكظا كهتهيزا في الهجاؿ مت انجازات عمهاء الهسمسجٌ    
ف كاف تقدهيا في ىذا الهجاؿ تقدها جزئيا اليكـ، إاٌل أٌف استنطاؽ  العمهي، كا 
كتب التاريخ سكاء العربية هنيا أك غير العربية، يكشؼ حجـ الهسككت عنو هف 
االسياهات العمهية لمعرب كالهسمهيف، كىذا يقكدنا كيزيدنا عزيهة كاصرارا عمى 

براز تفردىا شؽ طر  يؽ استرجاع هكانة الهسمهيف العمهية عمى الصعيد العالهي كا 
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لقد  كالبحث في ثنايا ها قدهو عمهاء الهسمهيف لخدهة البشرية، كخصكصيتيا،
، كاف الهنيج عند الهسمهيف هستندا عمى القرآف الكريـ كالسٌنة الٌنبكية الٌشريفة

عربٌية، فتشكيؿ العمكـ كتركيب فيك هنيج هتعمؽ بالفيـ كهستهٌدان هف الٌمغة ال
أنساقيا، كتطكر بنيتيا كعناصرىا كهكٌكناتيا، كتكجيو هباحثيا، كارتقائيا 

أٌف ىناؾ ضابطا دينيا ساىـ بشكؿ إلى  يحيؿ 1آخرإلى  كتطكرىا هف هجاؿ
كبير في تأطيرىا كىيكمتيا، كها أٌف حضكر الهرجع الديني في هختمؼ العمـك 

كىذا ها  هكانا رفيعا في نسؽ التراث العمهي العربي،عند الهسمهيف جعميا تحتؿ 
ينكشؼ لمهؤرخيف كالباحثيف، كالدارسيف لمعمكـ الهختمفة، فالدراسات التاريخية 
الدقيقة أثبتت أٌف الهسمهيف اعتهدكا هنيجا دقيقا ساىـ في إرساء األسس النظرية 

أٌف هنيجيـ إلى  حيث تنبو األصكليكف، لكثير هف العمكـ الككنية كالطبية كغيرىا
كبذؿ عمهاء اإلسبلـ جيكدا كبيرة إلرساء هنيج  ،2اإلستقرائي ىك هنيج العمـ

الفيـ الهتعمؽ بالٌنص كتمقي الخطاب، فهنيج عمهاء الهسمهيف كاف هنيجا 
هسٌددا، فهثبل عمـ أصكؿ الحديث ىك هف أبرز العمكـ اشتغاال عمى الٌنص، كىك 

كتحقيؽ الٌنصكص التاريخية كتصحيحو،  هنيج لمتحقيؽ هف األخبار كالهركٌيات
كعمـ أصكؿ الفقو كذلؾ ىك هنيج ألصكؿ االجتياد، كبيانا لقكاعد الفيـ كطرائؽ 

رعي، فيك يعيف الفقيو عمى استخراج األحكاـ الشرعٌية هف استنباط الحكـ الشٌ 

                                                           
ّٞ ٌٍّؼٕٝ فٟ طف١َٖٔ، ٍِٕ٘ٛحص ُٚحٍس ح٤ٚلخف حٌّغَر١ش،  1 َ، 1994حٌّخٌىٟ، ِلّي: ىٍحٓش حٌطزَ

ٙ22. 

ػٍٟ ٓخِٟ حٌٕ٘خٍ، ِٕخ٘ؾ حٌزلغ ػٕي ِفىَٞ ح٩ٓ٦َ ٚحوظ٘خف حٌّٕٙؾ حٌؼٍّٟ فٟ حٌؼخٌُ  2

 . 335َ، 1984ٙٚص، ىحٍ ح٠ٌٕٙش حٌؼَر١ش، ح٩ٓ٦ِٟ، ر١َ
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الخطاب الشرعٌي، كهف تجٌميات حضكر هنيج الفيـ كذلؾ عند عمهاء الهسمهيف 
لهؤلفات كالهصنفات كالهدكنات استيمت هقدهاتيا بهنيجية كاشفة أٌف أغمب ا

دا لمفيـ كصانعا كهسدِّ  3كهبرزة لمهنيج العمهي، فالهنيج كاف حضكره بارزا
لمتأكيؿ، ككاف هف أبرز الهقٌدهات في عمـ األصكؿ هقٌدهة الهستصفى لئلهاـ 

الهنطؽ أٌنو  الغزالٌي كالتي عيرفت بالهقٌدهة الهنطقية، حيث قاؿ الغزالٌي في
كيشير الدكتكر عمي ساهي النشار في كتابو "هناىج البحث  هقٌدهة العمكـ كٌميا،

 بحثإلى  عند هفكرم اإلسبلـ كاكتشاؼ الهنيج العمهي في العالـ اإلسبلهي"
القرافي لهسمؾ الدكراف في أصكؿ الفقو، حيث يقكؿ الدكرانات عيف التجربة، كقد 

عـ ىذا الطرح رضا الديف النيسابكرم بقكلو "أٌف تكثر التجربة فتفيد القطع، كيد
 جهمة كثيرة هف قكاعد عمـ الطب، إٌنها ثبتت بالتجربة كىي الدكراف بعينو"،
كتكصؿ العالـ الكبير البيركني الهتهيز بهنيجو الهقارف كالذم كاف لو أثر كبير 

لمينكد نتائج تؤكد أٌنو كاف إلى  في تطكر العمـ اإلسبلهي خاصة كالعمكـ األخرل
 -عمـ جزئي كبير عمى درجة هف التقدـ لكف ال يربطو رباط عمهي أك هنيجي

أٌها اليكناف كاف  –أبحاث هتناثرة في الطب كالرياضيات كالفمكيات كالطبيعيات 
، ىي  لدييـ نظرية العمـ، كىنا تستكقفنا هسألة أخذ الهسمهيف هف تمؾ العمـك

ة انتقاؿ التراث العمهي قبؿ اإلسبلـ إنكار، كال شؾ أٌف حركإلى  حقيقة ال تحتاج
العالـ اإلسبلهي قد حظي بعناية جيؿ هف إلى  كبخاصة التراث اليكناني

                                                           
َ، 2021، 22ِلّي رٕؼَّ، أٛخٌش حٌّٕٙؾ فٟ حٌظَحع حٌؼَرٟ ح٩ٓ٦ِٟ، ِـٍش ح٨ٓظغَحد، حٌؼيى  3

 ٙ159. 
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كلكف ها يجب أف نتداركو في ىذه الهسألة ىك أٌنو كاف  كالباحثيف، الهؤرخيف
شٌكؿ نسقا عمهيا هتفردا بعدها  -عند الهسمهيف-ىناؾ هنيج هكجكد في الداخؿ

كافدة هف الخارج، ليينتج لنا حضارة هتكاهمة تيدعهيا حركة التحـ هع العمـك ال
عمهية جديدة، لـ تظير فيها قبؿ، فإذا كاف لميكناف فضؿ في الفمسفة، فقد كاف 

 كىذا ها أكده كثير هف الباحثيف كالهؤرخيف. 4لمعرب فضؿ في العمـ كالهنيج
 Introduction to the History of)كتؤكد أعهاؿ جكرج سارتكف في كتابو: 

science)  أىهية هنجزات عمكـ الهسمهيف في العصكر الكسطى، كيعترؼ بأٌف
أعظـ النتائج العمهية لهدة أربعة قركف إٌنها كانت صادرة عف العبقرية 

 5أٌف الٌمغة العربية في تمؾ الحقبة ىي لغة العمـ الهعركفةإلى  اإلسبلهية، هشيرا
بينيت عمى هنيج إسبلهي تجريبي، فالعمـ عند الهسمهيف اهتاز بحركية كفاعمية 

لتيشرؽ شهس الحضارة اإلسبلهية التي اعترؼ بيا العٌدك قبؿ الصديؽ، في حيف 
كانت أكركبا في زهف العصكر الكسطى كأبحاثيا القميمة تبحث عف كيفية السطك 
عمى هنتجات الحضارة العربية اإلسبلهية التي بصهت بحضكرىا البارز في 

ف، كهف أبرز عمهاء الهسمهيف الذيف ترككا آثارىـ كتب الهؤرخيف كالدارسي
صاحب األعهاؿ الكيهيائية جابر بف حياف كالذم بنى هباحثو عمى فكرة أساسية 

هسترشدا  -هعدف آخرإلى  تحكؿ هعدف-تهثمت في استحالة الهعادف 
                                                           

ػٍٟ ٓخِٟ حٌٕ٘خٍ، ِٕخ٘ؾ حٌزلغ ػٕي ِفىَٞ ح٩ٓ٦َ ٚحوظ٘خف حٌّٕٙؾ حٌؼٍّٟ فٟ حٌؼخٌُ  4

 .333ح٩ٓ٦ِٟ، ٙ

حٌمي٠ُ ٚحٌّي٠ٕش حٌلي٠ؼش، طَؿّش ػزي حٌل١ّي ٛزَس، حٌمخَ٘س َِٜ، ىحٍ حٔظَ: ؿٍٛؽ ٓخٍطْٛ، حٌؼٍُ  5

، 133، 122، 79، 78َ، ٙ 2010ٙحٌىظذ ٚحٌٛػخثك حٌم١ِٛش، حٌَّوِ حٌمِٟٛ ٌٍظَؿّش، 

134 ،135. 
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: طريؽ الهنطؽ األرسطك طاليسي الهبني عمى القياس كالبرىاف، 6بطريقيف
ىك قياس الغائب عمى الشاىد، كقد فرض عميو هنيجو كطريؽ الهتكمهيف ك 

التجريبي أف يأخذ بالطريؽ الثاني، بؿ كيستخدـ نفس التعبير كىك بصدد البحث 
في كيفية االستدالؿ كاالستنباط، إف تعمؽ شيء بآخر إٌنها يككف هف الشاىد 
بالغائب عمى ثبلثة أكجو كىي الهجانسة كهجرل العادة كاآلثار، فالهجانسة 

هييا بف حياف باألنهكذج ألنيا تقكـ عمى استدالؿ بأنهكذج جزئي عمى يس
كىك ها يقابؿ  حكـ كمي،إلى  أنهكذج جزئي آخر، أك بنهاذج جزئية لمتكصؿ

كجكد قياس إلى  الكقائع الهختارة في الهنيج االستقرائي الهعاصر، كها تنبو
كسمؾ جابر بف  الغائب عمى الشاىد عند الهتكمهيف كنادل بتطبيقو في التجربة،

حياف هسمؾ عمهاء أصكؿ الفقو في أٌف جرم العادة ليس يقينيا، فالعادة كها 
التيانكم عبارة عها يستقر في النفكس هف األهكر الهتكررة الهقبكلة  عٌبر عنيا

كقد بنى األصكليكف قياسيـ عمى هسألة العادة أنيـ إذا  7عند الطبائع السميهة
رل عادة، حكهكا بأنيـ إذا شاىدكا ىذه الحادثة شاىدكا حادثة تعقبيا حادثة أخ

هرة أخرل فإٌف األخرل ستعقبيا أك ستقترف بيا، كلكف دكف تحقؽ عبلقة 
نها ىي عادة تقكـ عمى الهشاىدة كعمى التجربة فجابر  8ضركرية بيف اإلثنيف، كا 

                                                           
ػٍٟ ٓخِٟ حٌٕ٘خٍ، ِٕخ٘ؾ حٌزلغ ػٕي ِفىَٞ ح٩ٓ٦َ ٚحوظ٘خف حٌّٕٙؾ حٌؼٍّٟ فٟ حٌؼخٌُ  6

 .341ح٩ٓ٦ِٟ، ٙ

ّ٘خف حٛط٩كخص حٌفْٕٛ ٚحٌؼٍَٛ، طلك :ػٍٟ ىكَٚؽ، ِىظزش ٌزٕخْ ِلّي ػٍ 7 ٟ حٌظٙخٔٛٞ، و

 .1996ٙ1156، 1، 2١ٔخَْٗٚ، ر١َٚص ٌزٕخْ، ؽ

ػٍٟ ٓخِٟ حٌٕ٘خٍ، ِٕخ٘ؾ حٌزلغ ػٕي ِفىَٞ ح٩ٓ٦َ ٚحوظ٘خف حٌّٕٙؾ حٌؼٍّٟ فٟ حٌؼخٌُ  8

 .340ح٩ٓ٦ِٟ، ٙ
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بف حياف لـ يكف كيهيائيا فقط بؿ كاف فيمسكفا كذلؾ، كأقر الدكتكر زكي نجيب 
في كتابو جابر بف حياف أٌف جابرا هف رجاؿ الهنيج العمهي في العصكر  هحهكد

 هيؿ النفس البشريةإلى  الحديثة هف خبلؿ نقطتيف أساسيتيف: أكالىها إشارتو
تكقع تكرار الحادثة التي حدثت، فكأٌنها االستدالؿ االستقرائي هبني عمى إلى 

ي نجيب هحهكد استعداد فطرم في طبيعة اإلنساف، كىذا الهبدأ حسب زك
هكجكد لدل الفيمسكؼ البريطاني جكف ستيكارت هؿ، أٌها ثانييها فيي ككف 
درجة احتهاؿ التكقع يزداد كمها زاد تكرار الحكادث، كيقرر أيضا أٌنيا نظرية 
حديثة ليا تفصيبلت كثيرة، كقد أكضح الدكتكر زكي نجيب هحهكد أٌف جابر بف 

ر الحديثة الذيف أكشككا أف يككنكا حياف سبؽ رجاؿ الهنيج العمهي في العصك 
عمى إجهاع هنذ الفيمسكؼ كالهؤرخ السكتمندم ديفيد ىيـك كالذم يعد أكؿ هف 
بحث في الطبيعة البشرية انطبلقا هف الهنيج التجريبي، فالعمـ في عصكرنا 
احتهالي النتائج ها داـ يقكـ عمى هنيج استقرائي، ىذا الهنيج الذم جعمو 

 ارة الغربية حتى أٌف بعض الهفكريف كالباحثيف الهنتهيفالهؤرخكف طريؽ الحض
الدكائر الفكرية الغربية تطاكلكا عمى الهسمهيف، ككسهكا حضارتيـ بأٌنيا إلى 

حضارة هنيج، كأٌف الهسمهيف شٌكىكا حضارتيـ، إاٌل أٌف الهسمهيف تكصمكا قبميـ 
باسـ الهنيج  عناصر الهنيج االستقرائي، كعرفكا الهنيج االستنباطيإلى  بقركف

العمـ الصحيح كالهفيد، كأقاـ الهسمهكف الهنيج إلى  القياسي، كرأكا أٌنو ال يكصؿ
االستردادم عمى أسس عمهية دقيقة، فيها يعرؼ بعمـ هصطمح الحديث، كطرؽ 
تحقيؽ الحديث ركاية كدراية ىي هنيج البحث التاريخي الحديث، فعمهاء 
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لهنيج التجريبي في عصر ركجر الهسمهيف كاف ليـ فضؿ كبير في انتشار ا
الذم يعتبره األكركبيكف هؤسس األسمكب التجريبي في أكركبا، ككاف تعمـ  بيككف

العربية كىك يتمقى تدريبو هع الطمبة الهغاربة اإلسباف، حيث كاف يقكؿ لمناس 
كتعمـ  9إٌف هعرفة الٌمغة العربية كالعمـ العربي ىي السبيؿ الكحيد لمهعرفة الحقيقية

كبيكف الهنيج التجريبي ثـ تنكركا فيها بعد لتمؾ اإلسياهات العربية األكر 
 اإلسبلهية الياهة في تطكير البحث العمهي. 

 ثانيا: الُيوية العممية العربية اإلسالمية: بين اإلنكار والعتراف
إٌف خطر نتائج العكلهة اليكـ ىك االبتبلع التاريخي لعصر العمـ كالنكر     

بتكارات لعمهاء الهسمهيف، كضياع الييكية العمهية لدل كاالختراعات كاال
الهسمهيف، حيث أصبح كاجبا عمى الهفكر العربي أف يكاكب ها يجرم في الفكر 
كالسياسة في العالـ كيسمؾ طريؽ الصهكد في كجو تمؾ التغييرات الحاصمة، 

ي حياة لكي ال تنطمي عمينا أحابيؿ السياسة كالفكر الكافد، كنظرا ألىهية العمـ ف
العمـ في اإلسبلـ تؤلؼ العبلهة األكلى التي اهتازت إلى  الشعكب، فإٌف الدعكة

بيا دكلة اإلسبلـ عمى غيرىا هف األنظهة، كالهنظهات كاألدياف حتى اليكـ، 
فاإلسبلـ ىك الديف الذم أكجب طمب العمـ عمى كؿ هسمـ كهسمهة، كذلؾ 

إاٌل أٌف تمؾ العداكة التي  10فلمنيكض بهستكل اإلنساف عمى أساس العمـ كاإليها

                                                           
ِٟ فٟ ػخٌّٕخ، طَ: ارَح١ُ٘ ٠لٟ ٗٙخرٟ، ١ٍُٓ حٌلٕٟٔ، أٌف حهظَحع ٚحهظَحع: حٌظَحع ح٩ٓ٦ 9

2016ٙ ،َ322. 

ػَّحطٗ، ىِ٘ك ر١َٚص، ح١ٌّخِش ٌٍطزخػش ٚحٌَٕ٘، -ِمِٛخطٗ-٠ٍُ ٜٔٛف حٌو١ّخ١، حٌؼٍُ: أ١ّ٘ظٗ 10

 .17َ، 1،1999ٙحٌطزؼش 
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عمهاء الديف في غير اإلسبلـ فيها قبؿ اإلسبلـ كبعده هف هقاكهة  احتضنيا
كعداء لمعمـ، عٌطمت العقؿ الذم ىك أعظـ هيزة يهتاز بيا اإلنساف عمى 

ذلؾ فإٌف العقائد التي انتشرت هنذ القرف السابع قبؿ إلى  الحيكاف، باإلضافة
ا تبٌيف هصدر العداء لمعمـ كالهعرفة الذم استهر لدل الهيبلد عمى يد فبلسفتي

األدياف حتى هطمع القرف الثاهف عشر في نيضة العالـ الهعاصر، حتى أٌف 
العداء أتى هف الكنيسة في أكركبا تجاه العمـ كالعمهاء، كأصبح العمـ كالديف 
ضداف ال يجتهعاف، كيكشؼ التكغؿ في قراءة الكتب التاريخية أٌف بعض 

فيف ههف تكمهكا عف تاريخ الصناعة التكنكلكجية غٌيبكا اسياهات عمهائنا الهؤل
 .في هؤلفاتيـ بالرغـ هف تناكليـ حقبات زهنية كاف لحضارتنا األثر البارز فييا

، (Anthony Feldman)كنذكر عمى سبيؿ الهثاؿ الكاتبيف انتكني فيمدهاف 
جيا هنذ العصكر صاحبا كتاب )صانعك التكنكلك  (Peter Ford)كبيتر فكرد 

 The People Who Technology From »األكلى حتى يكهنا ىذا( 
Earliest Times to Present Day » كالذم نشرتو شركة )ألدكس بككس ،

، حيث ـ1979 سنة في لندف « Aldus books Ltd »الهشيكرة  الهحدكدة(
سمسؿ يعرض ىذا الكتاب الهشيكر العمكـ اإلنسانية كالتقدـ التكنكلكجي بت

تاريخي هنذ اختراع الطباعة الهتحركة حتى اكتشاؼ البنسيميف، ككاف هف أىـ 
 490-430الهخترعيف كفؽ تسمسؿ تاريخي الذيف ذكرىـ الكتاب إيهبيدككميس)

ؽ.ـ(، أرسطك 460-377ؽ.ـ(، أبقراط ) 460-370ؽ.ـ(، ديهكقريطكس)
-1400ؽ.ـ(، يكىانس غكتنبرغ )287-212ؽ.ـ(، أرخهيدس ) 322-383)
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 450.الخ، ككصفكا الفترة هف عاـ . ـ(، ثـ أتبعكا بآخريف هثؿ دافينتشي1468
ة1492إلى  ؽ.ـ غاب عنيا كؿ ها يتعمؽ بالعمـ  11ـ، بالعصكر الهظمه

كالحضارة كىذا اعتراؼ ضهني يعكس شيادة هنيـ أنفسيـ، بأٌنيـ عاشكا فترة 
يـ الزهف الغاهض كها كصفكه في هؤلفاتيـ، كلكف سهكـ أفكاره كنظرت

االستعبلئية ال تزاؿ سارية الفاعمية في الهناىج التعميهية التي تكٌكف الفرد كتنهي 
شخصيتو فيذه األفكار الهسهكهة ىدفيا التكجو نحك الثقافات األخرل كالتشكيؾ 
في الثقافة العربية اإلسبلهية كهنيا في الحضارة بأٌنيا لـ تكف ذات هنيج 

إلى  نا هف يعترؼ بأٌف الغرب يديفليأتي في عصر  بر األهاف،إلى  يكصميا
يمقي ، (Prince Charles)الحضارة العربية اإلسبلهية، كىذا األهير تشارلز

في هسرح شيمدكنياف بأكسفكرد عنكانيا "اإلسبلـ  ـ1993عاـ  هحاضرة
كالغرب"، حيث قاؿ: )إذا كاف في الغرب سكء فيـ كبير لطبيعة اإلسبلـ، ففيو 

ثقافتنا كحضارتنا لمعالـ اإلسبلهي. إٌنو إلخفاؽ  أيضا جيؿ كبير بها تديف بو
قيكد التاريخ التي كرثناىا، لقد كاف العالـ إلى  يضرب بجذكره، حسب ظني،

اإلسبلهي في العصكر الذىبية، هف آسيا الكسطى حتى شكاطئ األطمسي، 
رؤية اإلسبلـ إلى  عالها ازدىر فيو العمهاء كالهتعمهكف، لكننا كبسبب نزكعنا

إلى  غرب كجدناه غريبا عنا في الثقافة كالهجتهع كالنظاـ العقائدم، فنزعناعدكا لم
إٌف حديث األهير تشارلز  12 هحكىا(إلى  تجاىؿ عبلقتو اإليجابية بتاريخنا، بؿ

                                                           
 .5-١ٍٓ4ُ حٌلٕٟٔ، أٌف حهظَحع ٚحهظَحع: حٌظَحع ح٩ٓ٦ِٟ فٟ ػخٌّٕخ، ٙ ٙ  11

 .7هظَحع: حٌظَحع ح٩ٓ٦ِٟ فٟ ػخٌّٕخ، ١ٍُٓٙ حٌلٕٟٔ، أٌف حهظَحع ٚح 12
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يحهؿ الكثير في طياتو، فيذا اعتراؼ ضهني بهحك تراثنا العريؽ، كاعتراؼ 
ي تطكير البحث العمهي، الريادة فإلى  كذلؾ بدكرنا الهركزم في كصكؿ الغرب

ىذا ها تطرؽ إليو العالـ الفيزيائي الفرنسي "بيير ككرم" الحاصؿ عمى جائزة ك 
تهكٌنا هف تقسيـ الذٌرة باالستعانة  ـ عندها قاؿ: 1903نكبؿ في الفيزياء في عاـ 

كلك كانت لدينا الفرصة لهطالعة ، كتاب بقيت لنا هف الحضارة األندلسية 30بػ 
هف كتب الهسمهيف كالتي تعرضت لئلحراؽ، لكيٌنا اليكـ نتنقؿ  الهئات كاآلالؼ

، كلكف لؤلسؼ نجد اليكـ أٌف بعض أبناء الحضارة بيف الهجرات الفضائية
العربية اإلسبلهية هف هفكريف كباحثيف كهؤرخيف يسمككف طريؽ تغييب الدكر 

بحث األسطكرم الذم لعبتو حضارتنا ذات الهنيج الهسدِّد لمعمكـ في تطكير ال
نشاء بيئة تحتضف إلى  العمهي، كىذا ها أدل انعداـ الثقة في نفكس أبنائنا، كا 

هشركع تدهير العقؿ العربي الذم لو القدرة عمى احتكاء كافة األزهات، كتفجير 
     طاقات هكركثو الكاهنة.

 ثالثا: تجديد المشروع العممي اإلسالمي: اإلمكانيات وآليات التحقق
إقناع إلى  ع العمهي لمهجتهع العربي اإلسبلهي، ال يحتاجإٌف تجديد الهشرك    

غير الهسمهيف بهنجزات حضارتنا العمهية، كالتي كاف ليا فضؿ كبير في إرساء 
بؿ يككف أكال بالحكار هع الذات،  أسس هختمؼ العمكـ، أك أٌنيا حضارة هنيج،

التي جعمتيا بغية تنقية الييكية العربية اإلسبلهية هف الشكائب الهتعمقة بيا، ك 
جاهدة كخاضعة لسمطة اإلنكار كاالحتقار، كتجديد هدلكالتيا هف جديد بعد أف 
اعترت هبلهحيا ضبابية كثيفة بيف التطرؼ الفكرم غير الحضارم، كالخطاب 
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العمهاني، ألٌف األهة العربية اإلسبلهية تشيد اليـك هحاكالت لمتشكيؾ في الييكية 
بعاد بعض األقطار العربية حيطيـ العربي الهسمـ كعف أصالتيـ كأهتيـ، عف ه كا 

فهكضكع هنجزات الحضارة الغربية ال بد أف يككف التفاعؿ هعو بالعقؿ العربي 
الهفكر الهفجر لطاقاتو الهكركثة، كالصاهد أهاـ آثار الهد العكلهي، كىذا ال 

عادة قراءة ه ناىج يككف إاٌل بالعكدة الهتأنية لتاريخ حضارتنا العريقة اإلسبلهية كا 
عمهائنا في تطكير العمكـ الهختمفة، كاإلجابة كبكؿ جرأة عمى األسئمة الشائكة 

، كالتي تقؼ حاجزا السترجاع الييكية العمهية العربية  كالهتزايدة يكها بعد يـك
كقكؼ العرب الهسمهيف أهاـ هنجزات الحضارة الغربية  اإلسبلهية، فإشكالية

أب هفكركنا كعمهاؤنا هنذ هطمع عصر ليست األكلى كلف تككف األخيرة، فمقد د
 النيضة هركرا بهرحمة الحداثة التي أعقبتيا كحتى اآلف، عمى تحميؿ اإلشكالية

حمكؿ ههكنة، كقد كاف لطركحاتيـ كإلسياهاتيـ إلى  عناصرىا، لمخركج هنياإلى 
ف لـ تكصمنا بر األهاف الهنشكد، فإٌف بعضا هنيا إلى  آذاف صاغية، كىي كا 

الكاقع، فالهسمهكف تعرضكا عمى اهتداد تاريخيـ ليجهات  ترجـ عمى أرض
رثيـ  استعهارية كاستيطانية، لكنيـ ظمكا هسمهيف بفضؿ هنيجيـ السديد كا 
، الحضارم، كأثبتكا قدرة هدىشة عمى هجابية الغزاة كتذكيب ثقافتيـ الهسهكهة،

ى إل أٌها اليكـ فالنظرة تختمؼ، لقد أصبحنا هجتهعا جاهدا، لؤلسؼ لـ نصؿ
هكانية تجديد هشركع عمهي إلى  تطكر حقيقي ينقمنا هف التخمؼ التقدـ، كا 

إسبلهي هتفرد بخصكصيتو كآليات تحقيقو ترتبط بالنخب الفكرية غير الهرتبطة 
بالسمطة في كؿ الهجتهعات العربية، كعمى ىذه النخب أف تعي انيزاـ هرحمة 
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ٌف كسقكط هصطمحاتيا، كعمييا بحث أسباب السقكط ليذه الهص طمحات، كا 
صياغة عقبلنية ككاقعية ليذا الهشركع العمهي اإلسبلهي تستدعي إعادة صياغة 
لمفكر العربي ذاتو الذم تهيز بيف نكعيف هف الثقافة: أكليا: ثقافة تقميدية جاهدة 
هغرقة في الهاضي، ىهيا تقديسو، هبتعدة عف الحاضر، هتخكفة هف الهستقبؿ، 

ا هها يؤخرنا كيقضي عمى كجكدنا حاضرنإلى  تعهؿ عمى زحؼ الهاضي
الهستقبمي، كيجعمنا أهة تابعة ال هبدعة، ثانييا: ثقافة ديناهيكية هرنة تتهيز 
بقدرتيا عمى الحركة كالتطكر السريع، قادرة عمى التصدم كالتحدم، تهمؾ إرادة 

           الهجابية كتمبي هصالح الهجتهع العربي.
 الخاتمة: 

طكير البحث العمهي كاحدا في كؿ زهاف كهكاف يظؿ دكر الهنيج في ت    
سكاء عند الهسمهيف أك غير الهسمهيف، أك في الهاضي أك في أية هرحمة 

في تطكير  قادهة، كأحسب أٌننا في هجتهعنا أسأنا لدكر الهنيج العربي اإلسبلهي
البحث العمهي، حيف ربطنا هنجزات حضارتنا العريقة بالسياسة، كهتغيراتيا، 

ككقعنا فريسة سيمة لمهد العكلهي، فالباحث كالهفكر كالهؤرخ ال بد أف  كحبائميا،
يعهؿ عمى إكساب الناس كالهجتهع البصيرة التي يفتقدكف إلييا بطرؽ هختمفة 
فكرية، أك ثقافية، أك دينية، أك إبداعية، أك تربكية، ليس بالضركرة أف تككف 

 ى أرض الكاقع،هباشرة صريحة، كلكف األساس ىك فاعميتيا الهستهرة عم
إلى  تطكر حقيقي ينقؿ هجتهعنا هف ثقافة التقميدإلى  لؤلسؼ لـ نصؿ اليكـ

لمعمكـ الهختمفة الذم  ثقافة التهكيف، كتفعيؿ إعادة قراءة الهنيج العمهي الهسدِّد



نوفمبر  11العدد 

 2221سبتمبر 

 مجلة البحوث األفرٌقٌة

   

 256                                 

 العلمً البحث تطوٌر فً المسلمٌن علماء اسهامات

 (واآللٌات المنهج فً قراءة)

فإهكانية تجديد الهشركع ، كاف لو الدكر الهركزم في تنكير حضارتنا اإلسبلهية
ثقافة كاحدة تكضح إلى  بحاجة هكف تحقيقو، فنحفالعمهي العربي اإلسبلهي ه

الجغرافيا الكاحدة كتحكي التاريخ الكاحد كاألخطار التي تيددنا، كعهمية البناء 
ىذه ال يهكف ليا أف تتحقؽ إاٌل بشركطيا الخاصة بيا، كأىـ ىذه الشركط حسب 

في قناعتي ىاهش الحرية الذم يكفؿ نقؿ رسالة الهؤرخيف كالباحثيف الهسمهيف 
الناس بهنتيى اليسر، كها يكفؿ لمناس حرية تداكؿ إلى  هجاؿ البحث العمهي

كهناقشة أك تبني األفكار التي تحهميا ليـ ىذه الرسالة، لذلؾ نجد أٌف دكر 
الباحث العربي الهسمـ البٌناء في هجاؿ البحث العمهي قد تبلشى تحت هعالـ 

فيذه ، في هصالح الدكؿ الكبيرة اليدـ هتعددة الدكائر، فثهة دائرة كبرل الهتهثمة
الدكؿ في سبيؿ تحقيؽ هصالحيا تضغط عمى الدكائر الصغرل الهتهثمة في 
الدكؿ الهسمهة بغية كبح النشاط الفكرم لمباحث العربي كتغييب دكر الهنيج 
العربي اإلسبلهي في التأسيس لهككنات الحضارة الغربية، كالهفكر الذم يعيد 

اإلسبلهية قراءة كاعية حتها سيقتنع بأٌف الحضارة  رةقراءة أرشيؼ تاريخ الحضا
الغربية بينيت عمى السطك عمى هنجزات الحضارة العربية اإلسبلهية، كليس 
ىناؾ شؾ في أٌف حضارتنا اإلسبلهية تعتبر حمقة ىاهة في تاريخ البحث 

تجسيد إلى  العمهي كالحضارة، فيجب عمى الهفكريف كالباحثيف الهسمهيف السعي
الهشركع العمهي العربي اإلسبلهي، حتى في ىذه الظركؼ العصيبة التي  تجديد

نعيش، كذلؾ عبر تبلقي الجاهعات في هختمؼ أنحاء الكطف العربي، كالتبادؿ 
الفكرم، كاالتفاؽ عمى سياسة تربكية كاحدة تعـ هختمؼ هراحؿ التعميـ لتهتيف 
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ثقة في نفكس التقارب كتكحيد كتب التاريخ اإلسبلهي، كذلؾ السترجاع ال
األجياؿ القادهة كبناء حضارة عربية إسبلهية تتهاشى هع هعطيات العصرنة 

     كالتجديد.
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 :انًشُٚٙ انؼٓذ ػهٗ انًغشثٛخ انؾضبسح

 ٔاألدثٛخ انؼهًٛخ انؾشكخ رطٕس ػهٗ انغٛبعٙ االعزمشاس أصش

 
 ؽٕلٙ انغهٛم ػجذ .د 

 كهًٛى ٔانزكٍٕٚ انزشثٛخ نًٍٓ انغٕٓ٘ انًشكض، 

 انًغشثٛخ انًًهكخ
 :ممخصال

قالة لهقاربة هكضكع أثر التحقيب السياسي عمى التحقيب العمهي هتسعى ىذه ال   
الهغربية عمى العيد الهريني،  ات، هف خبلؿ تناكؿ حقبة الحضارةكاألدبي في الحضار 

التي كانت هصب الحضارة االندلسية كالحضارة الشرقية، المتيف تفاعمتا هع الحضارة 
إف ىذا التفاعؿ الحضارم عمى العيد الهريني قد أسيـ في  .الهغربية في العدكة الدنيا

بناء الحضارة اإلسبلهية بصفة عاهة كفي الغرب اإلسبلهي عمى كجو الخصكص، 
يكهنا إلى  هف خبلؿ ظيكر حركة عمهية كأدبية هتطكرة الزالت هكضع درس كتحميؿ
كانت المبنة  ىذا؛ كها أف العديد هف الدراسات العمهية التي أنتجت في ذلؾ الكقت،

األكلى لها نعرفو اليـك هف نظريات عمهية كأدبية هتطكرة، أسيهت في تعرفو اإلنسانية 
اليـك هف تقدـ، كسيتـ تناكؿ الهكضكع هف خبلؿ الهحاكر التالية: أكال: إسياهات 

ثانيا: الحقبة السياسية عمى العيد  القدهاء كالهحدثيف في دراسة التحقيب العمهي
  .ثالثا: الحركة العمهية كاألدبية عمى العيد الهريني الهريني بالهغرب

 الحضارة. –العيد الهريني -التحقيب العمهي-الكمهات الهفتاحية: التحقيب السياسي
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Abstract :This article seeks to approach the subject of the impact of 

political periodon scientific and literary periodin civilizations، by 

addressing the era of Moroccan civilization during the Marinid era، 

which was the mouth of the Andalusian civilization and the Eastern 

civilization، which interacted with the Moroccan civilization in the 

lower enemy. This civilized interaction during the Marinid era 

contributed to building Islamic civilization in general and in the 

Islamic West in particular، through the emergence of a sophisticated 

scientific and literary movement that is still the subject of study and 

analysis to this day; Many of the scientific studies produced at that 

time were the first building block for what we know today of 

advanced scientific and literary theories، which contributed to the 

progress made by humanity today. The topic will be addressed 

through the following axes: First: The contributions of the ancients 

and moderns in the study of scientific investigation، Second: The 

political era of the Marinid era in Morocco، Third: The scientific and 

literary movement during the Marinid era. 

Key words: Political period- scientific period- the Marinid era – 

civilization. 
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  المقدمة:

ىػ عمى يد هكسى بف 92عرؼ الهغرب هنذ أف أتـ الهسمهكف فتحو عاـ   
يكهنا ىذا، تعاقب أنظهة سياسية عمى حكهو في شكؿ دكؿ إلى  نصير

 كدكيبلت؛ إها تابعة لمخبلفة الهشرقية أك هستقمة بذاتيا، كفي كمتا الحالتيف
كانت تشكؿ كحدات سياسية هتعاقبة، يختمؼ الحقيا عف سابقيا إيديكلكجيا 

كقد كاف لمظركؼ السياسية لكؿ حقبة أثر عمى  كفكريا، بؿ أحيانا هذىبيا.
ف كاف ىذا األثر ال يككف بشكؿ هباشر، هها يجعمنا  الحركة العمهية كاألدبية، كا 

قيب السياسي كالتحقيب أهاـ تحقيبيف قد ال يككنا هتزاهنيف بالضركرة: التح
 العمهي كاالدبي.

كالكاقع أال أحد يهارم في حقيقة تزاهف حينا كتفاكت حينا آخر لمتحقيب   
السياسي عف التحقيب العمهي كاألدبي في كؿ الحضارات. كليذا نجد الكثير هف 
الدراسات اىتهت بقرف هعيف أك عيد أك حقبة، هع اإلقرار باختبلؼ ىذه 

في الكـ الزهني، فالحقبة أطكؿ هف العيد كىذا األخير الهصطمحات الثبلث 
، "كالحقبة ىي بهثابة الهقكلة التي (121ص:، 1999)هفتاح،  أطكؿ هف القرف

تككف جاهعة ألجناس كأنكاع عديدة لكجكد خصائص هشتركة بينيا؛ كىي، بيذا 
ع الجهع، تنظـ الكقائع النصية كالتاريخية في الذاكرة حتى ال تبقى تمؾ الكقائ

هجرد ذرات هتناثرة ال يجهع بينيا جاهع كال ينظهيا ناظـ. كىذا التنظيـ يتـ 
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ضهف كؿ حقبة عمى حدة ثـ يناؿ الحقب جهيعيا الستخبلص نكاة جاهعة 

، كىي (121-120، ص:1999)هفتاح،  لمثقافة الهغربية أك ركح هكجو ليا"
نها تخضع الشتراؾ خصائ ص هعينة بيذا الفيـ ال ترتبط بكـ زهني هحدد، كا 

لعدة كقائع نصية كتاريخية. كقد يتداخؿ هصطمح "الحقبة" هع هصطمح 
نحك االصطباغ بصبغة سياسية، يقكؿ سعيد  -الحقبة–"العصر"، فتنحك 

عمكش:" الحقبة عصر يتهيز بسهات خاصة، كتغمب هذىب ها، كغالبا ها 
دبية كقائع سياسية، غير أدبية. كىي دائرة هغمقة عمى الشخصيات األإلى  تنسب

كالفضاءات الجغرافية كىي تتسـ بفيـ هدرسي سطحي لؤلدب. كال يهكف تحديد 
السابؽ، أك إلى  االهتدادإلى  حقبة بتاريخ هعيف، لنزكع األحداث

راجع  -أحيانا- ، فعدـ انضباط الحقبة لمزهف(41)عمكش، د.ت، ص:البلحؽ"
ابؽ كالحؽ حقيقة هفادىا أف األحداث يككف ليا اهتداد زهني سإلى  باألساس

ليا، كها ىك الحاؿ بالنسبة لمفكر بصفة عاهة إذ يصعب تحجيهو في زهف 
كفي ىذه الكرقة العمهية؛ سنسعى إلبراز ىذا التبلـز كالتبايف بيف  هعيف.

االستقرار السياسي كالنيضة العمهية كاألدبية عمى عيد الدكلة الهرينية بالغرب 
 ييف، هف خبلؿ الهحاكر التالية:اإلسبلهي خبلؿ القرنيف السابع كالثاهف ىجر 

ثانيا: الحقبة  أكال: إسياهات القدهاء كالهحدثيف في دراسة التحقيب العمهي
ثالثا: الحركة العمهية كاألدبية عمى العيد  السياسية عمى العيد الهريني بالهغرب

 .الخاتهة، ثـ الهريني



نوفمبر  11العدد 

 2221سبتمبر 

 مجلة البحوث األفرٌقٌة

   

 262                                 

 :المرٌنً العهد على المغربٌة الحضارة
 العلمٌة الحركة تطور على السٌاسً االستقرار أثر

 واألدبٌة
 أول: إسيامات القدماء والمحدثين في دراسة التحقيب العممي

اف ىاجس التحقيب لمحضارة العربية حاضرا لدل بعض الدارسيف القدهاء ك  
ىػ( يحقب الحضارة العربية بعد 808كالهحدثيف؛ فيذا عبد الرحهاف بف خمدكف)تػ

 انتقاليا هف الفرس إلى:

 حضارة بني أهية كبني العباس. .1

 حضارة األندلس. .2

 حضارة الهغرب. .3

ؿ بينيا يقكؿ:" تنتقؿ الحضارة هف كبكعيو التاـ بتسمسؿ ىذه الحقب، كاالنتقا   
الدكلة الخالفة، فانتقمت حضارة الفرس لمعرب بني أهية كبني إلى  الدكؿ السالفة

همكؾ الهغرب هف الهكحديف إلى  العباس كانتقمت حضارة بني أهية باألندلس
، كأها جيكد الهحدثيف (218، ص:1988)ابف خمدكف، كزناتة ليذا العيد"

)العصر  كد الدكتكر شكقي ضيؼ في هصنفاتوفكثيرة، نشير فقط لجي
العصر العباسي  -العصر العباسي األكؿ -العصر اإلسبلهي -الجاىمي
كحسف تكفيؽ العدؿ في كتابو: "تاريخ األدب"، حيث يقكؿ:" رأينا أف الثاني(، 

 خهسة عصكر:إلى  نقسـ الكبلـ عمى تاريخ أدب المغة العربية

 عصر الجاىمية. .5
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 .عصر ابتداء اإلسبلـ .6

 عصر الدكلة األهية. .7

 عصر الدكلة العباسية كاألندلس. .8

 (.18، ص:1973)شكرم،  ىذا العيد"إلى  عصر الدكؿ الهتتابعة .9

كأها عف جيكد الدراسات التي تناكلت تحقيب األدب كالثقافة بالغرب اإلسبلهي، 
نجد أف بعض دراسات الهحدثيف قد اقترحت تحقيبا لمحضارة الهغربية، كهف 

ـ(، الذم قسـ كتابو: "النبكغ الهغربي في األدب 1989 كنكف)تػضهنيـ: عبد ا
 حقب:إلى  (1961)كنكف، العربي" 

 عصر الفتكح .1

 عصر الهرابطيف كالهكحديف .2

 عصر الهرينييف كعصر السعدييف كعصر العمكييف. .3

ـ( كتابو:" الكافي باألدب العربي 1993كقسـ هحهد ابف تاكيت التطكاني )تػ   
حقب تختمؼ عف إلى  (1983)ابف تاكيت الطنجي،  في الهغرب األقصى"

 حقب كنكف في اعتهاد الكحدة السياسية كاأليديكلكجية:

 ها قبؿ العصر الهرابطيف، .1
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 العيد الهرابطي، .2

 العيد الهكحدم، .3

 العيد الهريني، .4

 الدكلة الكطاسية، .5

 كفاة الهنصكر،إلى  العيد السعدم .6

 العصر العمكم قبؿ فرض الحهاية، .7

 عيد الحهاية. .8

كىذا التحقيب الذم يرل أف كؿ دكلة تشكؿ حقبة حضارية كفكرية كأدبية    
تبناه العديد هف الدارسيف العرب عاهة، كالهغاربة خاصة، فقد جعؿ هحهد حجي 
هف العصر السعدم حقبة في كتابو: "الحركة الفكرية بالهغرب في عيد 

 .ىػ(1386)حجي،  السعدييف"

لمتحقيب كفؽ النظرة السابقة حاضرا  كبالهقابؿ، لـ يكف ىاجس االنضباط   
عبلؿ الغازم في أطركحتو لنيؿ الدكتكراه: "هناىج النقد األدبي بالهغرب  لدل

، بؿ كاف شغمو الشاغؿ ىك دراسة (1999)الغازم،  خبلؿ القرف الثاهف لميجرة"
الحركة العمهية كاألدبية، يقكؿ: "إف ها كقفنا عميو هف هصادر نقدية كببلغية 

ة، يحقؽ هشركعية اختيار: هناىج النقد األدبي بالهغرب خبلؿ ؽ خاصة كعاه
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 :المرٌنً العهد على المغربٌة الحضارة
 العلمٌة الحركة تطور على السٌاسً االستقرار أثر

 واألدبٌة
، (9، ص:1999)الغازم،  بيف النظرية كالتطبيؽ" هكضكعا ليذه األطركحة" 8

كيضيؼ هؤكدا ذلؾ: "دراسة ها نشأ كتطكر هف تراث فكرم كلغكم كأدبي داخؿ 
ليدؼ كؿ إقميـ هحككـ بظركؼ ال دخؿ فييا لهفيكهي الكحدة كاإلقميهية، إف ا

ىك خدهة الثكابت التي كحدتنا كتهثؿ قكتنا ككحدتنا العربية اإلسبلهية، كىك ركح 
 .(10، ص:1999)الغازم،  كىدؼ ىذه األطركحة"

 كأها هحهد هفتاح فقد خصص بعض الفصكؿ في كتابو: "التشابو كاالختبلؼ"  
لقضية التحقيب في األدب الهغربي هقترحا ( 186-163، ص:1996)هفتاح 
نكاة تعد الركح إلى  يعتبره جديدا، كهخالفا لها سبؽ، كذلؾ باالستناد تحقيبا

االتحاد لمقياـ بالجياد"، كيخضع ىذا التحقيب في إلى  الناظهة لو كىي:" الدعكة
نظره لؤلحداث التاريخية التي هر بيا الهغرب هنذ الفتح اإلسبلهي، كخصكصا 

ىػ، ليتمك ذلؾ 92عاـ  ىػ كفتح طارؽ بف زياد األندلس62دخكؿ اإلسبلـ عاـ 
 االستقبلؿ السياسي لؤلندلس عف العدكة الدنيا، فيذه األحداث شكمت أربع حقب:

 ىػ.892سقكطيا سنة إلى  ىػ92حقبة الييهنة: كتهتد هف فتح األندلس عاـ  .1

االنتصار في كقعة كادم إلى  حقبة التحصيف: كتهتد هف سقكط األندلس .2
 ـ(.1578ىػ/986الهخازف)

فرض إلى  تهتد هف كقعة كادم الهخازفحقبة البعث: ك  .3
 ـ(191ىػ/1330الحهاية)
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 :المرٌنً العهد على المغربٌة الحضارة
 العلمٌة الحركة تطور على السٌاسً االستقرار أثر

 واألدبٌة
إلى  حقبة استكهاؿ التحرير كبناء الدكلة العصرية، كتهتد هف فرض الحهاية .4

 يكهنا ىذا.

كانت هثار جدؿ  -هف خبلؿ ىذه النهاذج–ىكذا يبدك أف قضية التحقيب    
ثارتيا بغرض التهييد العتبار دكلة  بني هريف حقبة كههاحكة بيف الدارسيف، كا 

سياسية عيرفت بنيضة عمهية كأدبية، باالستناد لشكاىد عمهية هتعددة هستهدة 
هف آراء العديد هف الدارسيف: هحهد بف تاكيت التطكاني، كعبد السبلـ شقكر، 
 كهحهد ابف شقركف، كهحهد حجي؛ يقكؿ عبد السبلـ شقكر عمى سبيؿ الهثاؿ:

ثؿ سائر حمقات التاريخ الهغربي، إنو "أعتقد أف العصر الهريني ليس "حقبة" ه
نياية هرحمة كبرل في تاريخ الهغرب تهيزت بتحكالت سياسية كاجتهاعية كثقافية 
عهيقة، ففيو كقع انحسار ظؿ الهغرب بعد انتشار، كفيو أسفر هخاض عسير 
بيف عناصر هحمية كأخرل كافدة هف الجزيرتيف: العربية كاألندلسية عف تككف 

د تصب فيو تقاليد ك"ثقافات" كهيارات، كفيو أخذ الفكر هجتهع هغربي جدي
هرحمة الشرح كالتعقيب، كفيو إلى  الهغربي ينتقؿ هف هرحمة التأصيؿ كالتعقيد

 إف العصر الهريني نياية قهة كبداية هنحدر" .صارت أكربا تتحرش بالهغرب
كًكـ هف هصادر نقدية إلى  -كذلؾ–، كباالستناد (14، ص:1996)شقكر،  ها ري

كأدبية في ىذا العصر، كىك ها يعكس تمؾ الطفرة النكعية التي شيدتيا ىذه 
كاالقتصادية، كذلؾ بتعاكف  االجتهاعيةالدكلة في الجكانب السياسية كالفكرية ك 
 تاـ بيف همككيا كنخبيا الهثقفة كهجتهعيا.
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 :المرٌنً العهد على المغربٌة الحضارة
 العلمٌة الحركة تطور على السٌاسً االستقرار أثر

 واألدبٌة
 ثانيا: الحقبة السياسية عمى العيد المريني بالمغرب

الزكاؿ، إلى  نة هف عهرىا، آلت دكلة الهكحديفبعد هائة كاثنيف كخهسيف س  
هقتؿ آخر خمفائيـ: الخميفة أبي العبلء إلى  كذلؾ هف أكؿ ظيكر الهيدم

)هؤلؼ أندلسي  ىػ(668إدريس الكاثؽ با الهعتهد عميو الهمقب بأبي دبكس)تػ
، كىي السنة التي كاف فييا القياـ الحقيقي لدكلة (169، ص:1979هجيكؿ، 

يث "استكلى يعقكب بف عبد الحؽ عمى هدينة هراكش، كأخذ يتمقب بني هريف، ح
، 1979)الهانكني،  بأهير الهسمهيف بدؿ لقب" األهير" الذم كاف يدعى بو"

 .(9ص:

خٌمؼ انييار الدكلة الهكحدية صراعا عنيفا بيف األسرتيف الزناتيتيف الكبيرتيف:   
شيء الذم شٌكؿ هشيدا بني هريف همكؾ فاس، كبني عبد الكاد همكؾ تمهساف، ال
 سياسيا تؤثثو أربع دكؿ بجهيع ربكع الغرب اإلسبلهي:

 ـ.1230ىػ/627الدكلة الحفصية بتكنس التي استقمت عف الهغرب سنة  .1
 ىػ.663الدكلة الزيانية لبني عبد الكاد بتمهساف، حيث ظيرت سنة  .2
 ـ.1269ىػ/668الدكلة الهرينية بفاس، ظيرت ظيكرا حقيقيا سنة  .3
طة باألندلس، كىي آخر ثغر لهسمهيف بيا، كقد حكهيا بنك األحهر ههمكة غرنا .4

ـ هع تهمؾ الغالب با ليا كانتيت هع تسميـ أبي عبد ا 1238ىػ/635عاـ 
 ىػ.897اإلسباف سنة إلى  الصغير هفاتيح الهدينة
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 :المرٌنً العهد على المغربٌة الحضارة
 العلمٌة الحركة تطور على السٌاسً االستقرار أثر

 واألدبٌة
الدكؿ األربع التي كانت بالغرب اإلسبلهي إباف دكلة بني هريف،  -إذا-تمؾ  

أف إلى  الهغرب األقصى هكانا ليا. إال أنو ال بد هف اإلشارة التي أخذت هف
ىذه األنساؽ السياسية في ىذه الهرحمة عرفت تقمبات في عبلقاتيا، فقد تقترب 
كتبتعد هف بعضيا البعض تبعا لسياسة همككيا كلمظركؼ العاهة الهحيطة؛ 

ك كى-"عبلقات هتشابكة بيف التصافي كالتعاكف هف جية، كالحركب كالفتف
، كذلؾ ألف كبل هنيا" (67، ص:1976)ابف األحهر،  هف جية" -األقؿ

تضايقت هف حدكدىا، فتجاكزتيا هرارا، لتتكسع شيئا ها، دكلة كاحدة "الهرينية"، 
 اقتربت هف تحقيؽ اليدؼ، كلها أخفقت بدكرىا، قبرت فكرة الكحدة بصفة نيائية"

 .(193: ، ص1994)العركم، 
عف قاعدة أعهار الدكؿ التي كضعيا ابف خمدكف لـ تشذ دكلة بني هريف    
ف كانت تختمؼ بحسب 808)تػ ىػ( حيف قاؿ: "كأها أعهار الدكؿ أيضا كا 

القرانات إال أف الدكلة في الغالب ال تعدك أعهار ثبلثة أجياؿ كالجيؿ ىك عهر 
شخص كاحد هف العهر الكسط فيككف أربعيف سنة الذم ىك انتياء النهك 

، فقد عهرت ها ينيؼ عف (213، ص:1988)ابف خمدكف،  "غايتوإلى  كالنشكء
كفاة آخر همككيا إلى  ىػ668هائة كخهس كخهسيف سنة هف أكؿ قياهيا عاـ 

ىػ(، بؿ إف قراءة تاريخ دكلة 823أبي سعيد عثهاف بف أحهد بف أبي سالـ)ت
بني هريف عمى ضكء أفكار ابف خمدكف، يكحي باالعتقاد ككأف الرجؿ كاف 

الدكلة، فقد برر تقسيهو السالؼ الذكر بككف الجيؿ األكؿ يككف  ىذهإلى  ينظر
الزاؿ عمى خمؽ البداكة كخشكنتيا كتكحشيا، كأها الجيؿ الثاني فيتحكؿ حالو 
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 :المرٌنً العهد على المغربٌة الحضارة
 العلمٌة الحركة تطور على السٌاسً االستقرار أثر

 واألدبٌة
الحضارة كها فييا هف خصب ككسؿ، كأها الجيؿ إلى  بالهمؾ كالترؼ هف البداكة

لعز كالعصبية الثالث فينسكف البداكة كالخشكنة كأف لـ يكف كيفقدكف حبلكة ا
فيصيركف عياال عمى الدكلة، كيبدك ذلؾ كاضحا هف خبلؿ تقسيـ عهر دكلة 

 أربع هراحؿ:إلى  بني هريف
 هرحمة التكٌكف: (1

)الفاسي،  ـ1213ىػ /610الهغرب سنة إلى  بدأت هع الدخكؿ األكؿ لبني هريف
)الفاسي، دكف  ىػ609، في أعقاب هعركة العقاب عاـ (282دكف تاريخ، ص:

 ىػ(614، عمى يد األهير أبي هحهد عبد الحؽ بف هحيك )تػ(24ص: تاريخ،
، كيحكي صاحب الذخيرة السنية حاليـ قبؿ دخكؿ (24)الفاسي، د.ت، ص:

الهغرب بقكلو:" ككانت طائفة هف بني هريف يدخمكف ببلد الهغرب في زهاف 
الصيؼ فيرعكف بو أنعاهيـ، كيكتالكف هنو هيرتيـ، فإذا تكسط فصؿ الخريؼ 

 هعكا ببمدة كرسيؼ، فإذا استكفى بيا جهعيـ شدكا رحاليـ، كقصدكا ببلدىـ"اجت
إلى  ، حيث كانكا "يسكنكف ببلد القبمة هف زاب افريقية(26)الفاسي، د.ت، ص:

صحراء ببلد إلى  ، أك "هف قبمة القيركاف(281)الفاسي، د.ت، ص: سجمهاسة"
ركف إال القفار، كال السكداف ينزلكف بأنعاهيـ في السباسب كالصحارم، ال يعه

يؤدكف لسمطاف بدرىـ كال دينار، كال يدخمكف تحت حاكـ كال سمطاف، كال يرضكف 
ىػ، "كقع بينيـ كبيف بني 601، كفي سنة (2)الفاسي، د.ت، ص: بذؿ كال ىكاف"

عبد الكادم كبني كاسيف حرب بسبب اهرأة، فافترقكا هف تمؾ السنة، كقصدت 
، ىذا الهغرب الذم كاف (27-26، ص:)الفاسي، د.ت هريف نحك الهغرب"
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 :المرٌنً العهد على المغربٌة الحضارة
 العلمٌة الحركة تطور على السٌاسً االستقرار أثر

 واألدبٌة
صبي صغير هف آخر سبللة الهكحديف، "ىمكعا جزكعا، إلى  هشتتا، يؤكؿ أهره

لـ يبمغ الحمـ كال جرب األهكر، هعتكفا في قصره عمى الميك كالمعب كالخهكر، 
. حالة كجد فييا (24)الفاسي، د.ت، ص: هسندا أهكر الحكـ ألعهاهو كقرابتو"

نيـ كأخبركىـ إخكاإلى  ء الفراغ السياسي الهكجكد، "فبعثكابنك هريف فرصة لهؿ
 كليس بيا هف يصدىـ عنيا كال هف ينازعيـ فييا" ،بحاؿ الببلد كخصبيا
، فجاءكا عمى عجؿ زرافات ككحدانا، كقيركا جيش (282)الفاسي، د.ت، ص:

، كأقاهكا إقاهة (27)الفاسي، د.ت، ص: ق613الهكحديف عاـ الهشعمة سنة 
حضارة الهغرب "يزيمكف النكافذ كيعمقكف األبكاب، كيربطكف هاشيتيـ  البدك في

بالهباني، كها أنيـ يحرقكف األشجار في الغابات العظيهة التي كانت ههتدة في 
، كبعد ذلؾ تفرقكا في سائر أنحاء (20، ص:1962)الفاسي،  البسائط الهغربية"

ليـ بالطاعة سالهكه، الهغرب، "يشنكف الغارات عمى ببلده كأرجائو، فهف أذعف 
، "ففر الناس (283)الفاسي، د.ت، ص:  كهف بدأىـ بالحرب قاتمكه كقصهكه"

.. ككقع الخكؼ في الببلد كالطرقات )...( فاتصؿ خبرىـ بهمؾ . أهاهيـ
الهكحديف )...( فأطرؽ يفكر )...( ثـ دعا بالكزراء كاألشياخ )...( فشاكرىـ 

، "فبعث إلييـ (28)الفاسي، د.ت، ص: )...( فقالكا )...( ال تيتـ بأهرىـ"
بجيش هف عشرة آالؼ هف الهكحديف، كقد عيف عمييـ أبا عمي بف كانكديف 
 كأهرىـ باستئصاؿ هريف )...( فسهعت هريف بإقباليـ، فتأىب لحربيـ كنزاليـ"

، كقد كقعت هعركة كبرل بينيها قرب كادم نككر، (284)الفاسي، د.ت، ص:
ىذه الهرحمة هف تاريخ الدكلة الهرينية: األهير عبد  كانتصر الهرينيكف، كقد قاد
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 :المرٌنً العهد على المغربٌة الحضارة
 العلمٌة الحركة تطور على السٌاسً االستقرار أثر

 واألدبٌة
ىػ( 683ىػ( كأبنائو: أبك سعيد عثهاف بف عبد الحؽ )تػ614الحؽ بف هحيك )تػ

ىػ(، كأبك بكر بف عبد الحؽ 642كأبك هعرؼ هحهد بف عبد الحؽ )تػ
 ىػ(.656)تػ

 هرحمة الجياد كالتكسع: (2
ف أك سبللة عبد الحؽ بف قاد ىذه الهرحمة الجيؿ الثاني هف عائمة بني هري

هحيك بشكؿ أدؽ، كقد أيعتبر كؿ هف أبي يكسؼ يعقكب بف عبد الحؽ 
ىػ( 706ىػ( كأبي يعقكب يكسؼ بف أبي يكسؼ يعقكب بف عبد الحؽ )تػ686)تػ

 بطمي ىذه الهرحمة.
 ىػ بهرض656بعد أف تكفي األهير أبك يحيى أبك بكر بف عبد الحؽ سنة    

ىػ(، لكنو لـ 658ع الناس هباشرة ابنو عهر )تػ، باي(84)الفاسي، د.ت، ص:
يحسف إدارة الدكلة، كها إف لبث عمى العرش هدة أربعة أشير، حتى أقبؿ عميو 

ىػ( طالبا الهمؾ، فرفض األكؿ، فكاف 686أبك يكسؼ يعقكب بف عبد الحؽ )تػ
حد السيؼ فيصبل بيف الرجؿ كابف أخيو. كانتيت هعركتيها التي دارت عمى 

انتصار العـ، كاعتذار ابف األخ، كانتيت ىذه األزهة السياسية كادم هكس ب
 بهبايعة األهير يعقكب، كتنصيب ىذا األخير لػعهر كاليا عمى هكناس.

إلى  كها إف استثب األهر لػيعقكب حتى شرع في تكحيد الهغرب؛ ارتحؿ   
، أك (122)الفاسي، د.ت، ص: ق669هراكش فدخميا في رابع شكاؿ في سنة 

، 1979، هؤلؼ أندلسي هف القرف الثاهف لميجرة)ىػ 668كراء سنة يكـ عاش
، 1979، هؤلؼ أندلسي هف القرف الثاهف لميجرة) ، فبايعو أىميا(171ص:
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 :المرٌنً العهد على المغربٌة الحضارة
 العلمٌة الحركة تطور على السٌاسً االستقرار أثر

 واألدبٌة
، ثـ خرج هنيا بعد هرض ألـ بو في هنتصؼ ذم القعدة هف السنة (171ص:

 "رباط الفتح في آخر يـك هف ذم القعدة )...( فعٌيد بوإلى  الهذككرة، ثـ سار
)الفاسي،  عيد األضحى كأخذ بو البيعة لكلده عبد الكاحد كجعمو كلي عيده"

هدينة فاس، كصيرىا دار الخبلفة، كهقر إلى  ، ثـ تحكؿ(128د.ت، ص: 
ىػ "غزا يعقكب بف عبد 670. كفي عاـ (171)الفاسي، د.ت، ص: اإلهارة

و كأكؿ الحؽ هدينة تمهساف، فالتقى بػيغهراسف بف زياف بالقرب هف كجدة فيزه
)الفاسي، د.ت، ص:  جهيع هحمتو، كتبعو حتى أدخمو تمهساف فحاصره بيا"

)الفاسي، د.ت،  ىػ فتح هدينة طنجة كأحكازىا672، كفي عاـ (128
 ، كفي أكاخر العاـ نفسو نزؿ بسجمهاسة كحاصرىا حتى فتحيا(136ص:

. كىكذا يبدك تحرؾ ىذا األهير في سبيؿ تحقيؽ (138)الفاسي، د.ت، ص:
دة السياسية لمهغرب تحركا سريعا كفي هختمؼ جيات الببلد، بخطكات الكح

ثابتة كبرناهج سياسي كاضح الهعالـ، يبدأ بتكحيد الصؼ الداخمي لمعائمة 
الحاكهة هف خبلؿ كسب كدىا، كاسترضاء أبنائيا الطاهحيف لمهناصب 
بإعطائيـ هدنا، أهثاؿ: ابف أخيو عهر. ثـ ضهاف استهرار الخبلفة في نسمو 
بانتزاع كالية العيد البنو عبد الكاحد، ثـ تحقيؽ الكحدة السياسية لمببلد بتطيير 
الجيكب التي الزالت تحتفظ ببعض الهعارضيف هف أذناب الدكلة البائدة، ككذا 
القبلقؿ التي تخمقيا األنساؽ السياسية الهعادية أك الهنافسة الهعاصرة ليا. ثـ ال 

و: القضية األندلسية، فمـ تفتأ عينو ترقب ينسى أف يضع في قائهة جدكؿ أعهال
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 :المرٌنً العهد على المغربٌة الحضارة
 العلمٌة الحركة تطور على السٌاسً االستقرار أثر

 واألدبٌة
الكضع في العدكة األخرل هف كثب عمى الرغـ هها يكاجيو هف تحديات في 

 الداخؿ.
كانت الدكلة الهغربية عمى العيد الهريني تتهتع بقكة كهنعة كىيبة أهاـ دكؿ    

مى أكربا شهاؿ األندلس الهسمهة، فقد "كاف لهمكؾ الهسمهيف باألندلس كالعدكة ع
هف االستطالة كالغمبة حتى كقع التخاذؿ كالتدابر،  -دهرىـ ا-النصارل

، كىذه القكة السياسية (62-61، ص:1978)الهقرم،  فانعكس األهر"
كالعسكرية كانت تجعؿ هف دكلة بني هريف القكة الهسيطرة، حتى أنيا لتتدخؿ 

بني األحهر  في الشؤكف الداخمية لدكلة النصارل بمو الشؤكف الداخمية لدكلة
باألندلس الجنكبية، فقد "حكى غير كاحد أف دكنجانجو بف دكف ألفنش: استنصر 
عمى أبيو بالسمطاف الهجاىد أبي يكسؼ يعقكب بف عبد الحؽ الهريني، كالذ بو، 
كرىف عنده تاجو ذخيرة النصارل كلقيو بصخرة عباد، هف أحكاز رنده، فسمـ 

هف ذلؾ، طمب بمساف زناتة الهاء،  عميو، كيقاؿ أف أهير الهسمهيف لها فرغ
، (62-61، ص:1978)الهقرم،  ليغسؿ يده بو هف قبمة ألفنش أك هصافحتو"

كأها عف اىتهاهو بحاؿ الفردكس الهغتصب، فقد عيرؼ عنو أنو جاز إلييا أربع 
ىػ، كفييا 681ىػ، كالثالثة عاـ 676ىػ، كالثانية عاـ 674هرات؛ األكلى عاـ 

نية" بالجزيرة الخضراء، كالتقى بػالدف جانجو كها جاء في شرع في بناء سكر "الب
ىػ، حيث "حاصر فييا هدينة شريش هدة 684الحكاية السابقة، كالرابعة عاـ 

، كعاد هتكجا بهعاىدة فرضيا عمى (177)الفاسي، د.ت، ص: أربعة أشير"
 القشتالييف.
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 :المرٌنً العهد على المغربٌة الحضارة
 العلمٌة الحركة تطور على السٌاسً االستقرار أثر

 واألدبٌة
خطيب، )ابف ال ىػ بالجزيرة الخضراء في شير هحـر685كبعد كفاتو سنة    

)الفاسي، د.ت،  ىػ "بالبنية"686، أك في هحـر (55-54، ص:1980
ىػ(، كقد 706، خمفو السمطاف أبك يعقكب يكسؼ بف أبي يكسؼ)تػ(177ص:

ىػ، كها 690كاصؿ سياسة كالده في األندلس، حيث جاز ىك اآلخر إلييا عاـ 
 اثر دفعوأنو حاكؿ كذلؾ تعزيز الكحدة الداخمية كتكسيع دكلتو، إال أف حظو الع

ىػ، كنقؿ إسكة 706هحاصرة تمهساف حصارا طكيبل، ككاف ىبلكو فيو عاـ إلى 
 جانبو في سبل.إلى  بكالده ليدفف

 هرحمة االزدىار كالنيضة: (3
شهمت ىذه الهرحمة جهيع الهياديف كخصكصا الثقافة كالفكر، كأعبلـ ىذه    

ىػ(، 731تػالهرحمة ىـ: أبك سعيد عثهاف بف أبي يكسؼ يعقكب بف عبد الحؽ)
ىػ( كحفيد األكؿ كنجؿ الثاني: أبك 752ككلده: أبك الحسف عمي بف عثهاف )تػ

 ىػ(.759عناف الهتككؿ عمى ا فارس بف عمي بف عثهاف)تػ
أكج قكتيا عمى جهيع الهجاالت، إلى  في ىذه الهرحمة كصمت الدكلة الهرينية   

لقائهة بالغرب حتى أنيا أصبحت تشكؿ تيديدا لباقي الكيانات السياسية ا
تمهساف، بؿ كلها عمـ أبك إلى  اإلسبلهي، فقد ىددت الدكلة الحفصية بكصكليا

ىػ( بكفاة صاحب تكنس أبي بكر الحفصي، كها 752الحسف عمي الهريني)تػ
ىػ. كفي 748خمفو ذلؾ هف قبلئؿ سياسية حكؿ خبلفتو، تكجو ىناؾ عاـ 

إباف ىذه الهرحمة، بؿ تعززت األندلس، لـ تتخؿ الدكلة الهرينية عف هسؤكلياتيا 
كازدادت، حتى أف الخميفة أبا الحسف عمي الهريني أرسؿ أساطيمو لنجدة 
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 :المرٌنً العهد على المغربٌة الحضارة
 العلمٌة الحركة تطور على السٌاسً االستقرار أثر

 واألدبٌة
ف كاف قد تكبد خسارة قاسية عاـ  ىػ قرب طريؼ. كهعمكـ أف 741األندلس، كا 

اندالع ثكرات داخمية إلى  أسباب فشؿ الدكلة الهرينية بيف الفينة كاألخرل يرجع
؛ 1داخمية لمدكلة، فقد عانى أبك عناف هع األعرابتصدع الكحدة الإلى  تؤدم

استنزفت قكتو كأسطكلو الذم كاف يعتبر كقتئذ أقكل أسطكؿ في البحر األبيض 
الهتكسط، الشيء الذم أثر كذلؾ عمى فتكحاتو، فقد بذؿ الجيد الجييد هف أجؿ 

 فتح قسنطينية كعنابة كتكنس كقبائؿ إفريقيا. 
كاجيت ىؤالء الخمفاء أهاـ هكاصمة فتكحاتيـ  عمى الرغـ هف العراقيؿ التي  

كتحهؿ هسؤكلياتيـ تجاه الفردكس الهغتصب، فإف ىذه الهرحمة تعد أىـ هراحؿ 
أقصى حدكدىا كأثهرت حركة فكرية هيهة نظرا إلى  دكلة بني هريف، إذ تكسعت

 لتكفر الشركط الهبلئهة.
 هرحمة التدىكر كاالنكسار (4

في أفكؿ، كذلؾ لضعؼ القيادة  -الهرحمةفي ىذه -بدأ نجـ ىذه الدكلة    
السياسية، كال أدؿ عمى ذلؾ هف هككث الخمفاء عمى العرش هدة قصيرة، فقد 

ىػ( سبعة أشير فقط، كبقي السمطاف أبك 760بقي السمطاف أبك بكر السعيد )تػ
سالـ إبراىيـ بعده هدة سنتيف، كبعده أخكه السمطاف أبك عاهر تاشفيف ثبلثة 

ناكب السريع عمى كرسي العرش يؤكد ىشاشة الكضع السياسي، أشير، كىذا الت
                                                           

حرظىَ أرٛ ػٕخْ ك٩١ ىرٍِٛخ١ٓش رؼي ػـِ ح٩ٌٔف ػٓ حٌلُٔ ِٓ ه٩ي ١ٓخ١ٓش حٌَ٘خثٓ؛ فٍىٟ  - 1

٠٠ّٓ ر١ؼش أٞ ٚحكي ِٓ ح٤ػَحد ٠َطٙٓ حرٕٗ أٚ أهخٖ ٌيٜ حٌو١ٍفش، ٚلي أػطض ٌٖ٘ حٌل١ٍش أوٍٙخ 

ِطخٌزش رؤ١فخٌٙخ. ٚ٘ٛ ِخ ىفؼٗ اٌٝ ح٨ٔظمخي  ٌٚٛ ٌّيس ل١َٜس، اً َٓػخْ ِخ ػخٍص رؼٞ حٌمزخثً

اٌٝ ١ٍٓٚش أهَٜ ٦ه٠خػُٙ طّؼٍض فٟ طو٠َذ لَحُ٘ ِّٚظٍىخطُٙ، ٚ٘ٛ ِخ ٠٘ىً ػمخرخ ؿّخػ١خ 

 ػٍٝ طَّىُ٘.
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 :المرٌنً العهد على المغربٌة الحضارة
 العلمٌة الحركة تطور على السٌاسً االستقرار أثر

 واألدبٌة
ىػ( إباف قكة 752فإذا قارنا ىذه الهدد هع ها بقي فيو السمطاف عمي الهريني)تػ

الدكلة حيث بمغت هدة عشريف سنة كأربعة أشير فسنجد البكف شاسعا. بؿ أكثر 
اؿ أك هف ذلؾ نجد أف ىؤالء الخمفاء ال يهكتكف في ساحات الهعارؾ كاألبط

نها يهكتكف بطائمة الدسائس السياسية )الهقرم،  2حتى في فراشيـ هكرهيف، كا 
. كالكاقع أف أسباب سقكط ىذه الدكلة كثيرة كقد أشبعيا (12-11، ص:1986

 بحثا. 3الدارسكف
بعض اإلشارات حكؿ النسؽ السياسي لدكلة بني هريف  -باختصار–ىذه      

 كلتيف: الحفصية كالزيانية.هع د -في هد كجزر–التي كانت تتعايش 
 ثالثا: الحركة العممية واألدبية عمى العيد المريني

لـ يكف االختبلؼ بيف الدارسيف القدهاء كالهحدثيف حكؿ ازدىار العمكـ     
إلى  كالفكر كالعهراف في العيد الهريني كبيرا، إذ تنتصر الفئة الكبرل هف ىؤالء

كجكد نصكص إلى  ئذ، هع اإلشارةالتأكيد عمى غنى كتنكع ىذا النسؽ تاريخ
ىػ( يقكؿ: "كسدت ليذا العيد 808تقمؿ هف ىذا الثراء الثقافي، فيذا ابف خمدكف)تػ

أسكاؽ العمـ بالهغرب لتناقص العهراف فيو كانقطاع سند العمـ كالتعميـ )...( كها 
أدرم ها فعؿ ا بالهشرؽ كالظف بو نفاؽ العمـ فيو كاتصاؿ التعميـ في العمكـ 

ي سائر الصنائع الضركرية كالكهالية لكثرة عهرانو كالحضارة ككجكد اإلعانة كف
                                                           

٘ـ ِغظخ٨ ػً ٠ي ح٠ٌَُٛ ػَّ رٓ ػزي هللا 766ِخص أرٛ ٠ُخْ ِلّي رٓ ٠ؼمٛد رٓ أرٟ حٌلٔٓ ػخَ  - 2

ع أٔٗ أف١َ فٟ حٌٔىَ... ٚرخ٠غ ٌؼّٗ ػزي حٌؼ٠ِِ رٓ حٌٍٔطخْ رٓ ػٍٟ، ربٓمخ١ٗ فٟ رجَ، ٚ"أٗخ

أرٟ حٌلٔٓ، فٍٔطٗ هللا ػ١ٍٗ، ٚأهٌ كمٛق حٌو٩ثك ػٍٝ ٠ي٠ٗ، فمظٍٗ غ١ٍش رؼي أْ وخْ طغٍذ ػ١ٍٗ، 

 فؤػًّ حٌل١ٍش فٟ لظٍٗ.

 ِؼً: ػزي ح٩ٌَٔ ٗمٍٛ، ِٚلّي رٓ ٗمَْٚ، ِلّي كـٟ... - 3
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 :المرٌنً العهد على المغربٌة الحضارة
 العلمٌة الحركة تطور على السٌاسً االستقرار أثر

 واألدبٌة
، دكنها (551، ص:1988)ابف خمدكف،  لطمب العمـ بالجراية هف األكقاؼ"

ىػ( الهذىب نفسو، 700)تػ حاجة لتحميؿ نص ابف خمدكف، يذىب العبدرم
و: "سهعت بالتقميؿ هف النيضة العمهية الهغربية هف خبلؿ هنيج هقارف، بقكل

يحكي عف  -رحهو ا-سيدم الفقيو الجميؿ الفاضؿ أبا بكر بف عبد العزيز 
أنو كاف يقكؿ:  -ككاف دخؿ ببلد القبمة-كالده الشيخ الصالح القدكة أبي هحهد 

، ىذه (44، ص:1999)العبدرم،  "الغرب دنيا ببل رجاؿ كالقبمة رجاؿ ببل دنيا""
ظريتو في العهراف كظنكنو، كالعبدرم آراء كؿ هف ابف خمدكف الهرتكزة عمى ن

أدلة كاقعية همهكسة بقدر ها ىي انبيار إلى  الهرتكزة عمى حكاياتو، ال تستند
كها يكجد كذلؾ هف الباحثيف الهحدثيف ههف ليـ اىتهاـ بالثقافة كالفكر  باآلخر.

 في ىذا العصر هف يغهط ىذا القطر حقو في النبكغ كالتهيز، بإرجاع كؿ تطكر
ندلسييف، يقكؿ عبد ا العركم: "يجهع الدارسكف عمى أف العيد الهريني األإلى 
الزياني يهثؿ ذركة الثقافة العربية اإلسبلهية في ببلد الهغرب، ألنيا  -الحفصي–

لـ تعد كها كانت هف قبؿ هحصكرة في هنطقة دكف سكاىا، بؿ شاركت كؿ 
ىػ في ببلد الهغرب 8ف الهناطؽ بنصيبيا في حفظيا كنشرىا، تبدك لنا ثقافة القر 

غنية هتنكعة، فننسى أنيا ال تعبر عف تجربة الهغرب التاريخية، بؿ تهثؿ، 
ف  شكبل كهحتكل، آخر بريؽ سطعت بو األندلس قبؿ أف تغيب هف األفؽ كا 

، لف يتطمب (219-217، ص:1994)العركم،  بقيت هاثمة في الكجداف"
م في النص السابؽ بيف األهر كثير عناء الكتشاؼ هدل التناقض لدل العرك 

هشاركة الهناطؽ الهغربية في االزدىار الثقافي كككف ثقافة الهغاربة ىي صدل 
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 :المرٌنً العهد على المغربٌة الحضارة
 العلمٌة الحركة تطور على السٌاسً االستقرار أثر

 واألدبٌة
ف كنا نعتقد أف األندلس كالهغرب في ىذه الهرحمة كانا  لهثيمتيا األندلسية، كا 
يككناف كحدة سياسية كثقافية في أغمب األكقات. كال شؾ أف كمهة الفصؿ في 

 ستقرئ لتراث ىؤالء الرجاؿ.ىذا الصدد ال يعدهيا اله
 نرقب حقيقة األهر، كنهيز شينو هف سينو هف خبلؿ أربع زكايا:

 عناية همكؾ بني هريف بالعمهاء كالفقياء كالشعراء: -
غداؽ النفقات عمييـ، كهجالستيـ في     يتجمى ذلؾ هف خبلؿ إكراهيـ، كا 

أبك عناف حمقات الدرس داخؿ ببلطيـ؛ يذكر الهٌقرم كيؼ كاف يعاهؿ السمطاف 
فارس الشيخ أبا العباس السبتي بقكلو: "كاف يجؿ ىذا الشريؼ، كيعترؼ لو 

حضرتو فاس إلى  بالفضؿ، كيعطيو العطاء الجزؿ، ككاف يستدعيو كؿ سنة
لحضكر الهكلد السعيد، الذم سنو بببلده الهغرب الشيخ أبك العباس العزفي، 

و بالجناب العمي، نفعو ا بذلؾ. اآلف بحسف نٌيتو، كاعتنائإلى  كتمؾ السينَّة باقية
كيخمع عميو الخمع الهمككية، كيعدلو دينارا هسكككا يصنع بهدينة هراكش، زنتو 

)الهقرم،  غير ذلؾ هها كاف يتحفو بو"إلى  دينار ذىبا، يدفع لو ذلؾ هع جائزتو
، كيسترسؿ في كصؼ اعتناء ىذا السمطاف الجميؿ بيذا (39، ص:1978

ؿ هصاحبتو لو كتكليو اإلنفاؽ عميو كتعيينو ناظرا عمى الشيخ الشريؼ هف خبل
سبتة، ككذلؾ أهره لعهالو بهشكرة ىذا الشيخ كاحتراهو. كها كاف كذلؾ ىذا 
السمطاف "ييتـ كثيرا برجاؿ التصكؼ كالصبلح كيبحث عنيـ أينها كانكا فيحؿ 
بجانبيـ، كيستعطفيـ كيكرهيـ كيناؿ هف بركتيـ، يتضح ذلؾ في هكقفو هف 

هاـ الصكفي الرباني أبي عبد ا الصفار الذم رغب هنو أف يصحبو في اإل
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 :المرٌنً العهد على المغربٌة الحضارة
 العلمٌة الحركة تطور على السٌاسً االستقرار أثر

 واألدبٌة
)النهيرم،  الرحمة فأبى. كهع ذلؾ فقد قًبؿ عذره كأهر بتسريحو كعفا عنو"

ىػ( 752. كها أف السمطاف أبا الحسف عمي بف عثهاف )تػ(127، ص:1990
الذم ضهو  كاف "ييتـ اىتهاها كبيرا بالعمهاء، كالشاىد عمى ذلؾ العدد الكبير

( عالـ بينيـ 400أسطكلو الهنككب بتكنس كالذم جهع ها يقرب هف أربعهائة )
الطبيب كالفقيو كالشاعر كاألديب، ىذا العدد هف صفكة العمهاء لـ يعرؼ نصفو 
كال ربعو ببلط أحد هف الهمكؾ الهعتنيف بالعمـ في حالة اإلقاهة كاألهف فكيؼ 

، ىكذا كاف همكؾ بني (58، ص:1986)الهاجدم،  في حالة الحرب كالبحر"
هريف يحبكف العمهاء كيجمكنيـ كيقدركنيـ حؽ قدرىـ، كيحبكف العمكـ كاآلداب 
ثابة أىؿ العمـ كهناظرتيـ، ككانكا يعتنكف أشد العناية بجهع الكتب كاستنساخيا  كا 

ىػ( 731كبناء الزكايا كالهدارس كالربط، فقد كاف أبك سعيد عثهاف بف يعقكب )تػ
ىػ( فقييا يناظر العمهاء كالفقياء "عارفا 759بك عناف بف أبي الحسف )تػعالها، كأ

بالفقو كاألصكؿ كالحديث كالتاريخ كالعربية كالحساب حافظا لمقرآف عارفا بناسخو 
)ابف  كهنسكخو، كثير التهثؿ بآياتو، عارفا بالرجاؿ، حسف الخط حسف التكقيع"

نت هكتكبا عمى دكاتو ، كركل الهٌقرم أبياتا كا(64، ص:1972األحهر، 
 :(40، ص:1978)الهقرم،  الخاصة

 فػػػػػػارس أىنىػػػػػػػػػػػػا دىكىاةي  
 
 

 الهعتهػػػد أىبًػػػػػػػػػػي ًعنىػػاف 
ٍف يكتػػػػػب بػػي  مٍَّفػػػتي هى  بالػػػػػػػكاحد الفىٍرًد الصهد  حى

ػػػػػػػػدَّةن   أًلىحد ًفػػػػي قىٍطػػًع ًرٍزؽو   أف ال يىهيػدَّ هى
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 :المرٌنً العهد على المغربٌة الحضارة
 العلمٌة الحركة تطور على السٌاسً االستقرار أثر

 واألدبٌة
كييركل كذلؾ أف أبا الحسف عميا بف عثهاف بف يعقكب كاف شاعرا. فبل شؾ    

أف دكلة قادتيا عمهاء يجب أف تككف سكؽ العمـ فييا نافقة، لكف ىذا ال يهنع 
هف حدكث بعض األحداث االستثنائية الهتعمقة باإلساءة لمعمهاء، كها ىك الشأف 

ف كانت خيك 776في نكبة ابف الخطيب )تػ ط ىذه القضية هعقدة تداخؿ ىػ(، كا 
ذ شاىدا ضد حقيقة  فييا الشخصي بالسياسي، كعمى الرغـ هف ذلؾ فإنيا تيتَّخى
إكراـ العمهاء في ىذا العصر، دكف أف نغفؿ أف تطكر العمكـ كازدىارىا ارتبط 
بهمكؾ هرحمة النيضة كاالزدىار، كأف إحراؽ ابف الخطيب كاف في أكاخر 

فارس عبد العزيز بف السمطاف أبي الحسف  عصر ىذه الدكلة كفي عيد أبي
، 1978)الهقرم،  أف الجريهة كانت بأيدم أندلسيةإلى  ىػ(، باإلضافة779)تػ
 .(229، ص:1ج

 تشييد الهؤسسات العمهية في هختمؼ بقاع الهغرب -
يتجمى ذلؾ هف خبلؿ بناء الهدارس، كدكر العمـ، هع تكفير الظركؼ الهكاتية    

جراء هرتبات  لمطمبة لتسييؿ التعميـ كالرفع هف جكدتو هف خبلؿ خمؽ دكر ليـ كا 
عمييـ كاالىتهاـ بشؤكنيـ، "كهف الزكايا الزاكية الكبرل التي ابتناىا السمطاف 
األشير أبك عناف بف أبي الحسف بخارج باب فاس أحد أبكاب أفراؾ كأعدىا 

ناء الهبيت بيا هف التجار كغيرىـ، هميحة البإلى  ىناؾ لمغرباء كلهف اضطر
كثيرة الزخرفة كالتنهيؽ هتسعة الساحة هتعددة الهساكف، كصكهعتيا هف أبدع 

، كها بنى أبك عناف (32، ص:1983)السبتي،  الصكاهع صنعة كأتهيا إحكاها"
هدرسة عمهية بهدينة سبتة "عظيهة البناء هتسعة الزكايا ذات صنائع عجيبة 
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 :المرٌنً العهد على المغربٌة الحضارة
 العلمٌة الحركة تطور على السٌاسً االستقرار أثر

 واألدبٌة
ف (28، ص:1983)السبتي،  كأعهدة رخاـ كألكاح هتعددة غالية الثهف" ، كا 

ىػ، 829خربت فيها بعد عمى يد النصارل بالعدكة عند اغتصابيـ سبتة عاـ 
يقكؿ الهٌقرم: "أخبرني الفقيو الطيب العدؿ الفرضي، سيدم أبك القاسـ بف هحهد 
الكزير الغساني رحهو ا: أنو لها دخؿ سبتة، حيف كجيو أهير الهؤهنيف، هكالنا 

، في شأف فداء الكفار الهأخكذيف بالغزكة الشييرة، الهنصكر، رحهو ا، إلييا
الهدرسة التي كاف بناىا أحد همكؾ بني هريف رحهيـ ا، كأظنو أبا إلى  ذىب

عناف، كىي هف أجؿِّ الهدارس كأعظهيا، فرأل في هحرابيا ناقكسا كصميبا، 
قاؿ: فأساءني ذلؾ، فرفعت بصرم فإذا كتابة بخط رائؽ، في تمؾ النقكش فكؽ 

ًئكىةي كىأيكليك ذل ؾ الناقكس، فييا قكلو تعالى: "شىًيدى المَّوي أىنَّوي الى ًإلىوى ًإالَّ ىيكى كىاٍلهىبلى
ًكيـي  ـي  (18)اٍلًعٍمـً قىاًئهنا ًباٍلًقٍسًط الى ًإلىوى ًإالَّ ىيكى اٍلعىًزيزي اٍلحى ٍسبلى ًإفَّ الدِّيفى ًعٍندى المًَّو اإٍلً

ا اٍختىمىؼى الًَّذيفى أيكتي  هى ٍف يىٍكفيٍر كى هى ـي بىٍغينا بىٍينىييـٍ كى ـي اٍلًعٍم اءىىي كا اٍلًكتىابى ًإالَّ ًهٍف بىٍعًد هىا جى
 (.46-45، ص:1، ج1978)الهقرم،  4ًبآيىاًت المًَّو فىًإفَّ المَّوى سىًريعي اٍلًحسىاًب"

كانت هدينة سبتة عمى العيد الهريني هركزا عمهيا كحضاريا كبيرا، لها    
عهراف كهدارس كزكايا، كقد كتب في ىذا الصدد هحهد بف  احتكت عميو هف

القاسـ األنصارم السبتي كتابا سهاه: "اختصار األخبار عها كاف بثغر سبتة 
، ضهنو العديد هف (46-45، ص:1، ج1979)الهقرم،  هف سني اآلثار"

 العمهاء كالهؤسسات العمهية التي عرفيا ىذا العيد.
 ريف في ىذا العصرنبكغ العديد هف العمهاء كالهفك -

                                                           
 .19-18ح٠٢ظخْ ِٓ ٍٓٛس آي ػَّحْ: - 4
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 :المرٌنً العهد على المغربٌة الحضارة
 العلمٌة الحركة تطور على السٌاسً االستقرار أثر

 واألدبٌة
يعتبر ىذا النبكغ نتيجة طبيعية لعيد يقكده همكؾ عمهاء، كعيد كيجدت بو    

هؤسسات عمهية هتقدهة، كحصر الئحة ىؤالء العمهاء يعتبر عهبل في غاية 
الطكؿ كالصعكبة، نظرا لكثرتيـ ككذا عدـ الكشؼ عف كؿ الهخطكطات التي 

كفقياء كهثقفكف أطبقت شيرتيـ  أنتجت كقتئذ، كنكتفي ببعض األهثمة لعمهاء
 اآلفاؽ:

ىػ( 757الكاتب أبك عبد ا هحهد بف أبي القاسـ بف أحهد بف جزم الكمبي )تػ -
 كتب بالحضرة الهرينية ألبي عناف، ككاتب رحمة ابف بطكطة.

العقيمي  هحهد الصباغالكاتب أبك الحسف عمي بف هحهد بف عبد الحؽ بف  -
 ىػ.753لسمطاف هنذ ىػ(، كتب في الهغرب لدل ا758)تػ

الشيخ الخطيب القاضي الرئيس أبك القاسـ هحهد بف هحهد الغساني البرجي  -
 الهغرب ككتب ألبي عناف ككلي القضاء بفاس.إلى  ىػ(، رحؿ786)تػ

الشيخ الرئيس أبك إسحاؽ إبراىيـ بف عبد ا بف إبراىيـ النهيرم الغرناطي  -
 اف.ىػ(، خدـ السمطانيف أبا الحسف كأبا عن768)تػ

ىػ(، الذم التقى بالسمطاف الهريني أبي عناف 808عبد الرحهاف بف خمدكف )تػ -
 ـ.1356ىػ/756كعينو ضهف كتابو كهكقعيو عاـ 

ىػ( نبغ في 626أحهد بف إبراىيـ بف عمي بف هنعـ العبدرم داني نزؿ هراكش )تػ -
 الرياضيات كالهنطؽ.

شرح تمخيص  ىػ( صاحب857هحهد بف أبي يحيى الحباؾ الهمقب بالفرضي)تػ -
 ابف البناء الهراكشي.
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 :المرٌنً العهد على المغربٌة الحضارة
 العلمٌة الحركة تطور على السٌاسً االستقرار أثر

 واألدبٌة
رفع الحجب  كتاب:ىػ(، صاحب 760هحهد بف أحهد الشريؼ السبتي )تػ -

 الهستكرة عف هحاسف الهقصكرة. 
ىػ(، صاحب 721ابف البناء الهراكشي أبك العباس أحهد بف عثهاف األزدم )تػ -

 الهؤلفات الكثيرة في النقد كالهنطؽ كالرياضيات الكثيرة.
مة قميمة هف العمهاء الذيف عرفيـ ىذا العصر في هختمؼ ث -فقط–ىذه    

هشارب العمـ كالهعرفة، كلك سعى ساع لذكر أسهائيـ كميـ لها كسعتو 
الصفحات بمو الكتب. كىك إف دٌؿ عمى شيء إنها يدؿ عمى ازدىار الثقافة 

 كالفكر كالعمكـ بيذا العصر.
 ازدىار الفف الهعهارم -

ار النقكش كالزخارؼ كها إلييا هف الصناعات يتجمى ىذا االزدىار في انتش   
"التي بمغت في ىذا العصر أكج االزدىار، كقد بقيت شكاىد ذلؾ هاثمة لمعياف 
في هباني الهمكؾ الهرينييف، هثؿ: هدرسة العطارييف، كالصفارييف، كالبكعنانييف، 
كهدرسة فاس الجديد، كهدارس هكناس كسبل كهراكش، كالهساجد كالزكايا كالربط 

كفيها يمي بعض  (200، ص:2، ج1961)كنكف،  كالقناطر كسقايات الهاء"،
 األهثمة لهعالـ عهرانية عكست الذكؽ الفني كالجهالي الهريني:

ـ ركب عمى كادم الجكاىر 1286ىػ/685حديقة الهصارة؛ "ففي رجب هف عاـ  -
الدكالب الكبير الهنفسح الهدار، ثـ في شير صفر هف السنة التالية بدأ ىذا 

)الهانكني،  لجياز في الدكراف، ثـ جيزىا أبك عناف بخهسة دكاليب جديدة"ا
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 :المرٌنً العهد على المغربٌة الحضارة
 العلمٌة الحركة تطور على السٌاسً االستقرار أثر

 واألدبٌة
، كقد كصفيا الشاعر أحهد بف يحيى األنصارم الخزرجي (44، ص:1979

 :(45، ص:1979)الهانكني،  الهكناسي الدار األندلسي األصؿ بأبيات هطمعيا
نَّػػػػاء قػػػػد        ةن غى ٍكضى هى   أىٍحًسٍف بيا رى كبنا أىٍك شىػدىاغىنَّى الحى ـي ًبيىا طىري  ا
 برج الذىب؛ "كقد بني بحديقة فاس الجديد، كىك عبارة عف قبة عالية" -

 .(45، ص:1979)الهانكني، 
هؤسسيا أبي إلى  ؛ كتكجد بضاحية فاس الجديد، ك"نسبت5الزاكية الهتككمية -

 ىػ"754عاـ إلى  عناف الهريني الهمقب بالهتككؿ عمى ا، كيرجع تأسيسيا
 .(47، ص:1979الهانكني، )

ىذه فقط نهاذج هف الفف الهعهارم الهريني التي تنـ عف ازدىار فني كحضارم 
 كثقافي طبع ىذا العصر.

 الخاتمة
األنساؽ: السياسية كالثقافية كالعهرانية كالعمهية إلى  نظرة هكجزة -إذا–ىي     

ة، فإذا كاألدبية في العصر الهريني، كقد أبانت عف تطكر كؿ نسؽ عمى حد
كاف الجانب السياسي يتطكر كفؽ قكة كضعؼ الحكاـ، فإف النسؽ الثقافي 

                                                           
٠ٜفٙخ ح١ٌَّٕٞ فٟ ٍكٍظٗ "ف١ٞ حٌؼزخد": "ٗخِوش حٌزٕخء، ِٕفٔلش حٌٔخكش، ِز٠١ش حٌّظَٙ،  - 5

لزش ٓخِمش أُىٚؽ ف١ٙخ  -فٟ حٌّ٘خي–٠مَٛ فٟ لز١ٍٙخ ؿخِغ ٠ُٕذ ِمفش رزيحثغ حٌِهخٍف، ٚلخرٍٗ 

ِزخكخص ري٠ؼش  -ِٓ ؿٙخطٙخ ح٤ٍرغ–حٌلٔٓ حٌزخ١ٓ ِغ حٌـّخي حٌظخَ٘، ٠ٚيٍٚ رخٌِح٠ٚش 

حع، ِظمخرٍش ح٤ٗىخي ٚح٤ٟٚخع، لخِض أٓخ١١ٕٙخ وؤٔٙخ ػَحثْ طـٍٝ، ٚو١ٔض أٍٟٙخ ِٓ ح٨هظَ

حٌٜٕخثغ ك٩ٍ، ٚلي حِظّي ِٓ حٌـخِغ اٌٝ حٌمزش ٠َٙٛؾ ري٠غ حٌطٛي ٚحٌؼَٝ، ٠ٕظٜذ ػٍٝ 

حٌّخء حٌٕخُي ٠ٌٍَٜٙؾ.. . ٚفٟ وً  -ِٓ أفٛحّ٘ٙخ–كخفظ١ٗ أٓيحْ ٍِٜٛحْ ِٓ حٌٜفَ، ١ٌمٌف 

٠ش رخد ٠ٕفٌ اٌٝ ىحٍ ري٠ؼش حٌزٕخء، ِظٕخٓزش ح٤ؿِحء، ِىظٍّش حٌّٕخفغ، ا٨ ٍوٓ ِٓ أٍوخْ حٌِحٚ

 حٌزخد حٌٛحلغ فٟ حٌّ٘خي حٌغَرٟ، فبٔٗ اٌٝ ىحٍ ٟٚٛء ِٔظٛف١ش حٌَّحفك".
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 :المرٌنً العهد على المغربٌة الحضارة
 العلمٌة الحركة تطور على السٌاسً االستقرار أثر

 واألدبٌة
العمهي كاالدبي يسير كفؽ خط ال يرتبط بالسياسي، ذلؾ أف هؤشر تطكره يتهيز 
بالبطء في هرحمتي االزدىار كالتدىكر، كليذا فإف الطفرة العمهية كالفكرية التي 

سابقيف؛ الهرابطي كالهكحدم،  عرفيا العيد الهريني ىي خبلصة لفكر عصريف
ها استجد في ىذا العصر، كليس هعنى ذلؾ أف ثهة ربطا آليا بيف إلى  إضافة

ذلؾ بعض الدارسيف بقكلو: "كها إلى  تطكر الفكر كاألدب بالسياسة كها ذىب
أظف أف ىناؾ هف ينكر كجكد صبلت بيف الطرفيف كعمى أم حاؿ فإف اليجـك 

بالعصكر السياسية، إنها كاف اليدؼ هنو  عمى الهنياج الذم يربط األدب
دحض قكؿ هف قاؿ بأف األدب يرقى كينزؿ بحسب قكة النظاـ السياسي 
كضعفو، كىذا رأم تياكل هنذ زهاف، كباف خطأه لمعياف. عمى أنني أرل أف 
تاريخ الهغرب بشكؿ خاص، يسهح بالقياـ بهثؿ ىذه الدراسات التي تربط األدب 

لككنو، كها يبدك لي، حمقات هتهيزة، لكؿ حمقة بدايتيا بعصكره السياسية، كذلؾ 
كنيايتيا ك "لكنيا" الههيز ليا، كىكذا قياـ الدكؿ كاختفاءىا في تاريخ الهغرب، 

، 1996)شقكر،  إنها كاف انتصار هبادئ كانيزاـ كسيادة أفكار كاختفاء أخرل"
سي يمكف ، نتفؽ أف كؿ حقبة تاريخية أك كحدة أيديكلكجية أك نسؽ سيا(15ص:

الثقافة كاألدب الهكازييف لو بمكنو الخاص، لكف ال يبدك أف األهر يستقيـ بالقكؿ 
إف بداية نسؽ سياسي كنيايتو تطابؽ كبداية كنياية نسؽ عمهي كأدبي، ذلؾ أف 
النسؽ السياسي سريع التقمب، خفيؼ الحركة، تكفي هعركة هف ساعة زهنية أك 

تكفي سنكات زهنية أك أكثر إلعادة  أقؿ لقمب نظاـ سياسي، في حيف أنو ال
تمكيف نسؽ ثقافي كأدبي بمكف آخر. كىذا ها يجعؿ تحديد الهصادر األدبية 
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 فً اإلسالمً للتراث اإلنسانً الحضاري الدور تغٌٌب محاوالت
 أنموذجا التغرٌبً الحداثً التٌار – العربٌة النهضة عصر

 أنموذجا التغرٌبً

 
 

 عاليٙاإل نهزشاس اإلَغبَٙ انؾضبس٘ انذٔس رغٛٛت يؾبٔالد

  إًَٔرعب انزغشٚجٙ انؾذاصٙ انزٛبس - انؼشثٛخ انُٓضخ ػصش فٙ

 
 فشط عؼٛذ. د 

 انغضائش، انًذٚخ فبسط ٚؾٙ عبيؼخ 

 الممخص:
ساىهت الحضارة اإلسبلهية هنذ ظيكرىا عبر التاريخ اإلنساني في خدهة اإلنسانية    

يذا التراث القيـ، كحهؿ رسالة العمـ كالسبلـ لمبشرية جهعاء، كظؿ الهسمهكف هعتزيف ب
إال أف االصطداـ الحضارم بيف العالـ اإلسبلهي كأكركبا أثناء الحهمة الفرنسية عمى 

ـ زعزع ثقة بعض النخب العربية كاإلسبلهية حكؿ أىهية ىذا 1798هصر سنة 
ظير عمى إثر ذلؾ ، التراث كهدل قدرتو عمى اإلسياـ في الهجاؿ الحضارم اإلنساني

كيقمؿ هف قيهتو، في هقابؿ تعظيهو لمحضارة الغربية كالدعكة تيار يشكؾ في التراث 
لبلرتهاء في أحضانيا دكف شرط أك قيد، أيطمؽ عمى ىذا التيار اسـ التيار الحداثي 

 . التغريبي، كاف هف بيف أىـ دعاتو قاسـ أهيف كسبلهة هكسى كطو حسيف

، قاسـ أهيف، سبلهة التراث اإلسبلهي، التيار التغريبي التحديثي: الكمهات الهفتاحية
 .هكسى، طو حسيف

Abstract: Since its appearance، Islamic civilization has contributed 

throughout human history in serving humanity and carrying the 

message of science and peace to all of humanity، and Muslims have 
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 أنموذجا التغرٌبً الحداثً التٌار – العربٌة النهضة عصر

 أنموذجا التغرٌبً
remained proud of this valuable heritage. However، the civilizational 

collision between the Islamic world and Europe during the French 

campaign against Egypt in 1798 AD shook the confidence of some 

Arab and Islamic elites about the importance of this heritage. And the 

extent of its ability to contribute to the field of human civilization. As 

a result، a current that questioned heritage and underestimated its 

value appeared، in return for its glorification of Western civilization 

and the call to fall into its arms without condition or restriction. 

 Keywords: Islamic heritage، Western modernization، Qassem Amin، 

Salama Musa، Taha Hussein. 
 

 مقدمة

ظمت هفاىيـ االعتزاز بالهاضي كبأهجاده الحضارية قائهة كراسخة في نفكس    
الهسمهيف في العصر الحديث، إال أف ىذا األهر تغير كتزعزع في نفكس 

د االصطداـ الحضارم الذم حصؿ بيف العالـ اإلسبلهي كأكركبا بعضيـ بع
ـ حيف اكتشؼ الهسمهكف هدل 1798أثناء الحهمة الفرنسية عمى هصر سنة 

التخمؼ الذم يقبعكف فيو في هقابؿ التطكر الحاصؿ في أكركبا في هختمؼ 
 . هجاالت الحياة، كخاصة في الهجاؿ العمهي كالصناعي كالحربي

ساىهت في ظيكر فئة أك تكجو هنبير بالحضارة األكركبية  ىذه الفكارؽ    
االرتهاء في أحضاف النهكذج الغربي كتبنيو كنهكذج ييقتدل بو في إلى  يدعك

التطكر حمكه كهره، دكف أم اعتبارات أك استثناءات، كاألدىى كاألهر هف كؿ 
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ه كاتيهك  ىذا أف ىؤالء شكككا في دكر التراث اإلسبلهي في النيكض باألهة،

بصفة الزهانية أم أنو هرتبط بزهف هعيف، كأنو اليكـ عاجز عف القياـ بدكره في 
النيكض باألهة اإلسبلهية كهكاكبة التطكر الحاصؿ، حجتيـ في ذلؾ أف 
هفاىيهو البالية قد أكؿ عمييا الزهف كشرب، كها عمى العرب كالهسمهيف إال 

األكركبييف الذيف  التحرر هف التراث كقيكد الهاضي، كالسير كفؽ نفس نيج
ثىؿى ىذه الدعكة  تحرركا هف سيطرة الكنيسة كهفاىيـ العصكر الكسطى، حيث هى
أك ىذا التكجو الفكرم الحداثي التغريبي هجهكعة هف الهفكريف كاألدباء كاف هف 

 . بينيـ قاسـ أهيف كسبلهة هكسى كطو حسيف

: شكالية التاليةانطبلقا هها سبؽ ذكره جاءت دراستنا ىذه لئلجابة عمى اإل    
كيؼ حاكؿ دعاة التيار الحداثي الغربي إسقاط الدكر الحضارم اإلنساني لمتراث 
اإلسبلهي في عصر النيضة العربية ؟ كحرصان عمى اإلحاطة بهكضكع الدراسة 

جابة لئلشكالية الهطركحة قسهنا بحثا  العناصر التالية :إلى  كا 

سياماتو التاريخ -1  : ية في الحضارة اإلنسانيةتعريف التراث اإلسالمي وا 

 : تعريف التراث - 1.1

الشؾ أف التراث ىك كؿ ها كرثناه تاريخيان عف األصكؿ كالهاضي، كأنو     
كعي التاريخ كحضكرم الشعكرم في ضهير أبنائو فرديان كجهاعيان، قد تتعدد 
التعريفات كالحدكد كلكف اإلحصاء الشاهؿ لهادتو ىك الذم يسهح بتحديد 
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بياف السهة األساسية التاريخية كالزهانية لو، كها التراث إال تجسيد لعمـ طبيعتو ك 

اإلنساف كصنعو كفعمو، إذ العمكـ كالهصنكعات كالقيـ األخبلقية كالجهالية ىي 
 .1الكجكه الرئيسية لمتراث، كىي العناصر التي يكرثيا اإلنساف لئلنساف 

الجهيع يتفؽ عمى التراث ىك  رغـ تعدد التعريفات كالهفاىيـ حكؿ التراث إال    
إنتاج فترة زهنية تقع في الهاضي كيفصميا عف الحاضر هسافة زهنية، ىذا ها 

تفصمنا عف الحضارة الهعاصرة  تكهازالكجكد ىكة حضارية فصمتنا إلى  أدل
التراث عمى أنو شيء يقع إلى  أم الحضارة الغربية الحديثة، كهف ىنا يينظر

إلى  العقائد كالهعارؼ كالتشريعات كالرؤل باإلضافةىناؾ، كيتهيز بأنو هجهكعة 
 .2المغة التي يحهميا 

في ظؿ تعدد كالهفاىيـ حكؿ التراث كعناصره كجب التأكيد عمى أهر هيـ     
جدان كىك ضركرة الفصؿ هابيف التراث اإلسبلهي هف حيث ككنو عقيدة أك ديف، 

السمؼ لمخمؼ، كهف حيث ىك إنجازات الهسمهيف في الهاضي ككؿ ها تركو 
 كذلؾ ألجؿ أال يضعكا العقيدة في هرتبة

باقي التراث، ألف القرآف كالسنة الصحيحة ليست تراثان أك هنجزات هف صنع    
نها هعطيات  ال تخضع لنفس الهعاهمة التي ييتعاهؿ بيا التراث،  اإللييةالبشر، كا 

                                                           
، ح٤ٍىْ، ىحٍ 3فّٟٙ ؿيػخْ، أْٓ حٌظميَ ػٕي ِفىَٞ ح٩ٓ٦َ فٟ حٌؼخٌُ حٌؼَرٟ حٌلي٠غ، ١ - 1

 . 562َ، ٙ 1988حٌَ٘ٚق، 

، ٌزٕخْ، َِوِ ىٍحٓخص حٌٛكيس 1ػخري حٌـخرَٞ، حٌظَحع ٚحٌليحػش، ىٍحٓخص ِٕٚخل٘خص، ١ ِلّي  - 2

 . 30َ، ٙ 1991حٌؼَر١ش َ، 
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أف فيي هقدسة غير قابمة لمنقد كالتشكيؾ، عمى عكس التراث الذم يجب 

يخضع لمنقد كالتهحيص كي يتبيف صحيحو هف زيفو، كيأتي بعد هرحمة ىذا 
الفصؿ ضركرة االعتراؼ بأف ىذا التراث يهثؿ صفة فترة زهنية عاشيا السمؼ 

في إطار تسهيتو بالتراث اإلسبلهي فإف سبب  .3كال تقيد أم أحد هف الخمؼ 
هف الهنطمقات  ىذه التسهية تعكد لككنو يعبر عف الفكر اإلسبلهي، كينطمؽ

اإلسبلهية كيخدـ الثقافة اإلسبلهية، حيث قاـ كنشأ بيف الهسمهيف، كىنا كجب 
التنبو ألهر هيـ كىك أف البعض يردؼ كيمصؽ التراث اإلسبلهي بالعربي كىذا 
ها يحصر التراث كيحد هف اتساعاتو، فالتاريخ شاىد عمى إسياهات غير العرب 

عرب كالهسمهيف كاإلنسانية جهعاء في كؿ في هجاؿ الحضارة اإلسبلهية خدهة لم
أنو ليس كؿ التراث اإلسبلهي يتهاشى هع إلى  بقاع األرض، كها كجب اإلشارة

تعاليـ اإلسبلهية هف حيث الهبادئ كالقيـ، لذا كجب ترؾ التعصب لمتراث كحهمو 
 .4عمى هحهؿ القداسة 

افية لؤلهة كالتي يكتسي التراث أىهية كبيرة لمهسمهيف ككنو يهثؿ اليكية الثق   
هف دكنيا تضهحؿ كتتفكؾ داخميان كقد تندهج ثقافيان في أحد التيارات الحضارية 
كالثقافية العالهية، كأهاـ تصاعد ىذه التيارات كاصطداـ األفكار كالحضارات فإف 

الفكرية القكية كالفاعمة  تبالتياراالهسمهيف في عرضة لخطر التفكيؾ كاإللحاؽ 

                                                           
 . 563 562فّٟٙ ؿيػخْ، حٌَّؿغ حٌٔخرك، ٙ ٙ  - 3

ىٍحٓش طل١ٍ١ٍش  -ػٍٟ رٓ ارَح١ُ٘ حٌٍّٕش، آٙخِخص حٌّٔظَ٘ل١ٓ فٟ َٔ٘ حٌظَحع حٌؼَرٟ ح٩ٓ٦ِٟ  - 4

ٖ، ٙ ٙ 1416م١ك ٚحٌَٕ٘ ٚحٌظَؿّش، ح٠ٌَخٝ، ِىظزش حٌٍّه فٙي ح١ٕ١ٌٛش، ّٚٔخًؽ ِٓ حٌظل

18 19 . 
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 فً اإلسالمً للتراث اإلنسانً الحضاري الدور تغٌٌب محاوالت
 أنموذجا التغرٌبً الحداثً التٌار – العربٌة النهضة عصر

 أنموذجا التغرٌبً
لى طرؽ اإلفادة هنو هف جية إلى  دهفي الساحة، كىذا هر  التراث هف جية كا 

ىهاؿ الهسمهيف لتراثيـ كاالستيانة هنو يجعميـ أرضية سيمة يغرس 5أخرل  ، كا 
فييا اآلخر هف األفكار ها يريد خدهةن لهصمحتو الخاصة عمى حساب هصمحة 

 . الهسمهيف

 إسيامات التراث التاريخية في الحضارة اإلنسانية : - 2. 1

هيز الحضارة اإلسبلهية ببعدىا اإلنساني أم أنيا حضارة تيدؼ لخدهة تت   
البشرية جهعاء كعمى أساسيا تينظـ العبلقة هابيف الشعكب كتتحد األطر العاهة 
التي هف خبلليا يتحقؽ النفع لمبشرية جهعاء، كتسكد هظاىر التعايش كالتساهح 

ؿ في هجاؿ في إطار ىذه الهظمة الكاسعة التي ال تقصي أم طرؼ فاع
ية كؿ طرؼ هصداقان لقكلو تعالى الحضارة اإلنسانية هع حفظ هكانة كخصكص

فيكا ًإفَّ  يىا} قىبىاًئؿى ًلتىعىارى ـٍ شيعيكبنا كى عىٍمنىاكي ـٍ ًهٍف ذىكىرو كىأيٍنثىى كىجى مىٍقنىاكي أىيُّيىا النَّاسي ًإنَّا خى
ـٍ ًعٍندى المًَّو أىٍتقىاكي  مً أىٍكرىهىكي ًبيرـٍ ًإفَّ المَّوى عى انطبلقا هف حضارية رسالة  .6{يـه خى

اإلسبلـ الداعية لمعمـ كاالكتشاؼ خدهة لمهسمهيف كاإلنسانية جهعاء أخذ 
الهسمهكف في العصكر األكلى لئلسبلـ في االىتهاـ بالعمـ في هختمؼ الهجاالت 

تسبقيا ليا أم أهة  هرحمة هتقدهة هف الرقي لـإلى  فكصمت الحضارة اإلسبلهية
 . قيف بذلؾ السيادة كالريادة كالقيادة في العالـ أجهعهحق هف األهـ

                                                           
، لطَ، ٍثخٓش حٌّلخوُ حٌَ٘ػ١ش ٚحٌ٘ئْٚ حٌي١ٕ٠ش، ١ٟ1خء حٌؼَّٞ، حٌظَحع ٚحٌّؼخَٛس، ١ - 5

1405 ٙ ،ٖ35 . 

 . 13ٍٓٛس حٌلـَحص، ح٠٢ش  - 6
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 فً اإلسالمً للتراث اإلنسانً الحضاري الدور تغٌٌب محاوالت
 أنموذجا التغرٌبً الحداثً التٌار – العربٌة النهضة عصر

 أنموذجا التغرٌبً
ىذا التقدـ كالرقي شهؿ هختمؼ هجاالت الحياة هنيا السياسية، بحيث نجحكا    

في جهع كمهة هجهكعة كبيرة هف الطكائؼ كاألجناس البشرية كهف هختمؼ بقاع 
 العالـ، كعمى الهستكل العسكرم كانكا قكة يحسب لو ألؼ حساب، كعمى
الهستكل االقتصادم كذلؾ استطاعكا بفضؿ النظاـ االقتصادم اإلسبلهي القائـ 
عمى العدؿ كضهاف الهنفعة لكؿ فئات الهجتهع أف يحققكا الرقي لمشعكب 
الهنطكية تحت الخبلفة اإلسبلهية، كعمى الهستكل االجتهاعي سادت هختمؼ 

صكليا كليجاتيا هظاىر التساهح كالهحبة بيف هختمؼ فئات الهجتهع رغـ تنكع أ
كحتى هعتقداتيا، ينطبؽ الحاؿ كذلؾ عمى بقية هجاالت الحياة األخرل، كحسبنا 

جانب الرسالة الحضارية لئلسبلـ االىتهاـ بالعمـ إلى  في ذلؾ أف العاهؿ األكبر
ألف بو تىصميح جهيع الهجاالت األخرل، كبو يحدث التكافؽ كاالنسجاـ هابيف 

 . االجتهاعيةتمؼ الفئات هختمؼ القطاعات الحياتية كهخ

ال يختمؼ اثناف في فضؿ الحضارة اإلسبلهية كهنجزاتيا التاريخية في هجاؿ    
القريب  بذلؾ الحضارة اإلنسانية، كال ينكر ىذا األهر إال جاحد، كيشيد ليا

كالبعيد إال الهتعصبيف كالحاقديف عمى الحضارة اإلسبلهية، كسنعرض بعض 
فضؿ الحضارة اإلسبلهية عمى  بييف أكدكا عمىالشيادات االعترافية ألكرك 

اإلنسانية، حيث تؤكد سيغرند ىكنكو عمى الدكر الكبير لمحضارة اإلسبلهية في 
نيضة أكركبا كخركجيا هف عصر الظمهات إذ تقكؿ: لقد كاف الشرؽ يذخر 
باآليات الباىرة ثقافيان كصناعيان، ككاف كؿ ها فيو يكحي لدعاة اإلصبلح بإدخاؿ 
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 فً اإلسالمً للتراث اإلنسانً الحضاري الدور تغٌٌب محاوالت
 أنموذجا التغرٌبً الحداثً التٌار – العربٌة النهضة عصر

 أنموذجا التغرٌبً
الكثير ألكركبا رغبة في األخذ بيدىا، كها تؤكد عؿ أف صفة العدؿ التي الشيء 

تحمت بيا الحضارة اإلسبلهية ساعدت العرب في حهؿ الرسالة العالهية، كتأدية 
خدهة إنسانية لمثقافة البشرية قديهان كحديثان، كعف نكراف ىذا الجهيؿ تفسره بتكجو 

التعصب الديني فقادىـ لمقياـ نفر هف األكركبييف الهتعصبيف الذيف أعهاىـ 
 .7بحهمة تيدؼ لهحاكلة طهس فضؿ الحضارة العربية عمى أكركبا 

في نفس السياؽ كصؼ هؤرخ هعاصر هف هؤرخي الحضارة حالة العالـ    
قرابة الزهف الذم ظير فيو اإلسبلـ عمى هسرح التاريخ حيث يقكؿ: يبدك أف 

الؼ عاـ قد استينزفت عمى التفسخ الحضارة العظيهة التي استغرؽ بناؤىا أربعة آ
الحالة البربرية اليهجية يكـ أف إلى  كاالنييار، كأف الجنس البشرم ربها عاد

كانت كؿ قبيمة ككؿ طائفة ضد األخرل، حيث ال يعرؼ قانكف كال نظاـ، كلها 
جاء اإلسبلـ ككيجدت الثقافة اإلسبلهية أعطت كسيمة لتكحيد العالـ كالركح هف 

ـى التساهح كالكحدة الصراعات القب  .8مية، كأصبح الكالء  ىك األساس كبتالي عَّ

يقكؿ ركجيو دم باسكيو الصحفي السكيسرم الذم درس اإلسبلـ كاعتنقو ىك    
كزكجتو اليكلندية في كتابو اكتشاؼ اإلسبلـ: لقد جاء اإلسبلـ عمى الناس 

ي دكف أف لهساعدتيـ عمى عبكر ىذه الهرحمة األخيرة هف التاريخ العاله
يتعرضكا لمضياع باعتباره الكحي األخير في سمسمة النبكات، ألنو يقدـ كسائؿ 

                                                           
ٍٚٚرخ، طَؿّش فئحى ك١ٔٓ ١ٓـ٠َي ٘ٛٔىٗ، ّْٗ هللا طَ٘ق ػٍٝ حٌغَد ف٠ً حٌؼَد ػٍٝ أ - 7

 . 49 9، ٙ ٙ 2011، حٌمخَ٘س، ىحٍ حٌؼخٌُ حٌؼَرٟ، 2ػٍٟ، ١

ِلّي الزخي، طـي٠ي حٌفىَ حٌي٠ٕٟ فٟ ح٩ٓ٦َ، طَؿّش ٠ٛٓف ػيّ، ى ١، َِٜ، ِىظزش  - 8

 . 247 244َ، ٙ ٙ 2010ح٦ٓىٕي٠ٍش، 
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 فً اإلسالمً للتراث اإلنسانً الحضاري الدور تغٌٌب محاوالت
 أنموذجا التغرٌبً الحداثً التٌار – العربٌة النهضة عصر

 أنموذجا التغرٌبً
قرار النظاـ كاتحاد التآلؼ كاالنسجاـ  لهقاكهة الفكضى التي تسكد العالـ حاليان، كا 

في العبلقات اإلنسانية، كتحقيؽ اليدؼ األسهى الذم هف أجمو خمقنا في ىذا 
ال فإننا لك تعهقنا في حصر شيادات  ، ىذه بعض األهثمة فقط9الكجكد  كا 

األكركبيف كغيرىـ هف الشعكب عمى فضؿ الحضارة اإلسبلهية أللفنا الهجمدات 
في ىذا الباب، كًذكرنا لشيادات اآلخر عنا يندرج ضهف تأكيد االعتراؼ بفضؿ 
الحضارة اإلسبلهية هف اآلخر باعتبار أف اآلنا أك الهسمهكف يعتبركف ىذا األهر 

ف الهسمهات بحكـ هعرفتيـ الجيدة باإلسبلـ كرسالتو الحضارية عندىـ ه
 لئلنسانية جهعاء.

لقد ساىهت الحضارة اإلسبلهية في خركج أكركبا هف عصكرىا الهظمة في    
القركف الكسطى نتيجة احتكاكيا بالحضارة اإلسبلهية سكاء في األندلس أك 

بلح الديني كجاءت غيرىا هف هراكز الحضارة، بعد ىذا االحتكاؾ جاء اإلص
هعو الحرية السياسية، بحيث تعمـ األكركبيكف هف الحضارة اإلسبلهية العبلقة ها 
، ككذا العبلقات الدكلية كهعاىدات السمـ كالصمح،  بيف الحاكـ كالهحكـك
كالهنازعة بيف األعداء الهختمفيف في العقائد كالعناصر كالمغات، ألف اإلسبلـ 

                                                           
، ى د، حٌٜلٛس ١1  ػزي حٌل١ٍُ ػ٠ْٛ، حٌل٠خٍس ح١ِ٩ٓ٦ش اريحع حٌّخٟٟ ٚآفخق حٌّٔظمزً، - 9

 . 292 291َ، ٙ ٙ 2010ٌٍَٕ٘ ٚحٌظ٠ُٛغ، 



نوفمبر  11العدد 

 2221سبتمبر 

 مجلة البحوث األفرٌقٌة

   

 299                                 

 فً اإلسالمً للتراث اإلنسانً الحضاري الدور تغٌٌب محاوالت
 أنموذجا التغرٌبً الحداثً التٌار – العربٌة النهضة عصر

 أنموذجا التغرٌبً
يف كالذهييف كأىؿ الكتاب، كها أباح هعاىدة إخكانيـ أباح ألتباعو هعاىدة الهشرك

 .10 في الديف

يعترؼ بعض الهفكريف األكركبييف بأف األكركبييف هدينكف لمعرب كالهسمهيف    
نها عمـ  ليس فقط في هجاؿ الكشكفات العمهية كالنظرية التي ابتكركىا، كا 

ىا، ذلؾ أف األكركبييف كنيضتيـ هدينة لمثقافة العربية كاإلسبلهية بكجكد
الهسمهيف كاف ليـ الفضؿ في نقؿ التراث اإلغريقي كالركهاني القديـ كبفضميـ 
حيائو كاالنطبلؽ هنو في نيضتيـ  تهكف األكركبييف هف هعرفة ىذا التراث كا 

 .11الحديثة

ىذه الهكانة كىذه االستهرارية التي اتصفت بيا الحضارة اإلسبلهية لـ تكف    
نها بفضؿ اتصافيا كحركة ثقافية ترفض  ،اطهف قبيؿ الصدفة أك االعتب كا 

النظرة االستكانية القديهة لمككف كتتبنى نظرة ديناهيكية يتسـ فييا الككف بالحركة 
كالتغيير، كاإلسبلـ كنظاـ كجداني لتكحيد البشرية يرفع قيهة اإلنساف الفرد هف 

عف  حيث ىك فرد، كيرفض قرابة الدـ كأساس لكحدة البشرية كال يهكف البحث
أساس سيككلكجي بحت لكحدة البشرية إال بإدراؾ أف الحياة اإلنسانية ركحانية 

 .12في أصميا كنشأتيا

                                                           
ػزخّ ِلّٛى حٌؼمخى، أػَ حٌؼَد فٟ حٌل٠خٍس ح٤ٍٚٚر١ش، ى ١، ؿ٠ٍّٛٙش َِٜ حٌؼَر١ش،  - 10

 . 95 91َ ٙ ٙ 2013ٕ٘يحٚٞ،

 . 216ِلّي الزخي، حٌّٜيٍ حٌٔخرك، ٙ  - 11

 . 243ٔفٔٗ، ٙ  - 12
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 فً اإلسالمً للتراث اإلنسانً الحضاري الدور تغٌٌب محاوالت
 أنموذجا التغرٌبً الحداثً التٌار – العربٌة النهضة عصر

 أنموذجا التغرٌبً
سياهاتو التاريخية في هجاؿ     في إطار دراستنا لهفيـك التراث اإلسبلهي كا 

الحضارة اإلنسانية قد يتساءؿ البعض عف عبلقة التراث بالحضارة أك عبلقة 
اإلسبلهية، كحسب كجية نظرنا أف الحضارة ىي  التراث اإلسبلهي بالحضارة

هختمؼ الهنجزات التي صنعيا جيؿ هعيف في هرحمة هعينة هف هراحؿ الزهف 
الهختمفة، ىذه الهنجزات في هختمؼ هجاالت الحياة تصنع حضارة أك تسهى 
حضارة كيخمفيا السمؼ لمخمؼ، ىذه الهنجزات يطمؽ عمييا الخمؼ هفيـك التراث 

زهف هعيف كبجيؿ هعيف سبقو، كىنا نستنتج أف عبلقة التراث ككنيا هرتبطة ب
بالحضارة ىي عبلقة هترادفة كهتبلزهة هف جية كغير ذلؾ في جية أخرل، 
الجية التي تككف فييا ىذه الثنائية هتبلزهة كهترادفة ىي عندها يككف التراث 

حضارة هنجزات ذا قيهة كذا خدهة كهنفعة فينا يككف ىذا التراث كىذه الهنجزات 
ككنيا تساعد في رقي الهجتهعات، كال تككف هترادفة كهتبلزهة حينها يككف 
التراث أك هخمفات األسبلؼ لؤلخبلؼ يفتقد لمهنفعة كلمقيهة ألنو كها ىك هعمـك 

 . أف التراث ىك جهيع ها ييخمفو السمؼ لمخمؼ صالحو كطالحو

اإلنساني  محاولت التيار الحداثي التغريبي إسقاط الدور الحضاري - 2
 لمتراث اإلسالمي 

رغـ اعتراؼ العديد هف الهستشرقيف كاألكركبيف أنفسيـ بفضؿ الحضارة    
اإلسبلهية كالتراث اإلسبلهي عمى اإلنسانية كقدرتو عمى خدهة اإلنسانية في 
هختمؼ األزهنة كاألهكنة لها يتصؼ بو هف االستهرارية كالقدرة عمى التأقمـ هع 
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 فً اإلسالمً للتراث اإلنسانً الحضاري الدور تغٌٌب محاوالت
 أنموذجا التغرٌبً الحداثً التٌار – العربٌة النهضة عصر

 أنموذجا التغرٌبً
يجاد الحمكؿ الهناسبة، إال أنو هع هختمؼ الهستجدات بالب حث في الهشاكؿ كا 

تبدؿ األحكاؿ كالهفاىيـ ظيرت فئة هف العرب كالهسمهيف تشكؾ في التراث 
اإلسبلهي كهدل قدرتو عمى هكاكبة ركح العصر، بؿ كعجزه عف الخركج باألهة 

حالة التهدف كالتحضر التي تعرفو إلى  اإلسبلهية هف حالة الضعؼ كالتخمؼ
بدأ ىذا التيار في الظيكر عقب الحهمة الفرنسية عمى هصر سنة  أكركبا
ـ أيف تعرؼ العرب كالهسمهيف عمى هدل التطكر الحاصؿ في أكركبا 1798

كهقدار الضعؼ الذم يعاني هنو العالـ العربي كاإلسبلهي، كنتيجة انعداـ 
الصبلبة في الفكر كقصر النظر الناتج عف ضعؼ التعميـ كهخرجاتو في تمؾ 

فترة في العالـ اإلسبلهي كقعت فئة هف النخبة في االستيبلب الفكرم كاالنبيار ال
الشديد بهنجزات الحضارة الغربية، كأصبحت عمى أثرىا تدعكا لتبني النهكذج 
الغربي كمياتو كجزئياتو كسبيؿ لمنيضة كالتقدـ، كىذا ها يعني إسقاطيـ لدكر 

 . إلسبلهيةالتراث الحضارم اإلسبلهي كسبيؿ لنيضة األهة ا

ساعدت هجهكعة هف العكاهؿ األخرل في ظيكر ىذا التيار هنيا، األقميات    
الهسيحية الهتكاجدة في الببلد العربية اإلسبلهية كخاصة ببلد الشاـ كهصر، 

دكر االستشراؽ الذم حرؼ فيو الكثير هف الهستشرقيف نصكص إلى  إضافة
حسبنا ىي البعثات العمهية التي التراث اإلسبلهي كتبلعبكا بو كهف أىـ العكاهؿ 

أكركبا بيدؼ نقؿ هختمؼ التجارب التحديثية لمببلد العربية إلى  كنت تيرسؿ
كاإلسبلهية، لكف لؤلسؼ عادت بعض النخب هيستمبة الذات تعهؿ عمى الدعكة 
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 فً اإلسالمً للتراث اإلنسانً الحضاري الدور تغٌٌب محاوالت
 أنموذجا التغرٌبً الحداثً التٌار – العربٌة النهضة عصر

 أنموذجا التغرٌبً
لمتغريب كنشره عمى أكسع نطاؽ، بؿ كاألدىى كاألهر هف ذلؾ ىك أف ىذه 

ككؿ هالو عبلقة بالهاضي نظرة احتقار  بلهيالتراث اإلسإلى  النخب تنظر
كازدراء، كتصفو بالزهانية أم أف ىذا التراث هرتبط بزهف هعيف أنقضى، كأها 
الحاضر فإنو عصر الحضارة الغربية كعصر النهكذج الغربي الذم يضهف 

 . الهدنية كالرقي لئلنسانية

حهمة إلى  تغريبيلقد تعرض التراث اإلسبلهي عمى يد دعاة التيار الحداثي ال   
التيكيف هف شأنو كازدرائو، كتسهيتو بالقركف الكسطى أك إلى  كبرل تيدؼ

العصكر الظبلهية لمداللة عمى ضعفو كتخمفو كعدـ قدرتو عمى ضهاف التقدـ 
كالرقي لئلنسانية قياسان بالهرحمة التي عرفت فييا أكركبا تخمفان في هختمؼ 

هراكز لدراسة التراث تيدؼ في الهجاالت في القركف الكسطى، كها ظيرت 
التهكيو كخمط الحؽ بالباطؿ، كتهييع ىذا التراث كزرع الشؾ إلى  حقيقة األهر

في نفكس الهسمهيف حكؿ حضاريتو، كؿ ىذا هف أجؿ زرع الشعكر بالنقص 
كعقدة التفكؽ الغربي في نفكس الهسمهيف، كحينيا تسيؿ عهمية اإلقناع بضركرة 

قناع الهسمهيف بأف الهستقبؿ ىك لئلنساف التكجو نحك تبني النهكذج  الغربي كا 
 .13الذم همؾ ركح عصرية، كالذم ينبذ التراث كيتحرر هف الهاضي 

أكد التيار الحداثي التغريبي أك كها يطمؽ عميو فيهي جدعاف باسـ التيار    
االبتداعي الهطمؽ عمى أف اإلنساف لـ ينتيي أهره عند الحدكد التي انتيى إلييا 

                                                           
َ، ٙ 2001، ٌزٕخْ، ىحٍ حٌٙخىٞ، 1حٌظغ٠َذ ٚحٌظؤ١ًٛ، ١ ٍٗظخؽ ػزٛى، حٌؼمخفش ح١ِ٩ٓ٦ش ر١ٓ  - 13

101 . 
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 فً اإلسالمً للتراث اإلنسانً الحضاري الدور تغٌٌب محاوالت
 أنموذجا التغرٌبً الحداثً التٌار – العربٌة النهضة عصر

 أنموذجا التغرٌبً
نها عميو تفجير طاقتو بعهمية في الع صكر التي هضت كالحقبة التي انقضت، كا 

 ،تجاكز كاهؿ لمهاضي كبناء جديد إلنساف هتحرر هف قيكد القديـ كالتقميد
طبلؽ قدراتو الكاهنة الهبدعة كي يتسنى لو تحقيؽ ها يينتظر هنو ها لـ يخطر  كا 

 .14بباؿ القدهاء كال في باؿ أحد 

ذا التيار لمتحرر الكاهؿ هف الهاضي أك التراث كسبيؿ إف التأهؿ في دعكة ى   
لمتقدـ ناتج عف آفة االستيبلب الفكرم الذم كقع فيو ىؤالء لمحضارة الغربية، 

الغرب نظرة استعبلء بينها ينظركف لمتراث إلى  بحيث أصبحكا ينظركف
اإلسبلهي نظرة احتقار، هها يعني تقبؿ كؿ األفكار التي تستكرد هف الغرب 

أم نقد أك هراعاة لمفكارؽ كالخصكصيات التي تتهتع بيا كؿ أهة، كلكال دكف 
عهى أبصارىـ كبصائرىـ لتدبركا في األسس التي قاهت عمييا الحضارة الغربية 
التي استكؿ حبيا عمى قمبكىـ فأفقدىـ الحكهة، أقكؿ لك تأهمكا فييا لكجدكا أف 

ة الغربية ىي التراث هف بيف الهرتكزات األساسية التي قاهت عمييا الحضار 
حيائو كاستثهاره في نيضتيـ  اإلغريقي كالركهاني القديـ، بحيث أعادكا قراءتو كا 
نها ىي نتاج جيكد هتراكهة ألجياؿ  الحديثة، ألف الحضارة ال تخمؽ هف العدـ كا 
بشرية هتعاقبة تخمؽ كتنتج، كهع ترصب ىذه الجيكد كاإلنجازات تيصنع 

ة اليابانية التي ييضرب بيا الهثؿ في الرقي الحضارات، كالهتأهؿ في النيض
كالتقدـ في عصرنا الحاضر نجد أنيا في انطبلقتيا الحضارية لـ تترؾ الهاضي 

                                                           
 . 559 558فّٟٙ ؿيػخْ، حٌَّؿغ حٌٔخرك، ٙ ٙ  - 14
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 فً اإلسالمً للتراث اإلنسانً الحضاري الدور تغٌٌب محاوالت
 أنموذجا التغرٌبً الحداثً التٌار – العربٌة النهضة عصر

 أنموذجا التغرٌبً
نها اعتهدت عمي و كأرضية تبني بيا صرحيا كلـ تتخمى عنو كتنبذه كا 

 الحضارم.

لقد أقاـ ىذا التيار حربان عمى القيـ التي عاشت عمييا األهة اإلسبلهية في   
سمكب هغمؼ بالضباب، يحاكؿ أف يثير غهاهة كثيفة هف التشكيؾ كالتحقير أ

كاالستيانة بكؿ ها لدينا هف قيـ باسـ القديـ البالي الهكركث، كلـ تهضي إال 
سنكات حتى كاف أبرز الهسيطريف عمى الصحافة في العالـ العربي كاإلسبلهي 

يقو، كظمت ىذه هف ىؤالء الهتنكريف لقيهنا الذاىبيف هع التغريب في طر 
الصحؼ التي تخدـ التغريب تتقكل كتتسع، كفي هجاؿ الهدرسة كانت تدرس 
الكتب التي تنتقص هف قدرنا كتصؼ تاريخنا بالضعؼ كهاضينا بالذلة، كسيطر 
عمى الجك الفكرم تيار جديد ىداـ قكاهو االستيانة بكؿ القيـ كفي هقدهتيا الديف 

 .15كالركحية

ا دعاة التغريب انتشرت في العالـ اإلسبلهي بعض نظران لمجيكد التي بذلي  
األفكار ىنا كىناؾ ترل في االتصاؿ بالهاضي هذهة، كأف استهرار االرتباط 
بالهاضي يعكؽ التقدـ كيحكؿ دكف بمكغ األهة الهكانة الهرهكقة في هككب 
التطكر، كبدأت تترسخ ىذه األفكار في فكر بعض الناشئة هها خمقت ليـ عقدة 

بالقديـ ككأنو شيء هزدرم، كهع هركر الكقت نشأ في األهة العربية االتصاؿ 
جيؿ سطحي يجرم كراء البريؽ، كيأخذ هف الثهار القشكر، كيحاكؿ قدر 

                                                           
 . 85أٍٔٛ حٌـٕيٞ، ِؼخٌُ حٌفىَ حٌؼَرٟ حٌّؼخَٛ، ى ١، ِطزؼش حٌَٓخٌش، ى د، ى ص، ٙ  - 15
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 فً اإلسالمً للتراث اإلنسانً الحضاري الدور تغٌٌب محاوالت
 أنموذجا التغرٌبً الحداثً التٌار – العربٌة النهضة عصر

 أنموذجا التغرٌبً
الكمهات الساخرة بأهجاد أهتنا إلى  الهستطاع تقميد الغرب، فإذا ها قرأ تهتد يده
 .16لهحاكلة بث الشككؾ كاألكىاـ بالقيـ كاألدياف 

ا التي طرحيا دعاة التيار الحداثي التغريبي في إطار حهمتيـ التي هف القضاي  
تستيدؼ االنتقاص هف التراث اإلسبلهي ىي قضية األصالة كالهعاصرة، حيث 
أشاعكا بيف الناس في هختمؼ الهنابر التي كانكا ينشطكف بيا عمى أف 
 الهعاصرة ال تجتهع هع األصالة في غهد كاحد، إها أف نككف عصرييف نعيش
ها أف نبقى نعيش في أكىاـ الهاضي حسبيـ،  كفؽ كاقع كهستجدات العصر كا 
نها ىك  كىذا عكس الحقيقة كعكس التفكير السميـ ألف تراثنا ليس تراثان هتحفيان كا 
باؽ هعنا، كهنو نستهد حيكيتنا العمهية كالفكرية كالثقافية هيها طاؿ بنا الزهف، 

فكر كافد يفيد األهة دكف أف نمغي نأخذ عف الحضارات األخرل كنستفيد هف كؿ 
نها نقصد بو التراث  تراثنا، ىذا ال يعني أف نقدس التراث أك نتعصب لو كا 

 .17الصحيح الذم ينفع األهة 

الفكرية الهتنكعة كالكافدة عمى الذات اإلسبلهية كجب  تالتيارافي ظؿ تصاعد   
حيائو ككنو السبيؿ الكحيد لحهايتيـ هف  عمى الهسمهيف الحفاظ عمى تراثيـ كا 

الذكباف في حضارات أخرل فالتراث اإلسبلهي ليس تراث "الهتحفية" كها يركج 
لو دعاة التغريب، كلكنو ال زاؿ حيان هعنا نتفاعؿ هعو في حياتنا كفكرنا، كال يزاؿ 

                                                           
٠َٜش ٌٍىظخد، أٍٔٛ حٌـٕيٞ، أٟٛحء ػٍٝ حٌفىَ حٌؼَرٟ ح٩ٓ٦ِٟ، َِٜ، ح١ٌٙجش حٌؼخِش حٌّ - 16

1986 ٙ ،َ106 . 

 . 19ػٍٟ ارَح١ُ٘ حٌٍّٕش، حٌَّؿغ حٌٔخرك، ٙ  - 17
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 فً اإلسالمً للتراث اإلنسانً الحضاري الدور تغٌٌب محاوالت
 أنموذجا التغرٌبً الحداثً التٌار – العربٌة النهضة عصر

 أنموذجا التغرٌبً
هجراه عهيقان كههتدان بالرغـ هف ضعفنا، كها الدعاكم التي تدعكا النفصالنا عف 

ذاعيا الغرب كالسائركف في طريقو هف بني جمدتنا، الهاضي إال خدعة كبرل أ
أشاعكا ىذه الفكر بيننا لفصمنا عف شخصيتنا األصمية النابضة بالحياة، كفصمنا 
عف المغة العربية كالقرآف الكريـ، كعف اإلسبلـ، كعف األهة العربية، كعف تراث 

 .18أربعة عشر قرنان 

التراث اإلسبلهي هف إلى  نظركاإف أكبر خطأ كقع فيو دعاة ىذا التيار أنيـ    
هنظكر الحاضر الذم يعيشكه، حاضر الغرب األكركبي، كحاضر الضعؼ الذم 

قراءة التراث قراءة إلى  يعيشو العالـ العربي كاإلسبلهي، كىذا ها أدل بيـ
أكرباكية النزعة، أم ينظركف إليو هف هنظكر الهرجعية الغربية، لذلؾ فيك ال 

 .19كركبي يرل فيو إال ها يراه األ

 نماذج من رواد التيار الحداثي التغريبي  – 3

 قاسم أمين  – 1. 3

كها سبؽ كذكرنا ظيرت فئة هف هف بني جمدتنا تطالب بضركرة التحرر هف    
قيكد التراث كالهاضي كتبني النهكذج الغربي كسبيؿ لنيضة العالـ العربي 

                                                           
 . 110أٍٔٛ حٌـٕيٞ، أٟٛحء ػٍٝ حٌفىَ حٌؼَرٟ ح٩ٓ٦ِٟ، حٌَّؿغ حٌٔخرك، ٙ  - 18

، ر١َٚص، حٌَّوِ 6ِلّي ػخري حٌـخرَٞ، ٔلٓ ٚحٌظَحع لَحءحص ِؼخَٛس فٟ طَحػٕخ حٌفٍٔفٟ، ١  - 19

 . 14ٙ  َ،1993حٌؼمخفٟ حٌؼَرٟ، 
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 فً اإلسالمً للتراث اإلنسانً الحضاري الدور تغٌٌب محاوالت
 أنموذجا التغرٌبً الحداثً التٌار – العربٌة النهضة عصر

 أنموذجا التغرٌبً
عتبر هف أبرز دعاة ، حيث يي 20كاإلسبلهي، كاف هف بيف ىذه النهاذج قاسـ أهيف

التحديث كالتغريب في عصر النيضة العربية، كاف في بداية األهر هترددان في 
لى األخذ بالحضارة الغربية ثـ تحكؿ كنخرط في ىذا التيار  الدعكة لمتغريب كا 

 .21بشكؿ هباشر كعمني كأصبح هف بيف كبار الداعيف إليو 

التحديث إلى  فكره ىك دعكتوهف أكبر القضايا الهركزية التي تهركز حكليا    
، حيث يقكؿ بأف الهرأة في نظر 22كالتغريب، ككذا قضية تحرير الهرأة 

الهسمهيف عمى الجهمة ليست إنسانان تاهان، كأف الرجؿ هنيـ يعتبر نفسو لو حؽ 
السيادة عمييا كيجرم في هعاهمتو ليا عمى ىذا االعتقاد، كأنيا في نظر 

ليـ، كال يسهح ليا بأف تجمس هع الرجاؿ كتقبؿ الشرقييف هثؿ العبد يقكـ بأعها
 يدىـ، كها ال يسهح ليا بالخركج دكف هصمحة، كىذا بسبب عدـ قدرة عقكلنا

                                                           
َ، رزٍيس ١َس ٚ٘ٛ ِٓ أًٛ 1863ٖ/ 1279لخُٓ أ١ِٓ: ٘ٛ لخُٓ رٓ ِلّي أ١ِٓ حٌَّٜٞ ٕٚٓش  - 20

وَىٞ أرٖٛ ح٠ٌخر٢ أ١َِ أ٨ٞ ِلّي ره أ١ِٓ، حٔظمً ِغ أر١ٗ اٌٝ ح٦ٓىٕي٠ٍش فٕ٘ؤ ٚطؼٍُ رٙخ ػُ 

َ 1855رخٌمخَ٘س، ٚأوًّ ىٍحٓظٗ فٟ طوٜٚ حٌلمٛق رّٛٔز١ٍ١ٗ رفَٔٔخ، ٚػخى اٌٝ َِٜ ٕٓش 

فىخْ ٚو٩١  ٌٍٕخثذ حٌؼِّٟٛ رخٌّلىّش حٌّوظٍطش، ِٚٔظ٘خٍح  رّلىّش ح٨ٓظجٕخف، طٛفٟ رخٌمخَ٘س 

َ، طَن حٌؼي٠ي ِٓ حٌىظذ وخْ أَٗٙ٘خ وظخد "طل٠ََ حٌَّأس"، ٚوظخد حٌَّأس 1908ٖ/ 1326ٕٓش 

١ٓ، ، ٌزٕخْ، ىحٍ حٌؼٍُ 15٠٩ٌٍّ، ١ 5حٌـي٠يس، ٠ٌٍِّي حٔظَ ه١َ حٌي٠ٓ حٌٍِوٍٟ، ح٤ػ٩َ، ؽ 

2002 ٙ ،َ184 . 

، َِٜ، ىحٍ حٌَ٘ٚق، 2ِلّي ػّخٍس، لخُٓ أ١ِٓ طل٠ََ حٌَّأس ٚحٌظّيْ ح٩ٓ٦ِٟ، ١  - 21

2008 ٙ ،َ126 . 

ِٓ ه٩ي ػٕٛحْ وظخرٗ ىْٚ حٌٕظَ ػٍٝ ِلظٜٛ حٌىظخد فم٢ ٔٔظٕظؾ رؤْ لخُٓ أ١ِٓ وخْ ٠ٕظَ  - 22

خ ر٘ظٝ حٌم١ٛى ٌيٍؿش أْ طؼخًِ ٌٍظَحع ح٩ٓ٦ِٟ ١ٌٍٍّّٔٚٓ ػٍٝ أٔٗ ٠لظمَ ىٍٚ حٌَّأس ٠ٚم١يٚ٘

ؤـ١ٕش أٚ أ١َٓس، فـخء ٘ٛ ريػٛطٗ ٌٖ٘ حٌِّػِٛش ١ٌلٍَ٘خ، ٌٚ٘ح ػىْ حٌٛحلغ ٤ْ ح٩ٓ٦َ 

 أػطٝ ٌٍَّأس كمٛق ٚك٠َخص ٌُ طّٕلٙخ أٞ أِش ِٓ ح٤ُِ أٚ أٞ ك٠خٍس ِٓ حٌل٠خٍحص. 
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 فً اإلسالمً للتراث اإلنسانً الحضاري الدور تغٌٌب محاوالت
 أنموذجا التغرٌبً الحداثً التٌار – العربٌة النهضة عصر

 أنموذجا التغرٌبً
إدراؾ الحقيقة الظاىرة كىي أف الهرأة إنساف هثؿ الرجؿ فجردناىا إلى  االستعداد

عف استعهاؿ جهيع حقكؽ اإلنساف كحرهناىا هف جهيع هزايا الحياة الخاصة 
 .23هة كالعا

هف القضايا التي طرحيا حكؿ الهرأة قضية تعدد الزكجات حيث يقكؿ بأنيا    
، التي كانت هنتشرة عند ظيكر اإلسبلـ في جهيع األنحاء، يـك 24هف العكائد 

بيف اإلنساف كالحيكاف، كتنتشر ىذه العادة  أف كانت الهرأة في هرتبة خاصة ها
العمة، ألنو هف البدييي أف تعدد  في األهة التي تككف هنحطة كتزكؿ بزكاؿ ىذه

الزكجات ىك احتقار شديد لمهرأة، كهضت األجياؿ كالهرأة خاضعة لحكـ القكة 
هغمكبة لسمطاف استبداد الرجؿ، كؿ دكرىا يقتصر عمى تهتيعو بجسهيا 

، بؿ إف احتقار الهرأة عند الرجاؿ الهصرييف 25كاالستيبلء عمى خكاطره كأىكائو 
ف احتقاره ليا أف يهؤل بيتو بالجكارم، كأف يطمقيا ببل أصبح عادة هألكفة، كه

 .26سبب كال بأم عذر

                                                           
ٌٍظؼ١ٍُ ٚحٌؼمخفش،  لخُٓ أ١ِٓ، حٌَّأس حٌـي٠يس، ى ١، ؿ٠ٍّٛٙش َِٜ حٌؼَر١ش، ِئٓٔش ٕ٘يحٚٞ - 23

2012 ٙ ٙ ،24 27. 

٠ٜف ل١٠ش طؼيى حٌِٚؿخص رؤٔٙخ ػخىس ٌٚ٘ح أىخٍ ٠َٛق ٌّخ ؿخء رٗ ح٩ٓ٦َ ك١غ ًوض ل١٠ش  - 24

طؼيى حٌِٚؿخص فٟ حٌمَآْ حٌى٠َُ، ٚأؿخُ٘خ ح٩ٓ٦َ ر١َ٘ حٌؼيي، ٌٚ٘ح وٍٗ فٟ ٛخٌق حٌَّأس، 

ً  ٟٗء ا٨ ٌلىّش أٍحى٘  خ ٌٕٚفغ ٠َُحى رٗ حٌو١َ ٌؼزخىٖ. ٤ْ هللا ِخ أِٔي ٟٗء ٨ٚ أ ك 

لخُٓ أ١ِٓ، طل٠ََ حٌَّأس، ى ١، ِئٓٔش ٕ٘يحٚٞ ٌٍظؼ١ٍُ ٚحٌؼمخفش، ؿ٠ٍّٛٙش َِٜ حٌؼَر١ش،  - 25

2012 ٙ ٙ ،َ78 20  

َ ح٨طـخ٘خص 1914 – 1798ػٍٟ حٌّلخفظش، ح٨طـخ٘خص حٌفى٠َش ػٕي حٌؼَد فٟ ػَٜ ح٠ٌٕٙش  - 26

َ، ٙ 1987، ى ١، ح١ٍ٘٤ش ٌٍَٕ٘ ٚحٌظ٠ُٛغ، ر١َٚص، حٌي١ٕ٠ش ح١ٌٔخ١ٓش ٚح٨ؿظّخػ١ش ٚحٌؼ١ٍّش

192 . 
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 فً اإلسالمً للتراث اإلنسانً الحضاري الدور تغٌٌب محاوالت
 أنموذجا التغرٌبً الحداثً التٌار – العربٌة النهضة عصر

 أنموذجا التغرٌبً
لقد تيجـ قاسـ أهيف بدعكتو ىذه عمى التراث اإلسبلهي كعمى تاريخ    

ـى بعض تصرفات  الهسمهيف في هعاهمتيـ لمهرأة، كأكبر خطأ ىك أنو عَّهى
مككياتيـ براء، الهسمهيف التي ال تهثؿ إال أنفسيـ كاإلسبلـ هف هعاهبلتيـ كس

فالتاريخ اإلسبلهي شاىد عمى الهكانة الهرهكقة التي هنحيا اإلسبلـ كالهسمهيف 
لمهرأة، كدلت عديد النصكص القرآنية كاألحاديث النبكية عمى حسف التعاهؿ هع 
عمت الجنة تحت أقداـ األهيات أك ليست األـ ىي الهرأة، ككانت  الهرأة، بؿ جي

 . عميو كسمـ المطؼ كحسف هعاهمة النساءآخر كصايا الرسكؿ صمى ا 

كانت قضية الحجاب هف بيف القضايا الصريحة التي بىيَّنت تكجيو التغريبي    
كاحتقاره لمتراث اإلسبلهي، حيث يؤكد بأف اليدؼ هف الحجاب ىك إدراج الهرأة 
في قطعة قهاش بيدؼ هسخ ىيئتيا كتشيكيو شكميا اإلنساني الطبيعي في نظر 

عدا سيدىا كهكالىا، لذلؾ فإف الحجاب حسبو هنافي لمحرية كؿ رجؿ ها 
ٍكؿي بينيا كبيف  السياسية ككنو يجعميا سجينة كهحركهة هف لذة الحرية، كيىحي

 . 27التربية كالتعميـ، كىذا سبب كفيؿ ألف ييهقتى الحجاب 

لـ تقتصر دعكتو التي تيدؼ الحتقار التراث اإلسبلهي كتهجيد الحضارة    
قضية الهرأة فقط بؿ اتيـ الحضارة اإلسبلهية بأنيا لـ تكف بيا الغربية في 

نظاهات سياسية حيث يقكؿ: تجردت الجهعيات اإلسبلهية )الهجتهعات( عمى 
اختبلؼ األزهاف كاألهاكف هف النظاهات السياسية التي تحدد حقكؽ الحاكـ 

                                                           
 . 80 28لخُٓ أ١ِٓ، حٌَّأس حٌـي٠يس، حٌّٜيٍ حٌٔخرك، ٙ ٙ  - 27
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 فً اإلسالمً للتراث اإلنسانً الحضاري الدور تغٌٌب محاوالت
 أنموذجا التغرٌبً الحداثً التٌار – العربٌة النهضة عصر

 أنموذجا التغرٌبً
، كتسهح لمهحككهيف بإيقاؼ الحاكهيف عند الحدكد الهقررة ليـ  كالهحكـك
بهقتضى الشريعة كالنظاـ، بؿ أخذت حككهتيا الشكؿ االستبدادم دائهان، كأساء 
حكاهيا التصرؼ بؿ لعب أغمبيـ بالديف نفسو في أغمب األزهنة، ثـ يكاصؿ 
تيجهو التاريخ اإلسبلهي فيقكؿ: أها هف جية النظاهات فإننا هيها بحثنا في 

حؽ أف يسهى نظاهان التاريخ اإلسبلهي ال نجد عند أىؿ تمؾ العصكر ها يست
.ىذه أىـ القضايا التي تيجـ فييا قاسـ أهيف عمى التراث اإلسبلهي هحاكال 28

االنتقاص هف دكرىا اإلنساني كعجزه عف هكاكبة العصر، كفي هقابؿ ذلؾ يدعك 
لتبني النهكذج الغربي النهكذج الحضارم الهثالي حسبو، كالهبلحظ لهسار فكره 

هرأة الجديدة يبلحظ أف قاسـ أهيف قد زاد دفاعو خبلؿ كتابيو تحرير الهرأة كال
كقناعتو بتكجيو التحديثي التغريبي في كتابو الثاني "الهرأة الجديدة" هف خبلؿ 
كضع الشكاىد كاألطركحات التي تثبت صحة ها يطرحو هف أفكار حكؿ عكاهؿ 

 . تقدـ كالغرب كأسباب تخمؼ الشرؽ اإلسبلهي

 سالمة موسى – 2. 3

هف الشخصيات التي دعت لمتحديث كالتغريب  ،29ة هكسىيعتبر سبله   
كسبيؿ لتحقيؽ النيضة، حيث يعمؽ عمى حهمة نابميكف بكنابرت عمى هصر 

                                                           
 . 120ِلّي ػّخٍس، حٌَّؿغ حٌٔخرك، ٙ  - 28

َ فٟ ل٠َش وفَ 1887ٖ/ ٩ٓ1304ِش ِٛٓٝ: ٘ٛ ٩ِٓش ِٛٓٝ حٌمزطٟ حٌَّٜٞ ٌٚي ٕٓش  - 29

ُ رخٌِلخ٠ُك ٚرخ٠ٍْ ٌٕٚيْ، وخطذ ٠ِطَد ح٨طـخٖ ٚحٌظفى١َ، حٌؼفٟ رمَد حٌِلخ٠ُك رَّٜ، طؼٍ

ٗخٍن فٟ طؤ١ْٓ كِد اٗظَحوٟ ػُ كٍٗ ح٦ٔـ١ٍِ، ؿلي حٌي٠خٔخص فٟ ٗزخرٗ ػُ ػخى اٌٝ حٌى١ٕٔش 

فٟ ح٤ٍرؼ١ٓ ِٓ ػَّٖ، أٛيٍ ِـً حٌّٔظمزً، ٚوخْ ٍث١ْ طل٠ََ ِـٍش ح٩ٌٙي، ٕٛف ِخ ٠ِ٠ي 
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 فً اإلسالمً للتراث اإلنسانً الحضاري الدور تغٌٌب محاوالت
 أنموذجا التغرٌبً الحداثً التٌار – العربٌة النهضة عصر

 أنموذجا التغرٌبً
بأنيا غرست ركح الحضارة األكركبية كأزالت كابكس الشرؽ، كيصؼ حاؿ 
األزىر كشيكخو بأنيـ كانكا عقبة في كجو كؿ هبادرة تيدؼ لمنيضة كالتقدـ، 

، كأف األفندية 30ثكف في الهصرييف ثقافة العصكر الظبلهية كبأنيـ كانكا يب
جانبيـ إلى  الذيف تفرنجكا تتصؼ بيكتيـ بالنظافة كيقرؤكف الكتب السميهة، بينها

شيكخ ال يزلكف يمبسكف الجبب كالقفاطيف، كال يتكرعكف عف التكضأ عمى قكارع 
 .31الطرؽ

ث يرل بأف "الرابطة استهر سبلهة هكسى في احتقاره لمتراث اإلسبلهي حي   
الشرقية سخافة "، إذا يؤكد أنو هف الككارث اىتهاهنا بالشرؽ، كذلؾ ردان عمى 
الرابطة التي تأسست في القاىرة هابيف الشرقييف هف بيف أعضائيا جاكة كاليند، 
كأف "الرابطة الدينية كقاحة" حيث يذكر بأف أبناء القرف العشريف أكبر هف أف 

ة تجهعنا، كفي هقابؿ ذلؾ يرل أف الرابطة الحقيقة ىي نعتهد عمى الديف رابط
، أها بخصكص الهرأة فقد أىيَّدى 32رابطة الثقافة التي تجهعنا كتربطنا بالغرب 

كجية نظر قاسـ أهيف في دعكتو لتحرير الهرأة، حيث يقكؿ: إف الطبقة الراقية 
                                                                                                                                        

ٚأًٛ ح٦ٔٔخْ"، طٛفٟ فٟ أكي ِٔظ٘ف١خص حٌمخَ٘س وظخرخ  ِٓ ر١ٕٙخ "ٔظ٠َش حٌظطٍٛ  40ػٓ 

 . 108 107، ٙ ٙ 3َ، ٠ٌٍِّي ح١ٍغ ه١َ حٌي٠ٓ حٌٍِوٍٟ، حٌّٜيٍ حٌٔخرك، ؽ 1958ٖ/ 1378

٠مٜي رخٌؼٍٜٛ حٌظ١ِ٩ش ٚٛف حٌل٠خٍس ح١ِ٩ٓ٦ش فٟ حٌؼٍٜٛ حٌٛٓطٝ رخٌظوٍف ٚح٠ٌؼف  - 30

حٌظٟ أ١ٍك ػ١ٍٙخ ٌ٘ح ح٨ُٓ، ٌٚ٘ح  ػٍٝ ٗخوٍش حٌَّكٍش حٌظٟ ػخٗظٙخ أٍٚٚرخ فٟ حٌؼٍٜٛ حٌٛٓطٝ

ِخ ٠ز١ٓ كميٖ ٚحكظمخٍٖ ٌٍل٠خٍس ح١ِ٩ٓ٦ش ٌٍٚظَحع ح٩ٓ٦ِٟ، فخٌل٠خٍس ح١ِ٩ٓ٦ش ػَفض 

أُ٘ٝ ػٍٜٛ٘خ فٟ طٍه حٌفظَس ٚوخٔض حٌّ٘ؼً حٌٌٞ ١ٕ٠َ ىٍد ح٤ُِ ح٤هَٜ ٚكظٝ حٌل٠خٍس 

ٍٚٚر١١ٓ فٟ طٍه حٌَّكٍش حٌظٟ ٠ّـي٘خ أهٌص ِٓ حٌل٠خٍس ح١ِ٩ٓ٦ش، ٚوخْ حٌٍّّٔٓ أٓخطٌس ح٤

 ِٓ حٌِِٓ. 

 135، ٙ ٙ ٩ٓ2017ِش ِٛٓٝ، ح١ٌَٛ ٚغي، ى ١، حٌٍّّىش حٌّظليس، ِئٓٔش ٟٓ آٞ ٟٓ،  - 31

136 . 

 . 142 ٩ٓ141ِش ِٛٓٝ، حٌّٜيٍ حٌٔخرك، ٙ ٙ  - 32
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 فً اإلسالمً للتراث اإلنسانً الحضاري الدور تغٌٌب محاوالت
 أنموذجا التغرٌبً الحداثً التٌار – العربٌة النهضة عصر

 أنموذجا التغرٌبً
كىك  تشعر كؿ يكـ يهر عمى الهرأة الهصرية كىي هحجبة ال يحسب هف حياتيا

القكؿ بالحرية إلى  بأجهعيا كهف الغريب أننا سبقنا األتراؾ خسارة عمى األهة
 .33العهؿ بيا فتقدهكا كتخمفناإلى  كسبقكنا

إف كصؼ سبلهة هكسى لمرابطة الدينية عمى أنيا كقاحة كأف جيؿ القرف    
العشريف أكبر هف اعتهاد الرابطة الدينية كسيمة لمكحدة ينـ عف حقد دفيف 

ـ كلمتراث اإلسبلهي، كخاصة كأنو هسيحي الديانة فإننا ال نستغرب هف لئلسبل
ىذا العداء كىذا التيجـ، فالحضارة اإلسبلهية استطاعت قيادة العالـ كنشر 
رسالة الهحبة كالسبلـ في العالـ يكـ أف كانت كاحدة هكحدة تضـ كؿ شعكب 

ا األساس ارتقت العالـ اإلسبلهي تحت راية اإلسبلـ كباسـ اإلسبلـ، كعمى ىذ
 . كبزكاؿ ىذه الكحدة الدينية تخمفت كتقيقرت

في هقابؿ احتقاره لمتراث اإلسبلهي يدعك لبلرتهاء في أحضاف الحضارة    
الغربية حيث يقكؿ: أجؿ يجب أف نرتبط بأكركبا ارتباطان قكيان، نأخذ عنيا كؿ ها 

ر هعيا في يجد فييا هف اختراعات كاكتشافات، ننظر لمحياة نظرتيا، كنتطك 
تطكرىا الصناعي كاالشتراكي كاالجتهاعي، نتزكج هف بناتيا، كنجعؿ أدبنا 
يجرم كفؽ أدبيا بعيدان عف هنيج العرب، كنجعؿ فمسفتنا كفؽ فمسفتيا، نرسؿ 
أكالدنا ليتعمهكا عمكهيا كيتخمقكا بأخبلقيا، فالرابطة الغربية ىي الرابطة الطبيعية 

                                                           
َ، ٙ ٩ٓ1927ِش ِٛٓٝ، ك٠َش حٌفىَ ٚأرطخٌٙخ فٟ حٌظخ٠ٍن، ى ١، َِٜ، أىحىس ح٩ٌٙي،  - 33

194 . 
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 فً اإلسالمً للتراث اإلنسانً الحضاري الدور تغٌٌب محاوالت
 أنموذجا التغرٌبً الحداثً التٌار – العربٌة النهضة عصر

 أنموذجا التغرٌبً
الذات كتهجيد الغرب ىي بهثابة إقصاء  ، كىذه الدعكة لبلنسبلخ عف34لنا 

 . كهحاكلة التحرر النيائي هف كؿ هالو عبلقة بالتراث العربي كاإلسبلهي

 طو حسين  - 3. 3

ف   ، هف ركاد فكر التجديد العربي كههف يركف ضركرة 35يعتبر طو حسي
استعارة النهكذج الغربي في التجديد كالتحديث لككنو حقؽ النيضة ألكركبا 

تطيع تحقيؽ النيضة لمعالـ العربي كاإلسبلهي، كفي هقارنتو بيف الفكر كبذلؾ يس
دكنية الفكر الشرقي كتعالي الفكر الغربي، إلى  الشرقي كالفكر الغربي ينتيي

ألف الفكر الشرقي حسبو هجرد تكىيهات كالثاني ركيزتو العقؿ اإلغريقي، كأف 
ال ينتظهيا فكر تجريدم،  الفكر الشرقي همتبس بالتأهبلت الدينية الهندىشة التي

كأف الشرؽ عاطفي خاهؿ خاهد، كأف الغرب عهمي عقمي، حيث يظير هف 
خبلؿ أحكاهو حكؿ الفكر الشرقي أنو كاف أكثر جرأة هف الهستشرقيف في 

 .36االنتقاص هف التراث اإلسبلهي ككؿ هالو عبلقة بالفكر العربي اإلسبلهي 

جيؿ إلى  ة هيرجعان السبب في ذلؾاتيـ الفكر اإلسبلهي بأنو اضطيد الفمسف  
لى تعصبيـ لمهنافع كالطهع أشد هف تعصبيـ لمديف، كىذا  الهسمهيف باإلسبلـ، كا 

                                                           
 . ٩142ِش ِٛٓٝ، ح١ٌَٛ ٚغي، حٌّٜيٍ حٌٔخرك، ٙ ٓ - 34

َ فٟ ل٠َش حٌى١ٍٛ 1889ٖ/١1307ٗ ك١ٔٓ: ٘ٛ ١ٗ رٓ ك١ٔٓ رٓ ػٍٟ رٓ ٩ٓس ٌٚيس ٕٓش  -  35

رّغخغش فٟ ِلخفظش ح١ٌّٕخٍ رخٌٜؼ١ي حٌَّٜٞ، طؼٍُ رَّٜ رخ٤َُ٘، ٚٓخفَ اٌٝ رخ٠ٍْ فظوَؽ 

َ، ٠ٌٍِّي 1973ٖ/1393ّٕخٛذ طٛفٟ َ، ٌٗ حٌؼي٠ي ِٓ حٌىظذ ٚطٌٟٛ ػي٠ي ح1918ٌِٓ حٌَٔرْٛ 

 . 231، ٙ 3ح١ٍغ، ه١َ حٌي٠ٓ حٌٍِوٍٟ، ِٜيٍ ٓخرك، ؽ 

ٔٛحي ل٠َٓ، طٍمٟ حٌفىَ ح٨ٓظَ٘حلٟ ػٕي ١ٗ ك١ٔٓ ر١ٓ ١ّٕ٘ش حٌؼمخفش ٍٚٓطش حٌّٕٙؾ، حٌّيٚٔش،  - 36

 . 305 304، ٙ ٙ 2020، حٌـِحثَ 2، ع 7ِؾ 



نوفمبر  11العدد 

 2221سبتمبر 

 مجلة البحوث األفرٌقٌة

   

 314                                 

 فً اإلسالمً للتراث اإلنسانً الحضاري الدور تغٌٌب محاوالت
 أنموذجا التغرٌبً الحداثً التٌار – العربٌة النهضة عصر

 أنموذجا التغرٌبً
، كىذه هحاكلة هنو لبلنتقاص لكؿ هالو 37حسبو نتاج الجيؿ كالطهع كالهنافع 

عبلقة بالتراث اإلسبلهي، كالحقيقة أف الفكر اإلسبلهي حذر هف الهذاىب 
ؼ الديف اإلسبلهي كتدعكا لمزندقة كالتعاهؿ هع النصكص الفمسفية التي تخال

الشرعية الثابتة هثؿ تعاهؿ الفبلسفة األكركبييف هع كتابيـ الهقدس كىذه هقارنة 
 . ال قبيؿ ليا هف باب الصحة

يرل طو حسيف أنو يجب أف نسير سير األكركبييف كنسمؾ طريقيـ لنككف     
ارة، خيرىا كشرىا، حمكىا كهرىا، كها أندادان ليـ، كلنككف شركاء ليـ في الحض

، كهف زعـ لنا  ىك هحبكب فييا كها ىك هكركه كها ىك هحهكد كها ىك هذهـك
غير ذلؾ فيك خادع أك هخدكع، كالغريب في األهر حسبو أننا نسير في ىذا 

، إف 38الهذىب في حياتنا اليكهية لكننا ننكر ذلؾ، كىذا ها أكقعنا في نفاؽ 
ني النهكذج الغربي كمياتو كجزئياتو ينـ عف احتقاره تبإلى  دعكة طو حسيف

لمتراث اإلسبلهي كعف اعترافو كلك ضهنيان دكف تمهيح أف التراث اإلسبلهي ككؿ 
هككناتو أصبح عاجزان عف تحقيؽ النيضة كالتقدـ لذلؾ كجب حسبو الجرأة 

 . كاالعتراؼ بضركرة تبني النهكذج الغربي كالعيش عمى أساسو

 خاتمة 

 قا هها سبؽ ذكره نستنتج ها يمي :انطبل   
                                                           

١ش، ِئٓٔش ٕ٘يحٚٞ ٌٍظؼ١ٍُ ٚحٌؼمخفش، ١ٗ ك١ٔٓ، لخىس حٌفىَ، ى ١، ؿ٠ٍّٛٙش َِٜ حٌؼَر - 37

2012 ٙ ،َ83 . 

 . 39َ، ٙ 1996، حٌمخَ٘س، ىحٍ حٌّؼخٍف، ١2ٗ ك١ٔٓ، ِٔظمزً حٌؼمخفش فٟ َِٜ، ١  - 38
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 فً اإلسالمً للتراث اإلنسانً الحضاري الدور تغٌٌب محاوالت
 أنموذجا التغرٌبً الحداثً التٌار – العربٌة النهضة عصر

 أنموذجا التغرٌبً
أف التراث اإلسبلهي ىك بهثابة ىكية الشعكب اإلسبلهية كذاكرتيا لذلؾ كجب  -

الحفاظ عميو كاالعتهاد عميو في بناء النيضة اإلسبلهية في العصر 
الحاضر، هع هراعاة ضركرة تنقيتو هف الشكائب التي أيلصقت بو، ككؿ ها 

 . ليس لو نفع عمى األهة
اف لمحضارة اإلسبلهية فضؿ كبير عمى اإلنسانية كيشيد ليا بذلؾ البعيد ك -

 . قبؿ القريب كال ينكر ذلؾ إال جاحد أك حاقد
سقاط التراث اإلسبلهي هف  - أف دعاة التيار التغريبي الذيف تبنكا فكرة احتقار كا 

الهجاؿ الحضارم اإلنساني أغمبيـ إها هف أقميات هسيحية حاقدة عمى 
ها نخب هستمبة الذات، انسمخت عف ىكيتيا في الهخابر الديف اإل سبلهي، كا 

 . كالهعاىد الغربية التي درسكا بيا
أكبر خطأ كقع فيو دعاة ىذا التيار أنيـ عقدكا هقارنة بيف هككنات التراث  -

اإلسبلهي كالتراث األكركبي كىذه الهقارنة ليست هف باب الهنطؽ كال 
ا يصمح ألهة هعينة ليس بضركرة صالح العقبلنية، فمكؿ أهو خصائصيا كه

 . ألهة هف األهـ األخرل
ضركرة الرد عمى كؿ الدعاكم التي تيدؼ الحتقار التراث اإلسبلهي أك تقزيـ  -

ككشؼ الشبيات، ، دكره الحضارم هاضيان كحاضران كذلؾ بتصحيح الهفاىيـ
براز هدل حضارية التراث اإلسبلهي حاضران كهستقببلن   . كا 
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 فً اإلسالمً للتراث اإلنسانً الحضاري الدور تغٌٌب محاوالت
 أنموذجا التغرٌبً الحداثً التٌار – العربٌة النهضة عصر

 ادر والمراجع :قائمة المص أنموذجا التغرٌبً
 القرآف الكريـ 

 المصادر –أ 
، الهرأة الجديدة، د ط، جهيكرية هصر العربية، هؤسسة ىنداكم قاسـ أهيف - 1

 . ـ2012لمتعميـ كالثقافة، 
هؤسسة ىنداكم  ،، تحرير الهرأة، د ط، جهيكرية هصر العربيةقاسـ أهيف – 2

 . ـ2012 لمتعميـ كالثقافة،
 فكر الديني في اإلسبلـ، ترجهة يكسؼ عدس، د ط،، تجديد الهحهد إقباؿ – 3

 . ـ2010، ، هكتبة اإلسكندريةهصر
العمـ  دار ،، لبناف15، ط 5ج ك  3ج ، ، األعبلـخير الديف الزركمي – 4

  ـ2002لمهبلييف، 
هؤسسة ىنداكم  ،، قادة الفكر، د ط، جهيكرية هصر العربيةطو حسيف – 5

 . ـ2012لمتعميـ كالثقافة، 
دار الهعارؼ،  ،، القاىرة2، هستقبؿ الثقافة في هصر، ط طو حسيف – 6

 . ـ1996
أثر العرب في الحضارة األكركبية، د ط، جهيكرية ، العقاد عباس هحهكد - 7

 . ـ2013العربية، ىنداكم، هصر 
هؤسسة سي آم  ،، اليـك كغد، د ط، الههمكة الهتحدةسبلهة هكسى - 8

 ـ. 2017سي،
أدادة  هصر، ر كأبطاليا في التاريخ، د ط،، حرية الفكسبلهة هكسى – 9

 . ـ1927اليبلؿ،
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 فً اإلسالمً للتراث اإلنسانً الحضاري الدور تغٌٌب محاوالت
 أنموذجا التغرٌبً الحداثً التٌار – العربٌة النهضة عصر

 أنموذجا التغرٌبً
 . ـ2013العربية هؤسسة ىنداكم، 

 المراجع  –ب 
 * الكتب 

، أسس التقدـ عند هفكرم اإلسبلـ في العالـ العربي فيهي جدعاف – 1
 . ـ1988الشركؽ،  دار األردف،، 3الحديث، ط

في تراثنا الفمسفي، ط  هحهد عابد، نحف كالتراث قراءات هعاصرةالجابرم  – 2
 . ـ1993، بيركت الهركز الثقافي العربي، 6

هركز  ،التراث كالحداثة، دراسات كهناقشات، لبناف، هحهد عابدالجابرم  – 3
 . ـ1991، 1دراسات الكحدة العربية ط 

هطبعة الرسالة، د ب، هعالـ الفكر العربي الهعاصر، د ط، ، أنكرالجندم  – 4
 . د ت

الييئة العاهة  هصر،أضكاء عمى الفكر العربي اإلسبلهي، ، رأنك الجندم  – 5
 . ـ1986الهصرية لمكتاب، 

شهس ا تشرؽ عمى الغرب فضؿ العرب عمى أكركبا، ، سيجريدىكنكو  – 6
 . ـ2011 دار العالـ العربي، القاىرة،، 2ترجهة فؤاد حسيف عمي، ط

التراث العربي  عمي بف إبراىيـ، إسياهات الهستشرقيف في نشرالنهمة  – 7
 ،دراسة تحميمية كنهاذج هف التحقيؽ كالنشر كالترجهة، الرياض -اإلسبلهي

 . ق1416 هكتبة الهمؾ فيد الكطنية،
دار  ،، لبناف1شمتاغ، الثقافة اإلسبلهية بيف التغريب كالتأصيؿ، ط عبكد  – 8

 . ـ2001اليادم 
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 فً اإلسالمً للتراث اإلنسانً الحضاري الدور تغٌٌب محاوالت
 أنموذجا التغرٌبً الحداثً التٌار – العربٌة النهضة عصر

 أنموذجا التغرٌبً
فاؽ الهستقبؿ، ط الحضارة اإلسبلهية إبداع الهاضي كآ، عبد الحميـعكيس  – 9

 . ـ2010الصحكة لمنشر كالتكزيع،  د ب،1
هصر، ، 2قاسـ أهيف تحرير الهرأة كالتهدف اإلسبلهي، ط ، هحهدعهارة  -10

 . ـ2008دار الشركؽ 
 : * المقالت

نكاؿ، تمقي الفكر االستشراقي عند طو حسيف بيف ىيهنة الثقافة كسمطة  قريف
 . ـ2020، ، الجزائر2، ع 7الهنيج، الهدكنة، هج 
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 اللغوي واالستعمار اللغوٌة الغربة بٌن العربٌة اللغة

 "العلمً البحث وأزمة العربً اللغوي المشهد فً قراءة"

 
 

 انهغٕ٘ ٔاالعزؼًبس انهغٕٚخ انغشثخ ثٍٛ انؼشثٛخ انهغخ

 "انؼهًٙ انجؾش ٔأصيخ انؼشثٙ انهغٕ٘ انًؾٓذ فٙ لشاءح"

 
 انؾك ػجذ انؼجبد٘. أ  

  انغضائش رٛبسد، خهذٌٔ، اثٍ عبيؼخ 

 :الممخص
شر هنو ىك  العسكرم انتيى، كلكف بيمينا باستعهارو  ها ىك هعركؼ أف االستعهاره   

االستعهار الفكرم، كاالجتهاعي، كالمغكم ففي الجزائر، كتكنس، كالهغرب سعى 
إلى طهس اليكية العربية اإلسبلهية لمشعب -كال يزاؿ ؟!!  –االستعهار الفرنسي 

الهغاربي، كالقضاء عمى دينو اإلسبلهي هف كراء هحاربتو لمغة العربية، ألف المغة 
الهحافظة عمييا تعني بقاء اإلسبلـ كالعركبة. كها أف هف العربية ىي كعاء اإلسبلـ، ك 

التحديات التي تكاجو الٌمغة العربية في ىذه الدكؿ، ىك الٌتخطيط الٌمغكم الهضاد هف 
فاالستعهار الفرنسي كاف،  "الدكؿ األجنبية، كعمى رأسيا "فرنسا"، ك"تجهعيا الفرنكفكني

اج الدراسي، كالهؤسسات الحككهية، كال يزاؿ ييهش، كيطهس المغة العربية في الهني
لها  "كاستبداليا بالمغة الفرنسية، كها يثبت ىذا التكجو ها قالة الجنراؿ "شارؿ ديغكؿ

الهو جنراالت فرنسا عمى الخركج هف "الجزائر" فقاؿ هقكلتو الشييرة "ستفعؿ فييـ 
ف أنفسيـ، لغتكـ ها لـ تفعمو جيكشكـ، تركنا جزائرييف يحبكف فرنسا أكثر هف الفرنسي

ها يسهى "االستعهار المغكم"، إلى  كربها ىذا انتقاؿ ،يتكمهكف العربية بقمب فرنسي
كىذا ها فقيو "شارؿ ديغكؿ"؛ فالمغة حينها يغتاليا الهستعهر فيك يغتاؿ بيا الكطف، 
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 اللغوي واالستعمار اللغوٌة الغربة بٌن العربٌة اللغة

 "العلمً البحث وأزمة العربً اللغوي المشهد فً قراءة"

كالهعتقد، كالتراث، فيي تذىب بإرث ثقافي ضخـ ىك هحصمة الخبرات العمهية، 
ىذه ، لغنية، كالديانات، كالعقائد الخاصة بالبمد الهستعهىر لغكيان ا االجتهاعيةكالتقاليد 

األزهة المغكية التي يعيشيا الكطف العربي تجاه االستعهار المغكم أثرت سمبا عمى 
 فعالية البحث العمهي، كالنيضة العمهية العربية.

ار المغكم، الكمهات الهفتاحية: المغة العربية، البحث العمهي، الغربة المغكية، االستعه
 الكطف العربي.

 مقدمة: .1
تأخذ أكضاع المغة العربية الهعاصرة صكرة إشكالية حضارية هتراهية      

األبعاد ضاربة الجذكر في هختمؼ التككينات الكجكدية لمحياة العربية الهعاصرة، 
كفي تضاريس ىذه الصكرة اإلشكالية تتجمى ىذه المغة بكصفيا أركهة 

باليكية، كالنيضة، كالتنهية، كالحضارة، كالكجكد اإلشكاليات التي تتعمؽ 
 .اإلنساني

فالمغة ليست همهحا عابرا هف أعراض الكجكد اإلنساني، أك إضافة هف     
إضافاتو، أك هظيرا هف هظاىره، بؿ ىي الكجكد اإلنساني في خالص جكىره، 

بؿ  كأرقى هراتبو، كأسهى هعانيو، كأبيى هحاسنو، إنيا الكطف الركحي لئلنساف،
ىي غاية تألقو الكجداني، كأرقى تجمياتو الجهالية، إنيا التعبير األعهؽ عف ركح 
األهة، ككجدانيا، كتاريخيا؛ إذ تتجمى في أبيى صكرة هف صكر الكعي 
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 اللغوي واالستعمار اللغوٌة الغربة بٌن العربٌة اللغة

 "العلمً البحث وأزمة العربً اللغوي المشهد فً قراءة"

، كالفنكف في أية  الركحي، كالجهالي لؤلهة، كتشكؿ البكتقة الرهزية لنهاء العمـك
 .حضارة نشأت، أك نيضة حضارية ستككف

"ضع  ":Ignazio Buttittaؾ تجد الشاعر الصقمي "إجنازيك بكتيتا" "لذل   
شعبا في الٌسبلسؿ.... جٌردىـ هف لبسيـ.... سد أفكاىيـ، لكنيـ هازالكا أحراران.. 
خذ هنيـ أعهاليـ، كجكازات سفرىـ، كالهكائد التي يأكمكف عمييا، كاألسٌرة التي 

عب ييفقر، كييستعبد عندها ينسمب يناهكف عمييا، لكنيـ هازالكا أغنياء... إف الش
المساف الذم تركو لو اآلباء كاألجداد.. كعندىا سيضيع لؤلبد"، كهف ذلؾ ها 
تأصؿ في الكعي اإلنساني أف الحضارة ال تككف هف غير لغة تعبر عف ركح 
األهة، ككجدانيا، كقد تبٌيف في حكهة الحكهاء، كفاىهة العقبلء بأف المغة جكىر 

ية ال يهكف أف تستقيـ هف غير لغة تحددىا، ألف اليكية ترتبط اليكية، كأف اليك 
بالمغة، كتغتذم هف نسغ عطائيا؛ كالمغة في نياية األهر ىي التي تحكـ 
سمككنا، كتحٌدد نهط تفكيرنا اإلنساني برهتو؛ كلذا ال تككف حضارة هف غير لغة 

ف تألؽ هتطكرة في تككينيا كأدائيا، كال يهكف لمغة أف تسهك إال تعبيرا ع
حضارم ألهة تنيض، كتنطمؽ في عالـ الحضارات اإلنسانية، كانطبلقا هف ىذه 
الحقيقة يأتي االىتهاـ بالمغة العربية، كشؤكنيا، كىهكهيا بكصفيا ىكية، كقضية 

 .حضارية أساسية ضاربة في الكجكد اإلنساني العربي هنذ األزؿ
  أىمية الموضوع: .2
عربي غربة كسط بعض أبنائيا، كىذا أهر تعاني المغة العربية في الكطف ال   

ليس هستحدثان عمى المغة العربية؛ فيي تتعرض ألشكاؿ هختمفة هف الغزك بيف 
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 اللغوي واالستعمار اللغوٌة الغربة بٌن العربٌة اللغة

 "العلمً البحث وأزمة العربً اللغوي المشهد فً قراءة"

بمد عربي آخر، حسب إلى  الكقت كاآلخر، كتختمؼ أشكاؿ ىذا الغزك هف بمد
الهؤثرات، كالظركؼ الهختمفة لمهجتهع، فقضية المغة ىي قضية ىكية، ككجكد، 

همو ىذه الكمهات هف تدفؽ الهعاني، كفيض الدالالت، كهف كحضارة بكؿ ها تح
ىنا أيضا يأتي االىتهاـ بالمغة بالعربية، كقضاياىا اىتهاهان بالكجكد العربي، 
كقضاياه الهصيرية، كاألهة العربية تعيش حالة انكسار حضارم، كفي ظؿ ىذا 

خانقة،  االنكسار الهزهف، هف الطبيعي أف تعاني المغة العربية أزهة حضارية
، كهنذ األهس أيضا، تشيد تراجعا كبيرا، كانحسارا خطيرا في هختمؼ  فيي اليـك
زاء ىذه الحالة الهأساكية النكسار  الهستكيات الكجكدية لمثقافة، كالمغة كالتعميـ، كا 
المغة، كالحضارة يدؽ بعض الهفكريف العرب ناقكس الخطر بأعمى األجراس 

ة تذكم، كتندثر في ظؿ انكسار حضارم تهٌكف قكة، كأكثرىا حٌدة؛ فالمغة العربي
هف ركح العركبة، كجكىر الحضارة العربية التي ها زالت تفقد هكانتيا، 
كحضكرىا في زهف االنحدار، كالسقكط، كاالنحطاط، كىنا تكهف أىهية البحث 

 في هثؿ ىذه الهكاضيع كفي ىذا الزهف بالتحديد.
 إشكالية البحث:  .3

  ة اليـك ىي أزهة غربة لغكية، أـ استعهار لغكم ؟.ىؿ أزهة المغة العربي    
 المنيج المتبع:  .4
لئلجابة عمى إشكالية العهؿ حتهت عمي طبيعة الػهضهكف، كالػهكضكع    

انتياج الػهنيج الكصفي التحميمي القائـ عمى كصؼ الظاىرة المغكية كتػحميميا، 
 كذلؾ هف أجؿ فيـ األزهة الحقيقية لمغة العربية.



نوفمبر  11العدد 

 2221سبتمبر 

 مجلة البحوث األفرٌقٌة

   

 323                                 

 اللغوي واالستعمار اللغوٌة الغربة بٌن العربٌة اللغة

 "العلمً البحث وأزمة العربً اللغوي المشهد فً قراءة"

 :خطة البحث .5
هقدهة، إلى  ها أبتغيو هف خبلؿ ىذه الدراسة، كزعت هػحاكرىاإلى  لمكصكؿ   

كهبحثيف أساسيف فخاتػهة، هنتييا بفيرس لمهصادر كالهراجع، فكاف البناء العاـ 
 لمبحث هكزعا عمى الشكؿ اآلتػي:

 .هقدهة 
 .الغربة المغكية 
 .االستعهار المغكم 
 .خاتهة 

 الغربة المغوية: .6
غة العربية، كتحٌدياتيا الهصيرية تعبيرا هكثفا عف حالة تشكؿ أزهة الم    

االنكسار الحضارم، كال غرك في ذلؾ؛ ألف ضعؼ المغة القكهية، كانحسارىا 
تعبير هكثؼ عف تراجع حضارم، كهف ثـ فإف ىذا االنحسار، كذاؾ التراجع 
يعني انحسارا في قكة األهة، كتراجعا في هكانتيا، كقدرتيا عمى الحضكر في 

ذا عا لـ الحضارة، كالنيضة لؤلهـ الحٌية، فالمغة الهيتة تعني حضارة هيتة؛ كا 
، نستطيع القكؿ بأف المغة  أخذنا هختمؼ الهؤشرات عمى كاقع المغة العربية اليـك
العربية تعيش اليكـ حالة خدر شهكلي، كتصدع كجكدم، بؿ ىي حالة انكسار، 

لة إنعاش حضارية كبرل حاإلى  كانحدار، كانحسار، كىي كالحاؿ ىذه تحتاج
حالة إحياء حضارم تهٌكنيا هف االنطبلؽ هف جديد في هسار التككيف 

 .الحضارم لؤلهة العربية



نوفمبر  11العدد 

 2221سبتمبر 

 مجلة البحوث األفرٌقٌة

   

 324                                 

 اللغوي واالستعمار اللغوٌة الغربة بٌن العربٌة اللغة

 "العلمً البحث وأزمة العربً اللغوي المشهد فً قراءة"

فالمغة العربية اليـك تعيش بيف سنداف العاهيات، كهطرقة المغات األجنبية؛     
فالميجات العاهية تتكالد كتعيش عمى أنقاض العربية الفصيحة، كىا ىي المغات 

ية الهحهكلة عمى هراكب العكلهة، كالثكرات التقنية تكتسح العربية، كتدهر األجنب
حصكنيا، كتنكؿ بعركبة أبنائيا، كتدهر ىكيتيـ القكهية؛ كاألدىى هف ذلؾ كمو، 
أف أىؿ العربية كأبناءىا، يهٌعنكف هع هف يهٌعف فتكا بمغتيـ القكهية، كتدهيرا 

جيازا عمى ها بقي هف أشبل ئيا، كحاليـ في ذلؾ حاؿ هف لهقكهات كجكدىا، كا 
ييدهكف بيكتيـ بأيدييـ كيحرقكف أشجارىـ بنارىـ، فيـ يعيشكف اليـك في غربة 

 كغيرىا. االجتهاعيةلغكية ىي أعتى كأنكؿ هف الغربة 
كها زاد الطيف بمة ها تعانيو الهؤسسات التربية العربية هف تراجع؛      

عربي تشيد انحسارا كبيرا لمغة العربية فاألنظهة التربكية كالتعميهية في العالـ ال
الفصحى في هختمؼ الهستكيات العمهية، كالفكرية، كالثقافية، كها تشيد ىذه 
المغة تراجعيا الهتعاظـ في هختمؼ الهؤسسات، كالقطاعات الكجكدية لمحياة 

، كىي بذلؾ تذكم، كتتراجع، كتنقرض، كتنحسر، كتترؾ هكانيا 1 االجتهاعية
كالميجات العاهية؛ كفي ىذا اإلطار، تشكؿ هسألة تعريب التعميـ لمغات األجنبية 

شكالية اإلشكاليات؛  العاـ، كالجاهعي قضية القضايا، كهعضمة الهعضبلت، كا 
كقضية التعريب ها زالت تيطرح بطريقة خافتة خجكلة عمى الساحة السياسية هنذ 

لـ العربي، المحظات األكلى لتشكؿ الهؤسسات العمهية، كاألكاديهية في العا
                                                           

ِـٍش ِىظزش حٌٍّه فٙي ح١ٕ١ٌٛش، أ١ِٓ ١ٍّٓخْ ١ٓيٚ، ِىظزخص حٌـخِؼخص حٌٔؼٛى٠ش ٚحٌزلغ ٠ٕظَ:  1

، 03ٌٍّّىش حٌؼَر١ش حٌٔؼٛى٠ش، حٌؼيى ح٤ٚي، حٌّـٍي حٌؼٍّٟ، ِىظزش حٌٍّه فٙي ح١ٕ١ٌٛش، ح٠ٌَخٝ، ح

 .36َ، ٙ  1997أوظٛرَ، 
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كيضرب ثقمو في هختمؼ الهحافؿ العمهية، كالسياسية في العالـ العربي في 
، كلكف ىذه القضية ها زالت  هختمؼ أصقاعو هنذ هرحمة االستقبلؿ حتى اليـك
خارج دائرة الحسـ السياسي، كلـ تجد الطركحات الخاصة بالتعريب نفعا في 

 .ل العالـ العربيهجاؿ اتخاذ القرارات السياسية الجادة في هستك 
كهف يتأهؿ في الحركة العمهية، كالسياسية النشطة الهنادية بتعريب التعميـ،     

كهؤسساتو، سيجد ركاها ىائبل هف الفعاليات في عدد كبير هف الهؤسسات، 
كالهجبلت، كالدكريات، كالهؤتهرات، كالندكات العمهية، كالمقاءات السياسية التي 

، كلكف الهفارقة أف ىذا النشاط اليائؿ 2بساتو تتناكؿ قضية التعريب، كهبل
لهحافؿ التعريب، كفعالياتو يتناقض هع الكاقع الفعمي لعهمية التعريب ذاتيا؛ 
فالتعريب يأخذ خطا هعاكسا هناقضا لمنشاطات العمهية، كالفكرية التي تنادم بو 

المسانية، ىذه الهحافؿ، كتمؾ الهؤتهرات؛ فالتعميـ العالي العربي يهعف في غربتو 
كالمغة العربية تجر ذيكليا في ىجره ال تنقطع، كالتعميـ يغرؽ في هستنقع 

إلى  التغريب عمى إيقاعات المغتيف الفرنسية، كاإلنجميزية المتيف بدأتا تتحكالف
لغات رسهية هعتهدة لمتعميـ في الجاهعات كالهؤسسات العمهية العربية بيف 

 .الهحيط كالخميج
قع، أصبح التعريب ثكرة همتيبة هف الشعارات البراقة التي كعمى نقيض الكا     

تتكالد في هختمؼ أصقاع الحياة الفكرية، كالسياسية، كىي شعارات اعتاد 

                                                           
أكّي ريٍ ِٚلّي فظلٟ ػزي حٌٙخىٞ، حٌّىظزخص حٌـخِؼ١ش: طٕظ١ّٙخ ٚاىحٍطٙخ ٚهيِخطٙخ ٚىٍٚ٘خ فٟ  2

 .18َ، ٙ  2001طط٠َٛ حٌظؼ١ٍُ حٌؼخٌٟ حٌزلغ حٌؼٍّٟ، ىحٍ غ٠َذ، حٌمخَ٘س، َِٜ، 
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الهؤتهركف العرب أف يطمقكىا، كيرددكىا، كيغذكىا بالطاقة الرهزية الهقدسة 
اإلسبلـ، لمكمهات، هف هنطمؽ الغيرة الخالصة عمى العركبة، كاليكية، كالعربية، ك 

كهع ذلؾ، فإف ىذه الشعارات تتبخر في شهس الصحارل العربية الدافئة، فبل 
 .تسقط قطراتيا الندية عمى نبات األرض، كخهائره العطشى

كيهكف القكؿ في ىذا السياؽ: إف الخطب الرنانة، كالشعارات النارية، ال     
ية أبدا ها لـ تجدم في هكاجية إشكالية التعريب كالتغريب، كىي لف تككف هجد

إرادة قكهية شاهمة تشترؾ فييا هختمؼ اإلرادات السياسية، كالثقافية، إلى  تستند
كالجهاىيرية، كىنا، كفي ىذا الهقاـ، تبرز أىهية البحث العمهي الرصيف كأكليتو؛ 
إذ يجب أف تبنى ىذه اإلرادات عمى لغة عمهية رصينة تحيط بأبعاد ىذه 

حدياتيا عمى نحك هكضكعي نأيان عف االرتجاؿ، الهشكمة، كتستكشؼ أبعادىا، كت
 .كالعفكية، كهنطؽ الهصادفات

 تعاني غربة كسط بعض أبنائيا، كتختمؼ فالمغة العربية في الكطف العربي  
بمد عربي آخر حسب الهؤثرات، كالظركؼ إلى  أشكاؿ ىذا الغزك هف بمد

بأهرىا دؽ نكاقيس لمهجتهع، كيحاكؿ القائهكف عمى المغة، أك الهيتهكف  الهختمفة
تظير في هظاىر  التصدم ليذه الغزكات، كلعؿ هبلهح تمؾ الغربة الخطر، أك

 :عدة، كأىـ هظير لذلؾ ىك
االبتعاد الهتعهد عف المغة العربية، كال نبالغ إذا قمنا الكره الكاضح لدل  (1)

بعض الناس ليذه المغة، كىذا قد يككف بدعكل صعكبة المغة، كصعكبة 
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المغة عمة يتعمؿ بيا كثير هف الناطقيف بالضاد عمى قكاعدىا، كصعكبة 
 .اختبلؼ بمدانيـ

بمد إلى  هف ذلؾ ايضا االنسبلخ السمككي عنيا؛ كىذا ايضا يختمؼ هف بمد (2)
عربي آخر بحسب انفتاح ىذا البمد، كتشربو لمهؤثرات األجنبية، كهحاكلة 

هحؿ المغة الطبقات الهختمفة في الهجتهع إلحبلؿ المغات األجنبية الهختمفة 
، 3العربية، فقد نجد بعض األسر يتحادث أفرادىا فيها بينيـ بالمغة األجنبية 

كقد يصؿ التأثر حد االختبلط الذم ال يستطاع فيو هعرفة األصيؿ هف 
 .الدخيؿ، كقد يككف ىذا االنسبلخ هصحكبا بالسخط عمى ذلؾ الهجتهع

سهاء األجنبية كهف هبلهح تمؾ الغربة أيضا تمؾ الكثرة الهمحكظة هف األ (3)
عمى كاجيات الهحبلت، أك الشركات، أك الهؤسسات، كالتي ال شؾ يككف 
ليا تأثيرىا النفسي الكبير عمى الجك العاـ في ذلؾ البمد، كاألسهاء األجنبية 
ال تقتصر فقط عمى الهحبلت، كالشركات، كلكنيا تنسحب أيضا عمى 

ترجهة السهو  األشخاص حتى أنو بات هف الضركرة أف يحهؿ البعض هعو
 .حيف يعرؼ بنفسو

الحديث عف أسبابيا، فها نمحظو إلى  إف الحديث عف الغربة المغكية يقكدنا     
هرتبطا في  هف كره لمغة العربية في الهجتهع العربي، كابتعاد البعض عنيا نجده

يقكؿ أصمو بجيؿ ىؤالء بالمغة العربية كقديها قالكا: "الناس أعداء ها جيمكا"، 

                                                           
٘ٛ حٌفىَ ح٩ٓ٦ِٟ حٌّؼخَٛ؟، طَؿّش ٘خُٗ ٛخٌق، ىحٍ حٌٔخلٟ،  ٠ٕظَ: ِلّي أٍوْٛ، أ٠ٓ 3

 .19َ، ٙ  1990ر١َٚص، ٌزٕخْ، 
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بؿ « أشياء»ف نبي": "ال يقاس غنى الهجتهع العربي بكهية ها يهمؾ هف "هالؾ ب
"فالعقؿ الهجرد هتكافر في ببلدنا، غير أف العقؿ  ،4بهقدار ها فيو هف أفكار" 

 ،5التطبيقي الذم يتككف في جكىره هف اإلرادة، كاالنتباه يكاد يككف هعدكها" 
 تهع.كلعؿ هف أىـ أسباب الغربة المغكية التعميـ، كالهج

لقد استعاض أغمب الهدرسكف، كاألساتذة في غالبية الكطف العربي عف  التعميم:
لغًتًيـ العربية الفصحى بالعاهية الػهيطكَّرة، أك العاهية الراقية، بسبب عكاهًؿ 
األهية، كالجيؿ، كالتخمؼ الػهيستىٍشًرم، كالتي عٌهرٍت لعقكد طكيمة، كألسباب 

، ك  ال تحسيفه في األداء التعميهي نتيجة ضيعؼ عديدة، كلـ ييكاًكٍبيا تطكره
الهنظكهة التعميهية في الكطف العربي، كتقاديًهيا، كتصٌدع هناًىًجيا، كضعؼ 
إصبلحاتيا، لدرجة لـ تعد قادرةن عمى هيكاكبة التطكر العمهي، كالهعرفي، كالثقافي 
العالهي، فأنتجى التبلهيذ كالطمبة بدائؿ المغكية، كتكاصمية خاصة بيـ، 

الهستجيبة لظركًفيـ، أك ها يهكف أف نسهييا "بالمغات الشبابية"، كجعمىيا قابمة ك 
لتمقي الجرعات الخارجية الػهيحيَّػنة ًهف كؿِّ شيء، فكانت الهادة الكحيدة التي 

 ييٍهكف أف تفيى بيذا الغرىض ىي "العاهية"، كليست "المغة العربية الفصحى".
لعربي لمغة العربية، نظرة نفسية الهجتهع ا -أغمب-تعد نظرة المجتمع: 

انيزاهية، كتتمكف ىذه النظرة االنيزاهية بالخجؿ، كالحياء، كاالحساس بالنقص 
النخبة هف الطمبة، كاألهر يتعدل إلى  عند الحديث بالمغة العربية، كاألهر يتعدل

                                                           
 .37َ، ٙ  2006ِخٌه رٓ ٔزٟ، ٩١ِى ِـظّغ، ىحٍ حٌفىَ، ىِ٘ك، ٠ٍٛٓخ،  4

 .86َ، ٙ  2005ِخٌه رٓ ٔزٟ، ِ٘ىٍش حٌؼمخفش، ىحٍ حٌفىَ، ىِ٘ك، ٠ٍٛٓخ،  5
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الشارع؛ فالحديث بالمغة األجنبية اليكـ سكاء في الشارع، أك اإلدارة، إلى  كذلؾ
حتى في الهقاىي كالهطاعـ، بؿ حتى في األحياء الشعبية، يعد هف الثقافة، أك 

، كقبؿ أم كقت هضى تعهيـ إلى  كالعصرنة، كالحضارة، هع أننا بحاجة اليـك
المغة العربية يقكؿ "الفاسي الفيرم": "إفَّ تعهيـ العربية باعتبارىا لغة التكاصؿ 

زيادة في سرعة التنفيذ، كاإلنتاج، الهبلئهة لدل القكل العاهمة التي ستهكف هف ال
بؿ إفَّ تعزيز العربية في اإلدارة، كاالقتصاد، كاالتصاؿ، كالتكنكلكجيا شرط 

، كافَّ استعهاؿ العربية بصكرة االجتهاعيةضركرم لمنهك االقتصادم، كالتنهية 
 . 6هبلئهة في تقنيات اإلعبلـ الجديدة ستهكف هف اتساع هجاليا كدهقرطتيا" 

بية اليكـ بفصاحتيا، كعهؽ داللتيا، كسهك هعانييا تعاني هف اليزيهة، فالعر     
كتفقد أىهيتيا عمى إيقاعات عكلهة فظة هتسارعة في خطاىا، كحداثة تكنكلكجية 
هرعبة خاطفة في كهضيا، كتترؾ هكانيا لميجات العاهية، كلمغات األجنبية 

ؿ في رحاب التي تجكؿ زىكا بانتصارىا في رحاب الجاهعات كها ىك الحا
الهؤسسات التعميهية في التعميـ العاـ كالخاص، كىذا يشكؿ في النياية صكرة 
هف القطيعة بيف التعميـ الجاهعي، كالمغة العربية الفصيحة في هختمؼ الهدارات، 
كتنكع الهسارات، كليس غريبا، ربها ها تعانيو المغة العربية هف تراجع، كتقيقر، 

ذم يسحؽ اليكيات، فيبدأ بتدهير حصكنيا كانحسار، فيك زهف العكلهة ال
 .المغكية، ألف المغة ىي التي تشكؿ ركح اليكية، كنسغ كجكدىا

                                                           
حٌؼَر١ش أٓجٍش حٌظطٍٛ حٌٌحطٟ ٚحٌّٔظمزً، َِوِ ىٍحٓخص حٌٛكيس ػزي حٌمخىٍ حٌفخٟٓ حٌفَٙٞ: حٌٍغش  - 6

 .15َ، ٙ  2005حٌؼَر١ش، ر١َٚص، ٌزٕخْ، 
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 الستعمار المغوي: .7
نجد في التاريخ، أشكاال عدة لبلستعهار، حيث تختمؼ التعريفات بيذا      

الشأف، لكنيا تتفؽ في القكؿ إف االستعهار يظؿ ذلؾ الشبح الذم ينقض، 
بذريعة التكسع عمى حساب الدكؿ الضعيفة، كلعمي ىنا أحاكؿ  كيغزك الدكؿ

فريقيا  التركيز عمى السياسة المغكية االستعهارية الفرنسية في الهغرب العربي، كا 
 عمى حد سكاء. 

أخذت المغة العربية تتكسع في أفريقيا حتى بدأ عيد االحتبلؿ األكركبي،     
ذم أعمف هنذ هجيئو حربنا كبخاصة الفرنسي، في القرف التاسع عشر، كال

ضركسنا عمى الثقافة اإلسبلهية، كالمغة العربية، كفرض المغة الفرنسية بدال 
هنيا، فقد كاف ىدـ المغة العربية كاحدنا هف أىـ األدكار التي لعبيا االحتبلؿ 
الفرنسي لدكؿ أفريقيا، فعهمت فرنسا جاىدة عمى حذؼ العربية هف الحياة 

كتثبيت لغتيا، حتى أشاعت بيف الشعكب الهحتمة أف لغة  ، كالعمهية،االجتهاعية
 .الثقافة، كالحداثة ىي المغة الفرنسية كحدىا

"، في Paul Martyفي إطار ىذه السياسة، يقكؿ الجنراؿ "بكؿ هارتي" "     
"كؿ تعميـ عربي، ككؿ تدخؿ  "Le Maroc de demain" كتابو "هغرب الغد"

ية يجب هحاربتيا بصراهة تاهة، كبذلؾ نجذب هف قبؿ الفقيو، ككؿ ظاىرة إسبله
 ، ككصؿ األهر بالسمطات الفرنسية7إلينا األطفاؿ عف طريؽ هدارسنا كحدىا" 

                                                           
7 Paul Marty، Le Maroc de demain، Comité de l Afrique fran aise، Paris، 

France، 1925، p 241. 
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حد هنع الفرنسييف الهكجكديف بالدكؿ التي تحتميا هف هخاطبة سكاف تمؾ إلى 
 .الدكؿ بغير المغة الفرنسية هيها كانت الظركؼ، كالهبلبسات

ة، بذلت فرنسا كؿ ها تستطيعو هف جيد في سبيؿ نشر كلتحقيؽ ىذه السياس    
 Organisationلغتيا، كأنشأت لذلؾ "الهنظهة الدكلية لمفرانكفكنية" "

Internationale de la Francophonie ؛ كىي هنظهة تشرؼ عمييا كزارة"
الخارجية الفرنسية، كيعهؿ في إطارىا العديد هف الهنظهات التي تهارس الغزك 

لمغكم لشعكب الدكؿ التي كقعت يكهنا تحت االحتبلؿ الفرنسي، كبذلؾ الثقافي، كا
أداة هف أدكات غزك أفريقيا، كاهتصاص خيرات إلى  تحكلت "المغة الفرنسية"

القارة الغنية بالهكارد الطبيعية، كلف يتسنى ليا ذلؾ، إال بإزاحة المغة العربية 
 .ةكغيرىا هف المغات الرئيسية في القارة لحساب الفرنسي

كبسبب ىذه الههارسات، يرل ناقدكف لمفرانككفكنية أف المغة الفرنسية التي      
كاف يتـ تقديهيا سابقا عمى أنيا هفتاح الثقافة، كالحضارة، ىي في الحقيقة 
"هفتاح االستعهار كالعنصرية"، فالقائهكف عمى هدارس االستعهار كانكا يريدكف 

سييف صغار عمى دراية بهعارؾ إخضاع النفكس، كغسؿ أدهغتيا إلنتاج فرن
"، ك"كترلك" Bataille de Poitiersهعركة ببلط الشيداء" " فرنسا في "بكاتييو" "

"Bataille de Waterloo كعمى دراية كاهمة بأسهاء الشعراء كالكتاب الذيف ،"
يتحدثكف عف هجد فرنسا، أكثر هف درايتيـ بتاريخيـ العربي، كبالكتاب، 

 .يتحدثكف عف أهجاد ببلدىـ العربية كالشعراء العرب الذيف
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 فرنسا؛ إذ ىدفت باريسإلى  كلعؿ ىذا يتـ هف خبلؿ إرساؿ البعثات العمهية   
تخريج أجياؿ هف الهدارس كالجاهعات العربية، كغيرىا بالدكؿ الفرانككفكنية، إلى 

"فرنسييف صغار" يخدهكف إلى  كىـ يحهمكف الثقافة الفرنسية حتى يتحكلكا
ا أكثر هف خدهة الجنراالت الفرنسييف أنفسيـ، عمى طريقة أف هصالح فرنس

يقكؿ "هحهد أرككف": "أنا عضك الحرب الثقافية أكثر نفعنا هف الحرب العسكرية، 
كاهؿ في التعميـ العاـ الفرنسي هنذ ثبلثيف عاها، كعمى ىذا الصعيد فأنا هدرس 

سبة لي نكعا هف عمهاني يهارس العمهنة في تعميهو، كدركسو، كىذا يشكؿ بالن
 .8االنتهاء، كالههارسة اليكهية في آف هعا" 

كؿ ىذا يدخؿ في إطار ها يسهى بسياسة التذكيب الثقافي، أك الفرنسة،     
تذكيب السكاف األفارقة في الثقافة الفرنسية، عبر إلى  كاالستيعاب، التي تيدؼ

ء العناصر التي باريس، ثـ تستطيع فرنسا انتقاإلى  بعثات تعميهيةإلى  إرساليـ
، كيصبح  تراىا هناسبة هنيـ، كتتنباىـ حتى يصبحكا فرنسييف فكرنا كعهبلن
ا لمفرنسييف، تهييدنا لتعيينيـ في  تككينيـ الثقافي في هختمؼ النكاحي هشابينا تهاهن

 .كظائؼ هيهة في بمدانيـ يستطيعكف هف خبلليا تحقيؽ الهصالح الفرنسية
هف خبلؿ خطكات عديدة، يبدأ أكليا هف كلف تتحقؽ ىذه الهصالح إال     

بعاد الشعكب عف استخداهيا في حياتيـ اليكهية  إضعاؼ المغة العربية، كا 

                                                           
ٌق، ىحٍ حٌٔخلٟ، ر١َٚص، ِلّي أٍوْٛ، حٌؼٍّٕش ٚحٌي٠ٓ ح٩ٓ٦َ ح١ٌّٔل١ش حٌغَد، طَؿّش ٘خُٗ ٛخ 8

 .09َ، ٙ  1996ٌزٕخْ، 
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كالتعميهية، كتكجيييـ قسرنا الستخداـ الفرنسية، كتعمهيا، كاستخداهيا في كؿ 
 .تعاهبلتيـ، كشؤكنيـ

رنسيف"، كهف أكجو االستعهار المغكم الذم هارستو فرنسا، رفع قيهة "الهف    
كتشكيو هتعمهي العربية، كعمى أساس ىذه السياسة، راحت فرنسا تفرض المغة 
الفرنسية في هستعهراتيا في هقابؿ تيهيش المغة العربية، كهف أبرز كسائؿ 
فرنسا في ذلؾ، غرس هفاىيـ هشكىة في نفكس الشعكب الهحتمة هفادىا رقي 

قافات كالمغات، كفي نفس المغة، كالثقافة الفرنسية، كتخمؼ ها سكاىا هف الث
الكقت تنشر ركح عداكة هقيتة لمغة العربية، كالثقافة اإلسبلهية بيف الهسمهيف 

 9 كغير الهسمهيف
كها سعت فرنسا إلبعاد المغة العربية عف الساحة العمهية، كالفكرية،     

كالسياسية، كفرض لغتيا، كتصكير دارس المغة الفرنسية عمى أنو الهثقؼ 
ها دارس المغة العربية فييعاهؿ كاألهي هيها بمغت رتبتو العمهية، الحقيقي، كأ

كهكانتو الثقافية، كهف ىنا أبعدكه عف أية هناصب في الهجاؿ الثقافي، 
كالسياسي، كاالقتصادم، كعهمت عمى تشكيو صكرتو في كسائؿ اإلعبلـ 

 .الهختمفة
صاحبة الحظ، كفي هقابؿ ذلؾ فإف النخبة "الهفىٍرنىسىة" تقدـ عمى أنيا     

كشاغمة الهناصب في كؿ الهجاالت السياسية، كالثقافية، طالها كانت هكالية 

                                                           
ِلّي ػخري حٌـخرَٞ، حٌظَحع ٚحٌليحػش ىٍحٓخص ِٕٚخل٘خص، َِوِ ىحٍ حٌٛكيس حٌؼَر١ش، ر١َٚص،   9

 . 195َ، ٙ  1991ٌزٕخْ، 
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لمثقافة الفرنسية، كتعهؿ عمى تحقيؽ هصالح فرنسا السياسية، كاالقتصادية في 
ذلؾ، كضعت فرنسا لغتيا في هكانة ساهية، إلى  نياية الهطاؼ، كلمكصكؿ

ؼ هتعددة، أىهيا أنيا إذا ارتبطت أىداإلى  لهعرفتيا بأف المغة كسيمة لمكصكؿ
دكلة ها بمغة، كثقافة دكلة أخرل، فإنيا ستتبعيا بالضركرة سياسينا، كاقتصادينا، 
كىذه الهعادلة كاضحة، كتركت آثارىا حتى بعد االنسحاب العسكرم لمهحتؿ، 

أنو استقبلؿ شكمي، كناقص، فقد إلى  كحصكؿ الدكلة الهحتمة عمى استقبلليا،
كتركت كراءىا لغتيا عمى أنيا لغة رسهية، كلغة الثقافة كالتعميـ خرجت فرنسا، 

 .كحتى لغة التعاهؿ في الدكاكيف الرسهية
كهف ذلؾ أيضا إثارة نعرة الميجات الهحمية، إذ تقكـ الهؤسسات الثقافية     

الفرنسية حتى اآلف عمى طكؿ العالـ العربي بهحاكالت إلحياء، كتكريس 
ي بيا، لكف الهفارقة أف ها تفعمو فرنسا هع غيرىا هف الميجات الهحمية، كتحتف

الدكؿ تهنعو داخؿ أرضيا، فبينها تعهؿ عمى تشجيع الميجات الهحمية ضد 
العربية الفصحى في الدكؿ الهغرب العربي، كسكريا، كلبناف، كهصر، عبر 
هؤسساتيا الثقافية، خاضت فرنسا حركبنا طاحنة في ببلدىا لتسييد الفرنسية 

ا  الرسهية عمى كؿ الميجات الهحمية، حتى أف الدستكر الفرنسي كاف كاضحن
لمغاية، كهتشددنا فيها يتعمؽ بجعؿ المغة الرسهية لمجهيكرية ىي الفرنسية فقط، 
كهشددنا عمى هنع أية ليجات، أك لغات أخرل تحدث بيا الفرنسيكف في السابؽ، 

لغة أصمية  11اختفاء تاريخ، كثقافة فرنسا الهعقدة الذم شيد إلى  كذلؾ بالنظر
 .عبر العصكر الهاضية



نوفمبر  11العدد 

 2221سبتمبر 

 مجلة البحوث األفرٌقٌة

   

 335                                 

 اللغوي واالستعمار اللغوٌة الغربة بٌن العربٌة اللغة

 "العلمً البحث وأزمة العربً اللغوي المشهد فً قراءة"

كلذلؾ تجد في كثير هف األنشطة الثقافية لهنظهة الفرنككفكنية "التركيج لمغة     
العربية، كثقافتيا عمى أنيا هجرد ليجة، أك لغة هيتة نادرة، كهيجكرة، كضعيا 
ر يشبو كضع البلتينية اليكنانية القديهة، فيي غير هقركءة كصعبة، هعقدة غي

نها  قابمة لبلستيعاب، كال تؤدم كظيفة التكاصؿ، كال تبلئـ الحضارة الهعاصرة، كا 
 .10تنحصر في هجاؿ العبادة فحسب" 

كها تدخؿ البرلهاف الفرنسي حيف أحس بالخطر عمى المغة الفرنسية سٌف      
 1994قكانيف تحفظ هكانتيا كهف أىهيا قانكف "لزكـ الفرنسية" الذم صدر عاـ 

رنيف هف الزهاف صادؽ "برلهاف الثكرة" عمى قانكف صاـر لتعهيـ المغة ـ، كقبؿ ق
الفرنسية تضهف هادة جزائية نصت عمى أف كؿ هف يخالؼ ىذا القانكف، 
كيحرر أية كثيقة بغير الفرنسية، يطرد هف كظيفتو، كيسجف ستة أشير، كهف 

الن عف أكجو االستعهار المغكم كتابة المغات األفريقية بالحرؼ البلتيني بد
العربي، فمقركف طكيمة، تكسعت عهمية استخداـ الحركؼ العربية في كتابة 
العديد هف المغات؛ ككانت الكتابة بالحركؼ العربية ىي األكثر استعهاالن في 
هعظـ دكؿ أفريقيا فكانت كؿ لغاتيا تكتب باألبجدية العربية؛ المغة األفريكانية، 

لفكالنية، كالهاندينكية، كالكلكفية، كالنكبية، كالبربرية، كلغة اليرارم، كاليكسا، كا
 .كالسكاحمية، كاليكركبية كغيرىا

                                                           
٠ٕظَ: ؿ٩ي حٌؼخٌُ، لخىس حٌغَد ٠مٌْٛٛ: ىَِٚح ح٩ٓ٦َ، أر١يٚح أٍ٘ٗ، ىحٍ ح٩ٌَٔ ٌٍطزخػش ٚحٌَٕ٘  10

 .50َ، ٙ  2010ٚحٌظَؿّش، حٌمخَ٘س، َِٜ،  ٚحٌظ٠ُٛغ
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كعندها تهكف االحتبلؿ الفرنسي كاإلنجميزم هف دكؿ القارة، حارب الحرؼ    
العربي، كاستبدؿ بيا الحركؼ البلتينية، كقد نٌفذ ذلؾ عمى هراحؿ، فطبعت ألكؿ 

ف الهيبلدم كتب بالحركؼ البلتينية، هرة في فترة الثبلثينات هف القرف العشري
بكؿ هف لغتي اليكسا كالسكاحيمية، كىها أكبر المغات األفريقية في غرب أفريقيا 
كشرقيا، كفي فترة الستينات هف القرف العشريف، تـ تكريس ىذا االتجاه عالهينا 
تحت إشراؼ اليكنسكك خبلؿ هؤتهر عقد في داكار، حيث اعتهدت كتابة 

ية بالحرؼ البلتيني، ككضعت القكاعد الثابتة لذلؾ، كىي خطكة المغات األفريق
حاسهة تـ بيا فصؿ األفارقة عف تراثيـ كتاريخيـ الهكتكب بالمغة العربية، 
كعزؿ األجياؿ األفريقية ثقافينا عف هاضييا العربي، بالرغـ هف أف الثقافة 

ا الستعهار ب دأ كانتيى في األكركبية تعتبر دخيمة عمى أفريقيا، إذ كانت نتاجن
  .القرف الهاضي

كهف ذلؾ أيضا هحاربة الكتاتيب، كتشجيع التعميـ الفرنسي، فأحد أبرز      
كسائؿ هحاربة فرنسا لمغة العربية تهثؿ في إغبلؽ هنافذ تعميهيا، كالذم كاف 
يتهثؿ في ذلؾ الكقت في الكتاتيب، كهدارس تعميـ القرآف، كالهكاد الشرعية، كفي 

رساؿ بعثات  نفس الكقت كانت تتكسع في إنشاء هدارس لمتعميـ الفرنسي، كا 
باريس تختار فييا النابييف هف أبناء البمد الهحتؿ، كنيجت إلى  تعميهية

السمطات الفرنسية سياسة هتشددة إزاء كؿ هؤسسات التعميـ اإلسبلهي كالعربي، 
الطابع كحاكؿ قادة االحتبلؿ الفرنسي في غرب أفريقيا إكساب الهدارس القرآنية 

دخاؿ الفرنسية فييا كمغة دراسة، كذلؾ هنذ  ـ، كلكف الشعب  1857الغربي كا 
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، 1870السنغالي رفض ىذه الهحاكلة فكررت السمطة الفرنسية هساعييا سنة 
، لكف ىذه الهحاكالت أخفقت جهيعيا فابتعدت 1905، ك1903، ك1896ك

كأنشأت هدارس  السمطة الفرنسية عف هحاكلة السيطرة عمى الهدارس القرآنية،
عربية فرنسية في الهدف الكبرل، كنجحت في األخيرة؛ ألنيا تهكنت هف سحؽ 
المغات الهحمية كهحاصرة المغة العربية، كفرض الفرنسية لغة رسهية لمعديد هف 

 .الببلد الناطقة بالفرنسية في أفريقيا اليـك
صدار إإلى  ، كسبتهبر هف العاـ نفسو1911ككصؿ األهر في هايك عاـ     

" الحاكـ العاـ لغرب أفريقيا الفرنسي هف سنة Bounty William "كلياـ بكنتي" "
، قرار بهنع استعهاؿ المغة العربية، حتى في الهحاكـ 1915سنة إلى  1908

اإلسبلهية، في كؿ هف هدينة "دكار"، ك"سانت لكيس" كغيرىا هف الهدف، كطمب 
تنتشر األفكار الهعادية هف هكظفيو "هنع نشر الكتب اإلسبلهية حتى ال 

 لبلستعهار"
كها أنشأ االحتبلؿ الفرنسي في دكؿ غرب أفريقيا العديد هف هدارس      

تربية األجياؿ الجديدة، كيرل "بكنتي" أنو "ال بد إلى  القضاة كالهترجهيف، تيدؼ
أف نكجد ليـ هدرسة نككف فييا أبناءىـ كنفسر ليـ فييا القرآف تفسيرنا ال يتنافى 

حكـ الفرنسي، كنعمهيـ فييا الفقو تعميهنا ال يككف هنافينا هع ها تريده اإلدارة هع ال
الفرنسية"، كلعؿ هف أىـ هظاىر االستعهار المغكم إصدار قكانيف لهحاربة 
العربية، فحيف كجدت السمطات الفرنسية أف السبؿ الناعهة في هحاربة المغة 
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سيؼ القانكف، كاتخاذ إلى  ، لجأت11العربية ال تفعؿ النتائج الهرجكة هنيا 
إجراءات رسهية لهنع استخداـ المغة العربية، ففي الجزائر عمى سبيؿ الهثاؿ، 

فرضت فرنسا لغتيا، كثقافتيا، كحرهت  1830كهنذ بدء االحتبلؿ الفرنسي عاـ 
في الكقت نفسو تدريس المغة العربية، كالتعاهؿ بيا، فمـ تعد المغة العربية لغة 

ة، كلـ تعد تصدر بيا كتب، أك جرائد، كفي الثاهف هف هام لمتعميـ، كالثقاف
صدر قرار هف السمطات الفرنسية بهنع المغة العربية في القطر  1936

الجزائرم، نص عمى أف "المغة العربية تعد لغة أجنبية"، كذلؾ تهييدنا إلحبلؿ 
ؿ الفرنسي الفرنسية بدالن عنيا، كيأتي ىذا القانكف في سمسمة قكانيف سنَّيا االحتبل

، كجعؿ المغة الكحيدة لمببلد ىي المغة الفرنسية، ككاف 12لهحاربة المغة العربية 
ليذه القكانيف األثر الكبير في الهجتهع الجزائرم، كتحكيؿ لغة التعميـ، كاإلدارة، 

 المغة الفرنسية.إلى  كالحكـ
 . خاتمة:5
صدر أكلكيات إٌف النيكض بالمغة العربية هف النكاحي كافةن يجب أف يت    

العهؿ العربي الهشترؾ عمى جهيع الهستكيات، ال أقكؿ: العهؿ العربي الثقافي 
التعميهي فحسب، بؿ أقػكؿ: العهؿ العربي العاـ عمى هختمؼ األصعدة؛ ألف 
نها  النيكض بالمغة ليس هسألةن ثقافيةن، كال ىي هسألة تربكية تعميهية فحسب، كا 

كاالستقرار، كالهصير؛ فالمغة العربية ىي  ىي هع ذلؾ هسألة السيادة، كاألهف،
                                                           

 162َ، ٙ  ٠2005ٕظَ: ِخٌه رٓ ٔزٟ، ِ٘ىٍش حٌؼمخفش، ىحٍ حٌفىَ، ىِ٘ك، ٠ٍٛٓخ،  11

، ىحٍ حٌغَد ح٩ٓ٦ِٟ، ٠1962ٕظَ: ػّخٍ رٛكٕٛ، حٌظخ٠ٍن ح١ٌٔخٟٓ ٌٍـِحثَ ِٓ حٌزيح٠ش ٌٚغخ٠ش  12

 .244َ، ٙ  1997ر١َٚص، ٌزٕخْ، 
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كعاء ثقافتنا، كعنكاف ىكيتنػا، كالهحافظة عمييا تعٌد هحافظةن عمى الذات كعمى 
 الكجكد. 

فالمغة العربية تهتاز عف المغات األخرل بأنيا: لغة ديف، كتعمهيا كاجب،      
يا أف حيث حهمت آخر الرساالت، كأريد ليا أف تككف لساف الكحي، كقٌدر ل

تستكعب دليؿ نبكة اإلسبلـ، كاختػزاؿ هضاهيف الرساالت السابقة، كاالنطكاء 
 يـك الديف.إلى  عمى الهنيج الذم ارتضاه ا لخمقو

كنظران ألىهية المغة العربية البالغة في حياة الهسمهيف؛ اتخذت هحاربة المغة    
ؼ، كعدـ هكاكبة ركح العربية الفصيحة أشكاالن هتعددةن، هنيا: كصـ لغتنا بالتخم

العصر، كالتفٌجر الهعرفي، كبأنيا لغػة البداكة، كليست لغة العمـ، ككصهيا 
بالصعكبة، كالتعقيد؛ بسبب نحكىا، كصرفيا، ككثرة الحركات فييا، كأنيا تفيـ 

 لتقرأ خبلفنا لبقية المغات؟!.
 كهف جهمة التكصيات:   
هعات الرسهية، كالخاصة، جعؿ هقرر المغة العربية هتطمبنا جاهعيا في الجا .1

 .كفي هختمؼ التخصصات
الزاـ أعضاء الييئة التدريسية في الجاهعات، كالهعاىد باستخداـ العربية  .2

الفصيحة في دركسيـ كافةن، كاالبتعاد عف استخداـ العاهية في الشرح، 
 .كتدريب طبلبيـ عمى استعهاؿ العربية في أسئمتيـ، كأجكبتيـ

ة هكاكبة لركح العصر، كالحرص عمى تطكير الهناىج بصكرة هستهر  .3
 .استخداـ المغة العربية السميهة فييا
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بث براهج تميفزيكنية تعنى بالمغة العربية هف حيث سهاًتيا، كخصائصيا،  .4
 .كجهاليا

بث برناهج يعنى بتصكيب األغبلط الشائعة في المغة العربية، عمى أف  .5
 . يككف إخراجو بطريقة غير هباشرة، كبأسمكب شائؽ

 .األعهػاؿ الدراهية الهصكغة بالميجات الهحميةرفض  .6
عقد دكرات تدريبية هستهرة لمعاهميف في اإلعػبلـ؛ بغية تحسيف أدائيـ  .7

 .المغكم
إنجاز براهج لتعميـ المغة العربيػة ألبنائيا، كلؤلجانب الراغبيف في تعميـ المغة  .8

 العربية، كذلؾ بالتنسيؽ هع الهعاىد الهتخصصة في ىذا الهجاؿ في كؿ
 .قطر

 .اإلكثار هف بث البراهج النكعية الخاصة باألطفاؿ بالعربية الهبسطة .9
تنظيـ هسابقات دكرية لئلنتػاج اإلعبلهي بالمغة العربية الفصيحة عمى  .10

 .الهستكل العربي
تقديـ العركض الهسرحية الهصكغة بالعربية الفصحى، كرفض العركض  .11

 .كالخاص الهنجزة بالعاهية، كاستبعادىا في القطاعيف العاـ
تفعيؿ طباعة الكتب هف التراث، عمى أف يتـ اختيارىا بدقة، كعمى أف  .12

 .تضبط بالشكؿ
إعداد هعاجـ هصكرة لؤلطفاؿ في الهراحؿ العهرية الهختمفة لتزكيد  .13

 .األطفاؿ بالهفاىيـ األساسية
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جراء دكرات تدريبية لبلرتقاء  .14 رفع الهستكل المغكم لخطباء الهساجد، كا 
 مخطباء، كعدـ استخداـ العاهية في الخطب، بحجة النزكؿبالهستكل المغكم ل

 .هستكل لغة الجهيكرإلى 
 .التركيز في جانب هف الخطب، كالكعظ عمى تنهية الكعي المغكم .15

كبناء عمى ها سبؽ يجب عمينا إيبلء المغة العربية التي ترتبط بتاريخنا، كثقافتنا، 
عبلهنا، كىكيتنا كؿ اىتهاهنا، كرعايتنا؛ بحيث تعيش هعنا ف ي هناىجنا، كا 

كتعميهنا كائنان حيان ينهك، كيتطكر، كيزدىر، كيككف في الهكانة التي يستحقيا 
جكىران النتهائنا القكهي؛ حتى تككف قػادرةن عمى االندهاج في سياؽ التطكر 
العمهي، كالهعرفي في عصر العكلهة كالهعمكهات؛ لتصبح أداة هف أدكات 

اجية هحػاكالت التغريب، كالتشكيش التي تتعرض التحديث، كدرعان هتينةن في هك 
 .. ليا ثقافتنا

 :قائمة المصادر والمراجع

دارتيا  .1 أحهد بدر كهحهد فتحي عبد اليادم، الهكتبات الجاهعية: تنظيهيا كا 
كخدهاتيا كدكرىا في تطكير التعميـ العالي البحث العمهي، دار غريب، 

 ـ. 2001القاىرة، هصر، 
هجمة  تبات الجاهعات السعكدية كالبحث العمهي،أهيف سميهاف سيدك، هك .2

هكتبة الهمؾ فيد الكطنية، هكتبة الهمؾ فيد الكطنية، الرياض، الههمكة 
 ـ. 1997، أكتكبر، 03العربية السعكدية، العدد األكؿ، الهجمد 
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جبلؿ العالـ، قادة الغرب يقكلكف: دهركا اإلسبلـ، أبيدكا أىمو، دار السبلـ  .3
 ـ. 2010تكزيع كالترجهة، القاىرة، هصر، لمطباعة كالنشر كال

عبد القادر الفاسي الفيرم: المغة العربية أسئمة التطكر الذاتي كالهستقبؿ،  .4
 ـ. 2005هركز دراسات الكحدة العربية، بيركت، لبناف، 

، دار 1962عهار بكحكش، التاريخ السياسي لمجزائر هف البداية كلغاية  .5
 ـ. 1997الغرب اإلسبلهي، بيركت، لبناف، 

 ـ. 2005هالؾ بف نبي، هشكمة الثقافة، دار الفكر، دهشؽ، سكريا،  .6
 ـ. 2005هالؾ بف نبي، هشكمة الثقافة، دار الفكر، دهشؽ، سكريا،  .7
 ـ. 2006هالؾ بف نبي، هيبلد هجتهع، دار الفكر، دهشؽ، سكريا،  .8
هحهد أرككف، العمهنة كالديف اإلسبلـ الهسيحية الغرب، ترجهة ىاشـ صالح،  .9

 ـ. 1996لساقي، بيركت، لبناف، دار ا
هحهد أرككف، أيف ىك الفكر اإلسبلهي الهعاصر؟، ترجهة ىاشـ صالح،  .10

 ـ. 1990دار الساقي، بيركت، لبناف، 
هحهد عابد الجابرم، التراث كالحداثة دراسات كهناقشات، هركز دار  .11

 ـ. 1991بيركت، لبناف، ، الكحدة العربية
 المصادر بالمغة األجنبية:

7. Paul Marty، Le Maroc de demain، Comité de 

l Afrique fran aise، Paris، France، 1925. 
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 االَغبَٛخ انؾضبسح ثُبء فٙ ٔاالعاليٙ انؼشثٙ انزشاس دٔس

 "انكَٕٛخ يٍ االعزجؼبد ٔ االلصبء يؾبٔالد ٔالغ فٙ لشاءح"

 
 عًبل خٍ. د 

  انغضائش، غهٛضاٌ عبيؼخ  
 بية(منزلة الفمسفة العر ) :مقدمة

هاىي الصكرة ك الهنزلة الحقيقية التي يجب اعطاؤىا لمفمسفة العربية ضهف     
ف الفمسفة الهفتكحة القائهة عمى التنكع ك إ كفي إطار فمسفة التنكع ؟ الككنية

تعطي الفمسفة العربية هكانتيا الحقيقية داخؿ الككنية ذلؾ أف النظرة  االختبلؼ
كؿ الهساىهات األخرل ال سيها العربية هنيا الكميانية أقصت هف تاريخ الفمسفة 

حيث أنكركا عمييا كؿ إبداع ك كؿ هساىهة في بناء الككنية ،لذا كجب الرد 
" ك ليس العرؽ : القكؿإلى  عمى ىؤالء الهستشرقيف أهثاؿ ريناف الذم ذىب

الساهي ىك ها ينبغي لنا أف نطالبو بدركس في الفمسفة كهف غرائب النصيب أاٌل 
 أف يطبع عمى بدائعو الدينية أسهى سهاة القكة استطاعالذم ، العرؽ ينتج ىذا
ككأف ىذا الجنس إستنفذ  (1)يككف هف بكاكير خاصة في حقؿ الفمسفة  أقؿ ها

كؿ قكتو في الديف، كىذا األستاذ فتحي التريكي في سياؽ بحثو عف الهكانة 
ية تعسفية الحقيقية التي يجب إعطاءىا لمفمسفة العربية يقكؿ " إف العهم

إستعهارية ك كأف التفكير الفمسفي هيزة يتحمى بيا الغرب دكف سكاه بإعتبار أنو 



نوفمبر  11العدد 

 2221سبتمبر 

 مجلة البحوث األفرٌقٌة

   

 344                                 

 االنسانٌة الحضارة بناء فً واالسالمً العربً التراث دور
 "الكونٌة من االستبعاد و االقصاء محاوالت واقع فً قراءة"

 
فيزعهكف أنيا ال ، شاخ في الغرب أهاعف الفمسفة العربية.... ك . نبع في اليكناف

 نقمت الحضارة اليكنانيةكاسطة قد عرفت الغرب باليكناف ك تعدك أف تككف حمقة 
ف كاف غريبا فمو دكافعو ك  (2)ة"الحضارة الغربية الهسيحيإلى  ىذا األهػػر كا 

ية حتى عند كلكف ها ىك أغرب هف ذلؾ كجكد ىذه النظرة العنصر . كأسبابو
الهسمهيف الذيف يتكتهكف تحت غطاء السمفية ك بعض الهفكريف العرب ك 

، األصالة أهثاؿ ساهي النشار الذم نعت التحميؿ اإلستشراقي السابؽ بالههتاز
 لذالؾ أقؿ ها يهكف قكلو، ة اإلسبلهية بأنيا تابعة لميكنافكها نعت الفمسف

بخصكص ىذه النظرة أنيا نظرة تهيزت بالعهاء الفكرم الهتحجر ك الهتعصب 
فيي عنصرية تحاكؿ إفراغ الفمسفة اإلسبلهية كأفكارىا كهناىجيا . الدكغهائي
، اءاتاالدعتذىب اليو ىذه  ال أف الكاقع يثبت عكس هاإأساسي فييا ، هها ىك

أرسطك رغـ كجكد ترجهات عف فيـ فمسفة أفبلطكف ك  اهاف عجزك إذ أف الرك 
عمكهيـ ذلؾ. فالصكرة الحقيقية لمفمسفة العربية ىي ك أخرل حتى جاء العرب 

عمى العكس هف ذلؾ تهاها" فإذا كانت الحقبة العتيقة لمفمسفة إغريقية فإف 
بيزنطة  باستثناءؽ الفمسفة في العصكر الكسطى صارت عربية فمقد كاف الشر 

كهعمهي الغرب  ليذا فقد كاف العرب بالفعؿ هربيعربيا كلـ يكف إغريقيا ك 
يا ريثا شرعفمف يككف ىناؾ ك  كاالختبلؼفإذا أقررنا فمسفة التنكع  (3)البٌلتيني "

قاـ بو العرب هف  ال يهكف ألم أحد أف ينكر هالمتراث اليكناني سكل العرب ،ك 
ك ىذا ألكسندر ككيرم يقكؿ في دكر ، اليكنانية شرح ك ترجهة كنقد لمفمسفة

يعبر عف نفسو ك هي الذم كاف يشعر الفمسفة العربية" إف العالـ العربي اإلسبل
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لمحضارة اليمينية ك ىك هحؽ في قكلو ألف  االستهراريةحاهؿ بأنو كارث ك 

يهكف أف نطمؽ الزاىرة في فترة العصكر الكسطى ك الحضارة العربية الثرية ك 
كانت ، بدال هف العصكر الكسطى، ه الفترة عند العرب تسهية النيضةعمى ىذ

كاف ليا فعبل في صهيـ ، حقيقة بهثابة الكريث ك الهكهؿ لمحضارة اليمينية
 تنشئبيذا تهكنت الحضارة العربية أف . ك (4)البربرية البٌلتينية دكر الهعمـ الفذ "

كؿ فكر يتعمؽ باإلنساف أك بها يسهى بػ " كحدة العقؿ " الشرط الذم ال بد هنو ل
بالككنية إذ أصبحت الحقيقة بعد ذلؾ فكرة هشتركة بيف جهيع الناس كأصبح 

فالفمسفة الغربية بنت الفمسفة ، العقؿ تكاصبل شهكليا شاهبل بيف جهيع الناس
 .خيرة ىي سميمة الفمسفة اإلغريقيةالعربية ك ىذه األ

ليهجية كالهقصكدة ضد فمسفتنا ف ها يهكف القياـ بو تجاه ىذه اليجهات اإ    
العربية كتاريخ كهناىج عمكهنا ىك إظيار الشجاعة الفكرية ك الجرأة العمهية 

اإلسبلهية بطرؽ عديدة األهر الفمسفة كهناىج العمكـ العربية ك فػػػػػػػػي دفاعنا عف 
الذم يجعؿ عكدتنا لقراءة التراث العربي اإلسبلهي بالعكدة الهكفقة حيث يجب 

راءة التراث ،قراءة جديدة تعطي لمفمسفة العربية اإلسبلهية هكانتيا اعادة ق
قد ثٌهف ىذا الطرح األستاذ فتحي هنيا التاريخ الغربي، ك  بياالحقيقية التي سم

هقاربات في تاريخ العمـك اب ك ضعو هع هحهد عمي الحمكاني "التريكي بكت
فة كالتقدـ العمهي العربية " كالذم حاكؿ هف خبل لو أف يبيف أف ككنية الفمس

تككنت هف ركافد عديدة هف بينيا رافد الفمسفة العربية اإلسبلهية، فنجده يبحث 
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في تاريخ العمكـ الهختمفة عف تمؾ الهساىهات العربية ك اإلسبلهية حيث يسجؿ 
هداخمتيف :األكلى بعنكاف العقؿ ك الهيكانيكا في إحصاء العمكـ كالثانية بعنكاف 

ك في ىاتيف . عربية اإلسبلهية ك ارتباطيا بالرياضياتالحيؿ في الفمسفة ال
الهداخمتيف يثير نقاط جديرة بالهبل حظة كاتصاؿ الفيزياء الجديدة لهدرسة 

أرسطك، كها يثير كذلؾ هف أفبلطكف ك  ابتداءشائيف عاهة اإلسكندرية بفيزياء اله
 هساىهة العرب فيالهيكانيكا عمى الرياضيات ك  فتاحباننقطة هيهة خاصة 

ذا كاف تأكيدنا عمى تزاكج الهيكانيكا بالفكر يقكؿ التريكي في ذلؾ " .ذلؾ كا 
الرياضي ىك فترة هف السيركرة الهنيجية التي تكخيناىا لضبط هكانة الحيؿ في 

 الهبادئإحصاء العمكـ عند العرب فإف هف فتراتيا أيضا ىذا التزاكج بيف ضبط 
نجد ، ة بكصؼ اآلالت الهيكانيكيةالهقدهات العمهي كذلؾالتقنية ك الفيزيائية ك 

ذلؾ كاضحا عند ىركف اإلسكندرم في كتابو " في الهيكانيكا" الذم ترجهو كها 
....كها نجد ذلؾ كاضحا عند فيمكف .ىك هعمكـ كارا دم فك عف النص العربي

كصالح زكي  البيزنتي" النيكهاتيؾ "الذم ترجهو عف النص العربي كرادم فػػػػػػػػػك
"(5). 

يعبر عف إبداع  ها صنعو العرب في عمـ الحيؿ كفي غيرىا هف العمكـك      
بعمـ الحيؿ عند  االىتهاـنبلحظ في ىذا الهقاـ أف كي "فيو التري أصيؿ يقكؿ

العرب لـ يكف بطبيعة الحاؿ هجرد تقميد لعمهاء اإلسكندرية ك لـ يتـ بهجرد 
عهؿ لـ تأت فقط عمى أعبلهيا كذلؾ هنزلة ىذا العمـ بيف النظر ك ال االطبلع
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عف ىذه التيارات التي حددنا هجاالتيا كأسسيا بؿ كانت ىناؾ أسباب ثقافية ك 

 (6)التطكر"إلى  سياسية كحربية كجيت الهيارات الدقيقة في الصناعات العربية
هستشرقيف هنيـ كعرب حيث ، كقد أٌكدت عمى ذلؾ العديد هف أراء هؤرخي العمـ

الهستكل العمهي ك العهمي فاقت في بعض  أف إنجازات الهيندسيف العرب عمى
األحياف هيارات عمهاء اليكناف " لقد قاـ بعض عمهاء العرب في هياديف 
هختصة بهناقشة بعض أراء أرسطك الفيزيائية كالفمكية كها نجد ذلؾ في الحكار 

بف سينا ك ىذا ها يعني أف الغاية لـ تعد تتحدد عند ىؤكالء  بيف البيركني كا 
ستنطاؽ إلى  االستنادهيف فقط بؿ أيضا في الهعم بتقميد العقؿ ك لزكـ التحرر كا 

كها يحاكؿ إبرازه التريكي هف ىذا العرض ىك أف عمهاء  (7)الهزاكلة كالتجارب"
العرب كجدك في حقكؿ عمهية أخرل حقبل إلنطباقية أفكارىـ ك نظرياتيـ. 

لرياضيات ستجد كالهيكانيكا تعتبر حقؿ إتصاؿ الرياضيات بالفيزياء بهعنى أف ا
 . في الهيكانيكا حقؿ إنطباقيتيا

يظير لنا هف التحميؿ السابؽ أف ىدؼ فمسفة التنكع يتهثؿ في قراءة التراث     
تبحث عف هكقع لمفمسفة العربية ك هف جية ثالثة  هف جية ك هف جية ثانية

تبياف هكانة الفمسفة العربية ضهف التراث العالهي ،ىذه الهكانة التي تحققت 
 شكؿ أكسع في كهجاؿ أكثر حيكية ىك فمسفة التاريخ.ب

 فمسفة التاريخ: -أ
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غربية باهتياز  اف اشكالية استبعاد التاريخ كالعمكـ العربية الذم يعتبر صناعة   

التكجو لدراسة التاريخ هف أجؿ إلى  دفع العديد هف الباحثيف في ىذا الهجاؿ
العرب ك ىذا هف أجؿ  الكشؼ عف تمؾ الهساىهات التي قاـ بيا الهؤرخكف

العربية الهختمفة عبر التاريخ  الهساىهاتتحقيؽ الهسعى الهتهثؿ في إبراز 
فكتب الهفكر العربي التكنسي كىك أحد الهيتهيف بيذا الهجاؿ العديد هف 
الهقاالت كالكتب بداية هف أطركحتو لنيؿ شيادة الدكتكراه في الفمسفة الهكسكهة 

في فمسفة  ارة العربية اإلسبلهية" ك" العقؿ ك النقدب: "الركح التاريخية في الحض
" الفكر التاريخي الغربي ك الهنيج العمهي البيركني ". ك ، التاريخ عند العرب"

، لقد ركز في ىذه الهؤلفات عمى الفترات الساطعة لمفكر التاريخي عند العرب
نقاط  إلى فبيف كيؼ تنبو عدد هيـ هف الفبلسفة الهسمهيف ك الهفكريف العرب

فالتاريخ ، اليكنانيكف أك الفبلسفة الهعاصركف أساسية لـ ينتبو إلييا غيرىـ سكاء
كقد ساعدىـ عمى ذلؾ عكاهؿ ، بو الفبلسفة الهسمهكف اىتـكعمـ أرسى قكاعده ك 

ك قبؿ أف نتحدث عف التاريخ ال . عديدة كالعاهؿ الديني ك العاهؿ السياسي
شكميا الخبرم ك التي تهيزت بالتنكع  بأس أف نتحدث عف الكتابة التاريخية في

كاالنفتاح عمى حقكؿ هعرفية أخرل حيث يقكؿ التريكي في ىذا الهقاـ :" كالكاقع 
، أف الكتابة التاريخية سكاء في شكميا الخبرم ك في شكميا التاريخي التسمسمي

قد تضهنت إستشيادات  فقد نجد كتب التاريخ، ثيقا باألدبهتصمة إتصاال ك 
. (8)أف نرل كتاب تاريخ خاليا هف اإلقتباسات الشعرية " دة إذ ينذرشعرية هتعد

كنفيـ هف ىذا أف إتصاؿ الكتابة التاريخية باألدب هف خبلؿ أعهاؿ الجاحظ ك 
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تنـ عها كصمت إليو الكتابة التاريخية هف تنكع ك تعدد ك إنفتاح.  بف قتيبة

ادة كفي اليدؼ ألنو فالتاريخ اإلسبلهي تاريخ هفتكح كهؤسس عمى التنكع في اله
لـ يرتبط بالفقو كبعمـ الحديث فقط كها تزعـ النظرة العنصرية الدكغهائية بؿ 

كالعمـك  رتبط بالشعر كالغناء كالفمسفةاكذلؾ بهعالـ الثقافة الجديدة، ف ارتبط
كها أف التاريخ لـ يترعرع في أحضاف السياسة فقط كلـ ، السياسية كاألخبلؽ

رات بؿ جاء التاريخ عند العرب هتنكعا كهختمفا ك يمتصؽ بالحركب ك الهؤاه
فإرتبط بالجغرافيا ك النحك ، تفاعؿ هع الههارسات القكلية الهختمفة ك الهتعددة

ـ يكف التاريخ السياسي إاٌل كل كاآلدابكالعمكـ  كاالجتهاعكالهنطؽ ك الفمسفة 
 تريكي بقكلو "كلقد عبر عف ىذا التاريخ الهتنكع ال، هف ىذا التاريخ الهتنكع جزاء

هختمفا فتناغـ هع الههارسات القكليػػػػػة كالبيانية كلد التاريخ عند العرب هتتكعا ك 
هف التاريخ الهتنكع  جزاءالهتكاجدة عصر ذاؾ كلـ يكف التاريخ السياسي إاٌل 

. ك لقد حدث ذلؾ في القرف الثاني كالثالث اليجرة عندها حدث ذلؾ (9)"
تاح العرب كاإلسبلـ عمى شعكب هتنكعة كحضارات الثقافي نتيجة إنف االنفجار

 . هختمفة فحدث إلتقاء الهعارؼ العمهية كالهذاىب الفمسفية ك التيارات األدبية

كفي ىذا الهستكل هف البحث يتبيف لنا أف هحاكلة التريكي في هيداف      
الكشؼ عف التراث التاريخي لمهؤرخيف العرب ك إلى  التاريخ ىي هحاكلة تسعى

فكقؼ عند هالو ، كلكف هف هكقعو كهشتغؿ بالفمسفة ليس هف هكقعو كهؤرخ لكف
عبلقة بالحقميف هعا ك هف ثـ البحث عف أسس فمسفة تاريخ عربية هف خبلؿ 
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كالسخاكم كالكافجي الذيف تهيز فكرىـ التاريخي ، ك البيركني، تجارب الهقدسي

ـز سرد الهسترسؿ " تاريخ هف نكع خاص ال يمت: عها سبقو ك البٌلحؽ عنو بأنو
كال يمتصؽ التاريخ ، الهاضي لتتبع سيركرة الحدثإلى  لؤلحداث كال الرجكع

إلى  الحدث بعيف الباحث الهتعطشإلى  بدكلة أهيرا كبحكـ عائمة بؿ ينظر
بالحاضر كال ييهو  اىتهاهوفبل ييهو الهاضي بقدر  جييااألهكر عمى ك  هعرفة

 .(10)األهير بقدر إىتهاهو بالهجتهع كالديف "

كلعؿ هف أبرز هاكتبو التريكي في هجاؿ التاريخ كفمسفتو ىك هؤلفو حكؿ     
الركح التاريخية في الحضارة العربية اإلسبلهية، ك ىك هؤلؼ بالٌمغة الفرنسية 

ف بباريس كلة تهت هناقشتيا بجاهعة الٌسربك كاف عبارة عف أطركحة دكتكراه د
تاريخية إلى  بنا ىذا الكتابحيث يعكد ، ثـ طبع في شكؿ كتاب. 1986سنة 

كها يقكؿ  اإلنساف العربي التي لـ تدرسيا الفمسفة العربية اإلسبلهية إال نادرا
إنيا عكدة يحاكؿ التريكي هف خبلليا إفشاء ، هؤلفو في أكؿ جهمة في هقدهتو

كغايتو في ذلؾ إعادة التاريخية ، لمهكبكت ك الهسككت عنو في التاريخ العربي
كلف يتحقؽ ذلؾ إاٌل باقرار فمسفة . تيا بعد أف طهسيا اآلخرذاإلى  العربية

كلنا أف نتساءؿ اآلف عف حقيقة الفمسفة الهنفتحة التي ستعالج . عربية إسبلهية
 . التاريخ العربي اإلسبلهػي

لقد بحث األستاذ فتحي التريكي في كتابو الركح التاريخي عف الشركط التي     
باعتبار أف فمسفة التنكع . اإلسبلهية العربيةالثقافة حكهت ظيكر التاريػػػػػػػخ في 
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نها يحاكؿ ، التي يدعك إلييا ال تقتصر فقط عمى هعرفة شركط التأريخ كظيكره كا 

، عف طريؽ الحفر كالتنقيب عمى طبقاتو التحتية بهعنى البحث عف عممو الخفية
ف في كفي ىذا الهقاـ يقكؿ الكاتب السكداني هحهد لخهاسي كىك أحد الباحثي

" ىكذا يبحث حفار الهعرفة عف طبقاتيا : الفكر التاريخي عند العرب كالهسمهيف
يبحث عف . أم أثاريا Archeologueالسفمى الخفية فيصبح عالـ حفريات 

إف الٌركح ، ك عف أصكليا األرضية في أرضيا التي يبحث فييا هبادئيا األكلى
العربية اإلسبلهية بكؿ  التي ينع فييا الركح التاريخي العربي ىي الحضارة

كىكذا يكشؼ لنا كتاب الركح التاريخي عف (11)اإلنسانية "إلى  هاتركتو هف آثار
هنيجو " األركيكلكجي " الذم نجد فيو داللة كاضحة عمى تأثر التريكي بهنيج 

كتابات هيشاؿ إلى  آخر ك بصريح القكؿ يحيمناإلى  فنجده هف حيف، فككك
ا الهؤلؼ إستبطاف هفاىيـ في هياديف أخرل فككك، كها حاكؿ هف خبلؿ ىذ

ألغراض هختمفة كهنيا هفاىيـ الطب كا " التحميؿ العمهي ك" التشريح " ك" 
كبطبيعة الحاؿ (12).... ". التشخيص" كذلؾ في قكلو " فالتشخص هعنى الكعي

لف تتـ اعادة قراءة التاريخ كاعادة النظر في هناىجو اال بكجكد فمسفة هنفتحة 
تنكع كاالختبلؼ كاالعتراؼ باآلخر كاالستفادة هف هنجزاتو ،ىذه الفمسفة تؤهف بال

يحدد التريكي كظيفتيا بقكلو " إننا نرل دائها أف الفمسفة الهفتكحة عمى التاريخ 
ىي الفمسفة التي يهكنيا تسميط بعض ، التي ال تعتبر تقميديا أشياء فمسفية

تمؾ . قمنة التاريخ ك تنظيرهالضكء عمى ىذه التاريخية حتى يهكف القبض عمى ع
ىي الفمسفة الهفتكحة التي تعطينا هنيجا هتعددا يتأسس عمى عمـ اإلشتقاؽ ك 
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عمى تحميؿ النصكص ك عمى تاريخ التأريخ عند العرب فتعيف حقؿ الركح 

 .(13)التاريخي الهفتكح ك تربطو بهختمؼ الههارسات الخطابية "

الفكر التاريخي عند العرب يحددىا ىناؾ ثبلث شركط أساسية تكٌكف هنيا      
ـ  7التريكي كاالتي " األكؿ سياسي ك يتهثؿ في إنتقاؿ الجزيرة العربية في ؽ 

إيديكلكجيا أكثر تنظيـ ك تكحيد كأكثر تعبئة إلى  هف اإلديكلكجيا القبمية الهشتقة
أها الشرط الثاني فيك يعني . اإلسبلـإلى  باالنتهاءلمكتؿ الشعبية حكؿ الكعي 

عف طريؽ  اىيئك كبتنظيهو حكؿ هسائؿ الجنكد المذيف  لسيطرة عمى الهكاف،با
ك أها الٌشرط الثالث فيك يتعمؽ بإدراؾ ، أرضا ىي تراب الدكلة الجديدة، الحرب

ىذا اإلدراؾ الذم ك إف كاف يبقى عمى طابعو سكؼ يثبت ، الزهف إدراكا جديدا
 .(14)تاريخية اإلنساف العربي الذم أصبح هسمها "

ىكذا كاف اإلسبلـ أىـ العكاهؿ األساسية التي حركت تاريخية اإلنساف ك      
فبعد أف كاف الزهف لحظة كقت ال قيهة ليا عند . العربي عف طريؽ الفتح

ذلؾ أف زهف . اإلنساف العربي أصبح الزهاف يسير حكؿ ىدؼ ىك الفكز باآلخرة
الزهف إلى  ـالعرب كتاريخيـ كاف فكضى قبؿ اإلسبلـ كانتقؿ بعد اإلسبل

كالتاريخ الحقيقيف كالهنظهيف كىذا التاريخ الحقيقي كالهنظـ لـ يستفعؿ إاٌل 
حيث بدأ التدكيف بالقرآف ك نشأت الكظيفة ك لقد ، بالكتابة التي عكضت الكبلـ

ك  لمثقافاتتـ ذلؾ " في هناخ حضارم عربي إسبلهي صرؼ ليس فيو أم ديف 
. يعة األكلى التي حاكلت عقمنة التاريخ.ك تمؾ ىي القط(15)الحضارات األخرل "
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التاريخ عف الخبر الهحض الذم يركم  استقبلؿأها القطيعة الثانية فتتهثؿ في 

األحداث بتكاريخيا ك كاف ذلؾ عمى يدم الييثـ بف عرم الذم نٌكع هكضكع 
 استقبلؿأها القطيعة الثالثة فكرست . التاريخ ك لـ يقتصره عمى التأريخ السياسي

بكؿ ها يشغؿ  اعتناءهك  أم نقؿ األحداث ك ركايتيا عف ركاية الحديث التأريخ
فأصبح التأريخ النظرية العاهة لكؿ األفعاؿ . الهسمـ هف شكاغؿ العصر

االستاذ هحهد لخهاسي حدث في الهدرسة  كها حدده االتصاؿكىذا ، اإلنسانية
ى األشكاؿ بشت" االتصاؿ. فكاف ي القرنيف الثاني كالثالث لميجرةالعراقية ف

جيا ك الفمسفة كالنحك كاألدب ية األخرل هثؿ الفمؾ ك الكسهكلك الخطابية ك العمه
 .(16)كالجغرافيا ليستفيد هنيا كليس ليككف فرعا هف فركعيا "

 فاستقؿك الخبر ، لقد أحدث التاريخ فيها بعد قطيعة هع الفقو ك الحديثك      
" أصبح . اريخ اإلسبلـ فقطعنيا جهيعا كأصبح التاريخ جاهعا بعد أف كاف ت

، التاريخ هتنكعا ك لـ يعد هجالو يحتكم فقط عمى الههارسات السياسية ك الدينية
 االجتهاعيةبؿ أصبح يحتكم كذلؾ عمى أساليب هتنكعة هف سمككات الفئات 

 االجتهاعيةفي أنهاط العيش كالتجارب  enquéte.... فيك تحقيؽ . الهختمفة
 (17)هعرفة الحضارات األخرل "إلى  .... كتطمع. لعمكـكالسياسية كفي األفكار كا

في األعهاؿ التاريخية لمعديد هف  اكتجٌسد ذلؾ هف خبلؿ الهؤرخيف الذيف كردك 
قتيبة ك كتابو  كابفالهفكريف العرب الذيف دافعك عف الثقافة العربية االسبلهية، 

 ب األثير "كتاعكدم " هركج الذىب " كالبيركني "" الهعارؼ كالطبرم" ك الهس
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 االجتهاعيةفالتاريخ العربي إذف ىك تاريخ إنفتاح يربط الهاضي كعهقو بالبنى 

الحاضرة كىذا يدؿ عمى أف ىذا الحقؿ ىك حقؿ هتنكع كىذا هاكاف نتيجة 
إلدخاؿ العقؿ في التاريخ الذم سيكتشفو إبف خمدكف الذم حٌرر اٌلتاريخ هف ها 

 هية، فيكتشؼ كألكؿ هٌرة في تاريخيهكف أف نسهيو بالهركزية العربية اإلسبل
" هفكرا  في شكؿ العهراف البشرم لذا يهكف اعتبار إبف خمدكفالفكر" اآلخريف "

ث هعاصرا قريب جدا هف كؿ الهدارس التاريخية الفرنسية الهعاصرة ك التي تتحد
كبيذا يككف ابف خمدكف قد خمص التاريخ ( 18)"هثؿ الهقدهة عف التاريخ كحضكره

ية اإلسبلهية التي تطهس الحضارات األخرل كأصبحت فمسفة التاريخ هف الهركز 
جانب "اآلخر " الثقافي إلى  النحف " الثقافي "كالبٌلهقدس أك " تحتكم الهقدس

قصاءه احتقارهدكف   . كا 

هف خبلؿ ىذا العرض العمهي كالفمسفي كالتاريخي الذم حاكلنا هف خبللو     
نتيا ضهف الفكر العالهي تتبيف لنا أف هسألة كهكا، إبراز حقيقة الفمسفة العربية

فمسفة  بإقراراالعتراؼ بتاريخ الفمسفة العربية كعمكهيا كهناىجيا لف تتحقؽ ااٌل 
بالههارسة الجديدة  كهنيج يؤهف بالتعدد كالتنكع كاالختبلؼ كىك ها نسهيو

تميؽ ىذه الفمسفة الجديدة ىي التي ستعيد لئلنساف العربي هكانتو التي . لمفمسفة
بها حققو هف انجازات في هجاؿ العمـك  بو كفاعؿ تاريخي ،كتعترؼ لو

 كهناىجيا.
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بمكانة العموم  العترافالعقل بين التجربة العممية والتجربة العممية ) -ب 

 العربية(:

بستهكلكجية تبنتو كـ أداتي إجرائي ك رؤية هنيجية ك التنكع كهفيإف اإلنفتاح ك     ا 
اع العقؿ الكبلسيكي ك هككناتو ك أسسو الهعرفية لمنقد إلخض، الفمسفة الهعاصرة

الصاـر قد حقؽ هجهكعة هف األىداؼ ك النتائج يهكننا حصرىا في النقاط 
 :االتي

الفمسفة هجرد هذاىب  حيث لـ تعد، الخطابإلى  تحكؿ الفمسفة هف النسقية- 1
االت ك نظريػػػػػػات هغمقة بؿ أصبحت ههارسة قكلية خطابية هتنقمة في الهج

 . العمهية الهختمفة ك الهتعددة

خطاب داخمي يتهثؿ في إنفتاحو عمى ، الخطاب الفمسفي خطاب هزدكج -2
تاريخو لتجريح الهفاىيـ كالهقكالت الكمية التي إلى  ذاتو هف خبل ؿ العكدة

تشكمت في إيطار األنساؽ تاريخيا، ك خطاب خارجي يتهثؿ في إستبطاف 
عطي لمفمسفة حركية هتجددة، تتخذ هف النقد ألية الفمسفة لمعمكـ األخرل هها ي
 . لهراجعة الهفاىيـ ك تطكرىا

أك ههارسة قكلية لـ تعد ذلؾ التفكير العقمي الهجرد ، الفمسفة كخطاب -3
يكثكبيا خالصا بؿ ىي فضبل عف أم لـ يعد . العالؽ في أفقو النظرم
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ذا لـ تعد ليا إنطبايتقيا أم قابميتيا لمتطبيؽ ك بي، صيا النظريةخصك 

 . الفمسفة عهمية إنتاج هثالية لؤلفكار كالتصكرات

 . ك قتؿ لمييهنة األكركبية االختبلؼاإلقرار بالتنكع ىك اإلقرار بحؽ  -4

عمى كؿ ىذا سيككف لمفمسفة العربية قديها ك حديثا هكانتيا في تاريخ  كبناء -5
 . الفكر الفمسفي العالهي

ضمة التي كقعت فييا الفمسفة العربية ثهة اذف إهكانية لمخركج هف الهع   
كذلؾ بإقرار فمسفة التٌنكع ك التعدد كهنيج في التفكير ك ، كعمكهيا كهناىجيا

، فمسفة ترفض كؿ أشكاؿ الييهنة كلكف ، طريقة في قراءة تاريخ الفمسفة كالعمـك
إذا كاف هنطؽ التنكع قد حقؽ نجاحا في إختراؽ أسكار النسقية ك العقؿ الهكحد 

 فهاذا عف اإلنساف؟ ، اؿ الفمسفة ك التفكير الفمسفيفي هج

إف هغاهرة اإلنفتاح عمى اإلنساف لف تتحقؽ إال ببسط العقؿ في كؿ ركف     
 قؿ أداة هبثكثة في الهجتهع، سكاءهف أركاف الهجتهع أم أننا نجعؿ هف الع

ىهكهنا الحاضرة أك في فيهنا  تعمؽ األهر بإحياء هاضينا أك في تعاهمنا هع
كهف ثـ يككف العقؿ أكلى ، خر أك في تعاهمنا هع أم جديد في عصرناؤلل

ـ فاذا قهنا بإستقصاء هفيك ، األدكات ك الكسائؿ لتحقيؽ اإلنفتاح عمى اإلنساف
ادراؾ ضركرة ك أىهية ىذه األداة إلى  صؿالعقؿ عبر التاريخ ك ختها سنتك 

الفكر العربي حيث البد هف إعادة الٌنظر في هفيكـ العقؿ في . اإلنساكية
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يككف هكضكع  فالعقؿ ال. غرار ها حدث في البمداف الهتقدهة الهعاصر عمى

ها يككف العقؿ في هجتهع ها تحت عند، في حالتيف تساؤؿ ك نقد ك شؾ إال
طأة البٌل عقؿ ك تجسد ذلؾ تاريخيا عند اليكناف عندها حاد المكغكس عف ك 

كىي عندها   الحالة الثانية نيجو ك ترٌبعت السفسطائية عمى عرش التفكير. أها
يطغى العقؿ نفسو عمى كؿ جكانب الحياة ك كؿ الظكاىر، ك هف ثـ يككف لزاها 
عؿ العقؿ أف يحدد أىدافو ك يبيف حدكده. كالغاية هف كضع العقؿ كهكضكع 
لمنقاش ك الدراسة تتهثؿ في " تثبيت العقؿ كهكتسباتو داخؿ نسيج الهجتهع حتى 

لتصكرات الشعبية فيتعاهؿ هعو كؿ أفراد الهجتهع يصبح العقؿ هنسجها هع ا
كالعقؿ . بهعنى جعؿ العقؿ هنيجا في التفكير ك الههارسة (19)بدكف إحتراز "

بذلؾ ال نستطيع تقسيهو جغرافيا  rasio أك logos كاحد سكاء جاء في صكرة
أك سياسيا، فميس ىناؾ عقؿ عربي أك عقؿ أهريكي أك عقؿ ىندم ك أخر 

قكـ دكف آخر كها أف العقؿ ليس أداة تفكير إلى   ينتهي العقؿك ال، سكفياتي
كرة تجربة كهف ثـ فاف فقط بؿ ىك نظرم في صكرة حكهة ك عهمي في ص

كاف في صكرتو النظرية أك العهمية يجب أف يسيطر في حياتنا  العقؿ سكاء
سيطرة إلى  اليكهية ك بقدر ها تقمصت صكر العقؿ في الهجتهع بقدر ها أدل

 اء ك الخبث ك الهكر بحسب تعبير الفارابي.الدىه
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 امكانية الخروج من معضمة الستبعاد: –ج 

ؽ ك التخمؼ ف ضد كؿ أ شكاؿ النككص ك اإلنغبللقد قاـ العقؿ عند اليكنا     
ك هف ثـ شؽ طريقو نحك اإلنفتاح ،إال أف العصر الكبلسيكي قد حك ؿ ىذا 

ى الهجتهع ك الطبيعة ك الحياة كذلؾ أداة سيطرة عمإلى  التصكر الهفتكح لمعقؿ
بإستبعاد كؿ ها ىك غير عقؿ، ىذا التحكؿ لـ ينقذ الفمسفة هف إخفاقاتيا 
نتكاساتيا هها جعؿ الفمسفة تدخؿ هف جديد هكطف العمـ ك تختفي ك راءه،  كا 
عادة النظر في أطركحتو ككظيفتو.  كهف ىنا ظيرت دعاكم تنادم بنقد العقؿ كا 

فتحي التريكي بيف نقد العقؿ في الغرب ك نقد العقؿ عندنا، كلقد هٌيز األستاذ 
أٌها نقد العقؿ في الغرب فكاف نتيجة التطكرات الحاصمة في هيداف العمـ 
كالتكنكلكجية. كقد ظير في ثبلث أطركحات "العقبلنية النقدية هع كارؿ بكبر" ك 

كك" كىذه هيشاؿ فك  ك "أركيمكجيا الهعرفة هع "النظرية النقدية هع ىابرهاس"
األطركحات الثبلث تتفؽ عمى أف الشكؿ الذم إتخذه العقؿ في الغرب كاف 
إستبعاديا كهنغمقا كأحيانا فتاكا كقاتبل كىي تحاكؿ إعادة بناء اإلنساف الغربي 
عف طريؽ التحررية الكاهمة )بكبر( ك إعادة بناء العقؿ عمى اإلنفتاح كالتنكع 

أها نقد العقؿ عندنا فمـ يكف نتيجة  (20)فككك(")ىابرهاس( ك اإلعتناء بالذات )
ك  لؤلسباب التي قاـ عمييا في الغرب بؿ كاف لو تكجيا دينيا يتصؿ بالبلىكت

التصكؼ رغـ ك جكد أشكاؿ أخرل هف النقد كالنقد العمهي إلبف الييثـ ك 
، الفمسفي لمفارابي ك التاريخي البف خمدكف، كقد اتخذ نقد العقؿ عندنا حاليا
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اتجاىا ثقافيا فكريا عمهيا ك إتجاىا دينيا صكفيا ك إتجاىا عمهيا : ثةإتجاىات ثبل

 .فمسفيا

تبيف لنا هف التحميؿ السابؽ كيؼ جعؿ الفبلسفة هف العقؿ هكضكعا ي     
رتيا ك تصكراتيا تجاه لمنقاش ك الدراسة، ىذه الدراسات ك إف إختمفت في نظ

أٌف النَّظرتيف حاكلتا إبراز أىهية  إال الهكاقؼ الغربية أك العربية هنيا العقؿ سكاء
العقؿ التكاصمي الهنفتح. ك لكف ها يجب أف إلى  العقؿ عبر التاريخ كصكال

تاريخيا  التي يهكف أف يقع فييا العقؿ، كىكها يتبيف االنزالقاتننتبو إليو ىنا ىك 
فمسفية ك تجٌمى ذلؾ عند ىيجؿ عندها حاكؿ دهج  قاتانزالحيث كقع العقؿ في 

 التصؽك كذلؾ إنزاغ العقؿ عف أىدافو عندها ، كالكاقع عاهة في كؿ العقؿ
، استخدهتوالتي  االجتهاعيةك  االقتصاديةباآللة كأصبح يعهؿ داخؿ نسؽ اآللة 
في ك قتنا الحاضر  اتخذكىذا النهكذج . كىذا ها حاكلت هدرسة فرانكفكرت إبرازه

داة لمتكنكلكجية، الشكؿ التكنكلكجي الذم أصبح العقؿ فيو أ: أشكاال ثبلث
نتيجتيا الفقر  اقتصاديةالذم أصبح فيو العقؿ أداة ىيهنة  االقتصادمكالشكؿ 

 احتكاءكالهجاعة كالشكؿ السياسي كيتهثؿ في الديهقراطيات التقنية التي يتـ فييا 
 . الهعارضة كاستبعادالحريات 

خضع ال ت. كهف ىنا يتبيف لنا أف الفمسفة عند أصحاب النظرية النقدية    
لهفاىيـ النسقية ك اليكية كهف ثـ فاف فمسفتيـ تقكـ فػػػػي أساسيا عمى ىدـ 

فيـ عهمكا عمى تيديـ األنساؽ الفمسفية عند كانط كىيجؿ كغيرىـ، كها . النسؽ
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يهكف القكؿ كذلؾ أف الفضؿ يعكد ليؤالء الفبلسفة النقديكف في التنبؤ بخطكرة 

ستغبلؿ كهف ثـأداإلى  حصر العقؿ في التقنية حيث ينقمب إلى  ة ىيهنة كا 
ظيكر هعقكلية جديدة إلى  تحريره هف األشكاؿ التعسفية، كىذا ها دعى

كهعاصرة تكهف هيهتيا في إنقاذ العقؿ هف هختمؼ اإلنزالقات التي يهكف أف 
 يقع فييا كىذه الهعقكلية الجديدة سكؼ لف تككف إاٌل التعقؿ. 

لكاحدم ك قاتمة لمييهنة كالكميانية ك إذا كانت فمسفة التنكع قاتمة لمفكر ا    
الغطرسة فإف البعد األخبلقي لمتعقمية يكبح تسمط التقنية في هحاكالتيا لمييهنة 

كالسياسية  االقتصاديةبصكرىا  عمى اإلنسانية بكاسطة التكنكلكجيا الهتطكرة أك
كبيذا الهعنى تككف التعقمية سهحت لنا هف خبلؿ تكحيدىا لمنظرم كالعهمي 

ها بيف األخبلؽ كالسياسة يككف  كهنو فإف الجسر، ب السياسة هف األخبلؽبتقري
 . عبر الٌتعقؿ

كلـ ، إف عبل قتنا بالغرب اليكـ تقكـ عمى اإلستبعاد كرفض اآلخر الهختمؼ    
تستطع الهعقكلية الغربية ربط هقكهاتيا باآلخر أم في تكاصميا هعو كلـ تستطع 

خمؽ ككنية جديدة عادلة هشتركة بيف  إستضافة الهعقكليات األخرل هف أجؿ
ك ىذا هايهثؿ هظيرا آخر هف هظاىر إخفاؽ العكلهة كلعؿ إخفاؽ ، جهيع الناس

أحدث تمؾ النقمة النكعية التي تهثمت  العكلهة كالخطاب الككني الغربي ىك الذم
بعد الحداثة هف أجؿ تغطية  فمسفة هاإلى  في تحكؿ الخطاب هف فمسفة الحداثة

 . هػػػػػػةعيكب العكل
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 خاتمة:

إف التعايش ال يهكف تحقيقو إال إذا تـ تحطيـ النسقية ك ىذه النسقية     
ألنيا ثقافة كها سبقت اإلشارة إلييا في بحثنا ، هكجكدة حتى داخؿ الثقافة العربية

ك الفمسفة ، كثيرا هاتكرر الهفاىيـ ك تعيد صياغتيا بنفس الكيفية ك الطريقة
كأزهة التخمؼ في ، الحة بيف النظـ ك الهفاىيـالهفتكحة ىي دعكة لمهص

الهجتهعات العربية أنتجيا اإلنغبلؽ عمى الذات، ألف الفكر اإلسبلهي كاف 
كالفمسفة الهفتكحة يهكف أف تككف كذلؾ أداة ك كسيمة ، يتحرؾ داخؿ نسؽ هغمؽ

، لدراسة التراث ك هف ثـ يصبح اإلنفتاح ىك عنكاف جديد لهفاىيـ الحداثة
ىذا كجب عمينا الذىاب لقراءة التراث الغربي ثـ  كالهعاصرة، النيضة ،التحديث

كهف ثـ يتحكؿ التعايش بيف ، العكدة لتطبيقو عمى التراث العربي اإلسبلهي
التعايش بيف البشر فيصبح اإلنفتاح أكسيكهي أكلي لتحقيؽ إلى  الهفاىيـ
، الفقو، ندناكلها يتحقؽ اإلنفتاح الداخمي بيف الحقكؿ الهعرفية ع. التعايش
عمـ الكبلـ يتحقؽ اإلنفتاح الخارجي الهتهثؿ في تجاكر ، األصكؿ، الحديث

جديدا لمفمسفة العربية اإلسبلهية  كبيذا نككف قد أعطينا نفسا، األنسػاؽ كتكاصميا
كبذلؾ يصبح ، كذلؾ بتنقيح هخمفات فبلسفتيا ك هفكرييا باكتشافات الحداثة

إلى  كالهاركدم Massigonها سينيكف جانب إلى  بهقدكرنا كضع الفارابي
في إخراج ، Bachelerكهسككيو هع ببلشر  Heidegguerجانب ىيدغر 

ك اإلنفتاح الفمسفي الهقصكد ىنا يعني ، هغر كمو نقد ك تهحيص ك جداؿ
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نفتاح عمى كؿ الهناىج الجديدة ذلؾ ألف  أصالة الباحث ك أصالة الهكضكع كا 

ف فقط بعمـ الطب الذم كرثناه عف هرضنا الحضارم ال يهكف أف يشخص اآل
 اختبلفياة كؿ الهناىج هعا عمى بؿ فمسفإنيا فمسفة البٌلهنيج الكاحد ". سينا ابف
ربها تناقضيا ،ليتحقؽ إنفتاح الفمسفة العربية اإلسبلهية عمى كؿ الهناىج ك 

 هنفتحة.فمسفة العربية اإلسبلهية أصيمة ك الهعاصرة لتصبح ال

 المراجع:قائمة 

، بيركت، الفمسفة الشريدة، هركز اإلنهاء القكهي، فتحيالتريكي  .1
     .16،ص1988

2. Fathi triki. la dimension philosophique de la 

medeterranee. p 02 .03  Ibid. p 02 .04  

هقاربات في تاريخ العمكـ العربية ، هع هحهد عمي الحمكاني، .التريكي فتحي .3
 .81،ص 1986، 1ط، ،دار البيركني لمنشر

4. Fathi triki،l’esprit histirien dans la sivilisation arabe et 

islamique،maison tunisienne de l’edition،1991،p243 

التريكي فتحي العقؿ ك النقد في فمسفة التاريخ عند العرب ،هجمة الفكر  .5
 . 26ص ، 89- 88العدد ، العربي الهعاصر

هجمة ، البيركني، العمهيالفكر التاريخي العربي ك الهنيج ، التريكي فتحي .6
 .167ص ، 1987أفريؿ ، 98العدد ، 17السنة ، الثقافة

ندكة حكؿ كتاب الفكر التاريخي في الحضارة العربية ، هحهد الخهاسي .7
 1992، الدار التكنسية لمنشر، االسبلهية
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8. Fathi Triki l'esprit historien dans la civilisation arabe et 

islamiquemaison tunisienne de l'edition 1991، p 315. 

 6ص ، 1998، تبر الزهاف، العقؿ ك الحرية، التريكي فتحي .9
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 االَغبَٛخ ثبنؾضبسح انُٕٓض فٙ ٔسعبنزّ اإلعاليٙ انفمّ

 
 عذٔ ثٍ صبنؼ. د 

  انًًهكخ، انًُٕسح ثبنًذُٚخ اإلعاليٛخ انغبيؼخ 

 انغؼٕدٚخ
  :الممخص

كؿ الهجهكعات البشرية في أزهنتيـ كبيئاتيـ كأشكاؿ  الحضارة ظاىرة عاهة تخص   
كجكدىـ الهختمفة، حيث تتألؼ هف عناصر أربعة: الهكارد االقتصادية كالنظـ 
السياسية، كالتقاليد الخمقية، كهتابعة العمـك كالفنكف، كتظير عندها يحقؽ اإلنساف 

أخرل إلى  عاـ هف حالةانتقاالن نكعيان في عبلقتو هع ذاتو كهع الطبيعة كالحياة بشكؿو 
في سياؽ تاريخ هتكاصؿ كهتكتر. كهف الهعمـك عند عمهاء الحضارات أف لكٌؿ حضارة 
كجياف: الكجو الهعنكم الركحي كالكجو الهادم الحٌسي؛ لذلؾ نجدىـ يرجعكف في 

آثارىا كهعالهيا، بؿ يعتبر إلى  هعارفيا كها يرجعكفإلى  دراسة الحضارات كفيهيا
 اسيا لفيـ الثاني ألنو ىك الذم أنتجو كنظهو عبر هراحؿ التاريخ.األكؿ هفتاحا أس

يتحصؿ هف ىذا أف الحضارات بجهيع أنكاعيا كبشتى ضركبيا سكاءن عمى الهستكل 
العمهي الصناعي، أـ الهستكل االقتصادم كالهالي، أـ الهستكل االجتهاعي كغير 

كتقعيدان، كها أنيا تخضع في ذلؾ، يشهميا الفقو اإلسبلهي تأثيران كتأسيسان كتكهيبلن 
كمياتيا كجزئياتيا ألحكاـ أك كميات أك نظريات فقيية سكاء هنيا الهنصكص أك 
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كمهات  االجتيادية هنيا كالتي كانت في تجدد هستهر حسب التطكر الهجتهعي.
 هفتاحية: حضارة، فقو، اجتياد، تطكر.

Abstract: Civilization is a general phenomenon that concerns all 

human groups in their different times، environments، and forms of 

existence. It consists of four elements: economic resources، political 

systems، moral traditions، and the pursuit of sciences and arts. It 

appears when man achieves a qualitative transition in his relationship 

with himself، nature and life in general from one state to another. 

Others in the context of a continuous and tense history. It is well 

known to the scholars of civilizations that every civilization has two 

sides: the spiritual side and the materialistic side. Therefore، we find 

that in studying and understanding civilizations they refer to their 

knowledge as they refer to their monuments and landmarks. Rather، 

the first is considered an essential key to understanding the second، 

because it is the one who produced and organized it throughout the 

stages of history.It follows from this that civilizations of all kinds and 

in all their forms، whether at the scientific-industrial level، or the 

economic and financial level، or the social level and so on، are 

covered by Islamic jurisprudence in influence، foundation، 

complement and limitation. Or discretionary ones، which were in 

continuous renewal according to societal development. 

Keywords: civilization، jurisprudence، ijtihad، development. 
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  المقدمة:

الحهد  رب العالهيف كالصبلة كالسبلـ عمى أشرؼ األنبياء كالهرسميف نبينا 
يـك إلى  هحهد بف عبد ا كعمى آلو كأصحابو أجهعيف، كهف تبعيـ بإحساف

 الديف، كبعد:

هف الهعمكـ أف الحضارة سكاء هف الجانب الفكرم كالعمهي اك الجانب    
الجانب الهادم عبارة عف ظاىرة عاهة تخص كؿ  االجتهاعي كاألخبلقي اك

الهجهكعات البشرية في أزهنتيـ كبيئاتيـ كأشكاؿ كجكدىـ الهختمفة، حيث تتألؼ 
هف عناصرى أربعة: الهكارد االقتصادية كالنظـ السياسية، كالتقاليد الخمقية، 

هي كالهتفحص لمتراث الشرعي يتيقف هف أف الفقو اإلسبل كهتابعة العمـك كالفنكف.
ذك طابع حضرم قد شهؿ كافة هناحي الحياة بهاديِّيا كقيهيا الهعنكية في شتى 
ضركب الهعرفة االنسانية بؿ إف العمـك الشرعية عهكها كالفقو خصكصا ىك لٌب 
الحضارة كركحيا في هجاالت شٌتى: كهجاؿ الثقافة كالهعرفة، كهجاؿ الطب 

االجتهاع كاالقتصاد  كالحساب كالفمؾ، كهجاؿ العهراف كالتخطيط، كهجاؿ
كالسياسة كغيرىا، كأنو كانت ىناؾ هكاكبة فقيية هؤطرة ليا عمى هدل التاريخ 
بالتقنيف كالتنظيـ كالتيذيب. فيتحصؿ هف ىذا أف الحضارات بجهيع أنكاعيا 
كبشتى ضركبيا تخضع في كمياتيا كجزئياتيا ألحكاـ أك كميات أك نظريات 

االجتيادية هنيا كالتي كانت في تجدد فقيية سكاء هنيا الهنصكص عميو أك 
 هستهر حسب التطكر الهجتهعي.
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كقد جاء هؤتهر: )البحث العمهي كتطكره عبر التاريخ كأىهية التراث اإلسبلهي 
بركز  لمهساىهة في –حرسيا ا  -في بناء الحضارة اإلنسانية( بدكلة ليبيا 

هؤتهران نكعيان هناسبان  هعالـ التراث اإلسبلهي كآثار الحضارة اإلسبلهية، فكانت
 لمكقت.

 اليدف من البحث: 

 إلى: تيدؼ ىذه الدراسة   

كشؼ كتجمية كجوو هف كجكه إسياهات فقيائنا الكراـ في بناء الحضارة  -1
 اإلنسانية، هف خبلؿ استظيار العبلقة بيف الحضارة كبيف التراث الفقيي.

 .الهتكاهؿ الشهكلي الطابع ذم الفقو هفيكـ تعهيؽ  -2
 .غيرىا عف ليا الههيزة كسهاتيا بخصائصيا اإلسبلهية بالحضارة والتنكي -3
 .الحضارم البناء في الفاعؿ كدكرىـ الفقياء بجيكد اإلشادة -4
تكضيح ذلؾ األثر لمفقو اإلسبلهي عمى هعالـ الحضارة كدكره في تأسيسيا  -5

بقائيا يجاد الحمكؿ الشرعية  كحفظيا كا  كهكاكبة جهيع تغيراتيا العصرية كا 
 .يالهعضبلت

 بالحضارة كالريقي باإلنساف النيكض في العظيهة اإلسبلـ إظيار هكانة -6
 التنكير دعاكل كبطبلف كهكاف، زهاف لكؿ شريعتنا كبياف صبلحية البشرية،

 في تختمؼ ألفاظ هف ذلؾ شابو كها الديني، الخطاب كتجديد كالهعاصرة
 قكاهيا فكرة هف ينطمؽ الذم الهضهكف ذلؾ هضهكنيا، في كتتفؽ هسهياتيا



نوفمبر  11العدد 

 2221سبتمبر 

 مجلة البحوث األفرٌقٌة

   

 368                                 

 االنسانٌة بالحضارة النهوض فً ورسالته اإلسالمً الفقه

 هنو لمتخمص األكاف آف قد كأنو لزهاننا صالحان  يعد لـ اإلسبلهي التراث أف
 ىي لمتقدـ الكحيدة الكسيمة كأف كاإلسبلهية، العربية األهة عمى عبئان  بصفتو
 نحك بيا أخذ التي األسباب بنفس كاألخذ بالقذة، القذة حذك الغرب اتباع

 .التحديث

ذا ثبت ىذا يهكف التساؤؿ عف    إهكانية االستفادة هف التراث الفقيي في عمـ  كا 
الحضارات كذلؾ عف طريؽ البحث في الثركة الفقيية في هجاالت شتى نظريان 

كها يهكف البحث في إهكانية استثهار ذلؾ التراث الفقيي في إبراز  كتطبيقيان.
كفي تأسيس الكعي الحضارم كضبطو  ،هكانة حضارتنا اإلسبلهية هف جية

عمى تفسيرات فقيية هستقاة هف نصكص القرآف كالسنة كاإلجهاع  كرعايتو بناء
كقد اشتهؿ البحث عمى خطة بحث  كاالجتياد القياسي كسائر أدلة الشرع.

 هقدهة كتهييد كأربعة هباحث كخاتهة. كالتالي:

 التهييد: كفيو التعريؼ بهصطمحات الهكضكع.
 ارة.الهبحث األكؿ: قكاعد فقيية كأصكلية هؤثرة في بناء الحض

 الهبحث الثاني: كميات كنظريات فقيية هؤثرة في بناء الحضارة.
 الهبحث الثالث: النظر الهقاصدم كأثره في بناء الحضارة.

 –الهبحث الرابع: التراث الفقيي كأثره في الحفاظ عمى هجاالت حضارية 
 .-نهاذج

 الخاتهة: حكت تكصيات كنتائج.
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 التهييد: كفيو التعريؼ بهصطمحات الهكضكع
  الفقو اإلسالمي:

أم:  أفقيتؾ الشيء فقو، يقاؿ فيك لشيء عمـ ككؿ الشيء، فيـ الفقو لغة:  
 يىا قىاليكاٍ : ﴿   تعالى قاؿ لشرفو، الٌديف عمـ عمى ثـ غمب أعمهتؾ كأفيهتؾ،

. (1)فكر عف هعمـك كؿٌ  عف عبارة ىك: كقيؿ، ﴾ تىقيكؿي  هِّهَّا كىًثيران  نىٍفقىوي  هىا شيعىٍيبي 
 أدٌلتيا هف الهكتسب العهمٌية الٌشرعٌية باألحكاـ العمـ: ىك : الفقوكاصطبلحان  

  .(2)التٌفصيمٌية

 عبلقة عهـك كخصكص، فهصطمح والعالقة بين الفقو وبين التراث اإلسالمي  
 ا رسكؿ كسنة ا، بكتاب اإلسبلهي الهتهثؿ النص يشهؿ ”اإلسبلهي التراث“

 حينيا القسهة فقياء اإلسبلـ، فتككف كسمـ، كيشهؿ اجتيادات عميو ا صمى
لى الكحييف، كىك هعصكـ تراثإلى   االجتياد فيو يدخؿ هعصكـ غير تراث كا 

 التاريخ. عبر تراكهت التي كاالجتيادات اآلراء أم الكحي، حكؿ البشرم

 الحضارة:

كىك شيكد الشيء كهيعاينتو، كالتحٌضر التهٌدف،  حضر، الفعؿ هف هأخكذه    
 ىي هجهكعة اصطبلحان:ك . (3)قبمٌيةن  حياةن  الٌناس فييا يعيش التي ةالبداك  كعكسيا

                                                           
 (.13/522)ر١َٚص، ىحٍ ٛخىٍ،  ( حرٓ ِٕظٍٛ، ٌٔخْ حٌؼَد،(1

 (.1/10َ، 1996( أ١َِ رخىٗخٖ، ط١ٔ١َ حٌظل٠ََ، )َِٜ، ىحٍ حٌىظذ حٌؼ١ٍّش، (2

 (.2/75َ، 1979( حرٓ فخٍّ، ِمخ١٠ْ حٌٍغش، )ر١َٚص، ىحٍ حٌفىَ، (3
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كؿ  في الهكجكدة ،االجتهاعية ككذلؾ كالفنٌية، كاألدبٌية، العمهٌية، الهظاىر
 : (5). كأىـ صفات الحضارة(4)اإلنساني البناء في كتيسيـ هجتهع،

 .هفاجئ بشكؿو  كليس تدريجٌيان  تتغٌير الحضارة إفٌ  .1

 الكائنات، هف غيره دكف باإلنساف تختٌص  أٌنيا أم نسانٌيةه،إ حضارةه  أٌنيا .2
 بعضيا عف اختبلفيا هف الرغـ عمى الحضارات هختمؼ بيف يجهع ها كىذا

 .البعض

 هرتبطه  هاضيو أفٌ  يعمـ يجعمو الذم كتفكيره اإلنساف عقؿ في هكجكدةه  أٌنيا .3
 .بحاضره

 .األخرل األهـ حضارات هف بعضان  األٌهة تأخذ قد .4

 التي الحضارة هظاىر هف اليركب أك االبتعاد يستطيع ال نسافاإل إفٌ  .5
 .بيا يحتؾٌ  أك فييا يعيش

كنظران لضركرة االختصار في ىذه الكرقة البحثية سأحاكؿ إبراز صكر عاهة   
كنهاذج لهضهكف البحث كخيبلصتو، راجيان أف تجد الدراسة أيفقان رىحبان لبلستزادة 

 كاالستطراد. 

 
                                                           

 (.19َ، 1998ٙ( كزٕىٗ، حٌل٠خٍس ح١ِ٩ٓ٦ش أٓٔٙخ ٚٚٓخثٍٙخ، )ىِ٘ك، ىحٍ حٌمٍُ، (4

 (.٠71خٍس ح١ِ٩ٓ٦ش، )حٌّي٠ٕش حٌٍّٕٛس، حٌـخِؼش ح١ِ٩ٓ٦ش، ٙ( أكّي حٌٔخ٠ق، حٌل(5
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 د فقيية وأصولية مؤثرة في بناء الحضارةالمبحث األول: قواع

ذ يرفع  قاؿ تعالى ﴿ ،القاعدة في المغة: األساس، كقكاعد البيت: أسسو    كا 
أهره كيٌمي  كأها القاعدة الفقيٌية فعٌرفت بأنيا: .(6)﴾ إبراىيـ القكاعد هف البيت

. كأٌها القاعدة األصكلية فيي: قضية كمية (7)هنطبؽ عمى جزئيات هكضكعو
 .(8)ؽ عمى جهيع جزئياتيا هستفادة هف األدلة الشرعيةتنطب

اإلنسانية  بالحضارة كثيقة عبلقة عهكهان كالفقو خصكصان لو الديف اإلسبلهي   
كالتأسيس، كتارة عمى هستكل  البناء عٌدة هستكيات تارة عمى هستكل عمى

صابة الحقائؽ، كتارة عمى هست الضبط كالتكجيو، كل كتارة عمى هستكل النجاح كا 
 التي بالعناصر عبلقتو خبلؿ هف تتجسد العبلقة الرعاية كالحفظ كالبقاء. ىذه

 أىـ فيك العناصر، ىذه أبرز هف اإلنساف كيعتبر الحضارة، ىذه عمييا تقكـ
 إٌها كتسخيرىا بتسييرىا سيتكمؼ الذم ىك ألنو كأخطرىا؛ الحضارية العناصر

ٌهاإلى   .وها يضره كييفنيإلى  ها ينفعو كييبقيو كا 

 فإف الخالؽ الهطمكب، الكجو كعمى الهطمكب، بالدكر اإلنساف ىذا يقكـ كلكي   
 قكانيف هعو نزلت بؿ الشاسع، الككف ىذا في كجيو عمى ىائها يتركو لـ

 العصكر عبر الهنزلة كالرساالت األدياف في تهثمت سهاكية كتكجييات
 كاألزهاف.

                                                           
 [.127( ]حٌزمَس : (6

 (.1/16َ، 1996( حٌزٍٛٔٛ، حٌٛؿ١ِ فٟ حٌمٛحػي حٌفم١ٙش، )ر١َٚص، حٌَٓخٌش، (7

 (.1/121ٖ،  1407( حٌطٛفٟ، َٗف ِوظَٜ حٌَٟٚش، )ر١َٚص، حٌَٓخٌش، (8
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تأسيسان  تأثير عمى الحضارةال هف ىنا تتجمى آثار قكاعد الفقو كأصكلو في   
الصعيد الركحي كالنفسي أك ها يسهى  كنيكضان كرعاية كضبطان سكاء عمى

أك السياسي،  السيسيكلكجي، أك االجتهاعي كالتاريخي، أك الصعيد االقتصادم،
  أك العهراني الجغرافي كنحكىا هف الهجاالت كاألكجو الحضارية.

 أهرو  عمى يترتب الذم الحكـ أف: اكهعناى ،(9)(بمقاصدىا األمور: )قاعدة-1
 عمييا تترتب إنها اإلنساف فأعهاؿ األهر، ذلؾ هف الهقصكد هقتضى عمى يككف

 قكلو العهؿ، كدليميا هف كىدفو الشخص لهقصكد تبعنا الشرعية كأحكاهيا نتائجيا
نها بالنيات، األعهاؿ إنها: )عميو كسٌمـ ا صمى  فهف نكل، ها اهرئ لكؿ كا 
 لدينا ىجرتو كانت كهف كرسكلو، اإلى  فيجرتو كرسكلو اإلى  ىجرتو كانت

 .(10)(إليو ىاجرإلى  فيجرتو ينكحيا اهرأة أك يصيبيا

أصبلن عظيهان في تكريـ البشرية، أال كىك أٌف الحضارة  :القاعدة بيذه يتجٌمى   
بجهيع عكاهميا ها ىي إاٌل كسائؿ كذرائع لغايات كهقاصد تعكد بالخير عمى 

نساف، فكٌؿ ها ييدـ كياف اإلنساف أك ييدد بقاءه ككراهتو فيك هرفكض كهمغيه اإل
 شرعان كعقبلن. 

 لتحقيؽ أساسا" الكسيمة تبرر الغاية" يتضح بيذا فساد هذىب هف يمتـز هبدأ   
 حيث إٌف الهقصكد كفساد، ظمـ هف الكسائؿ تمؾ تحهؿ ها كتبرير الزائفة أىدافيـ

                                                           
 (.8َ، 1990ٌٙؼ١ٍّش،( ح١ٛ١ٌٟٔ، ح٤ٗزخٖ ٚحٌٕظخثَ، )ىحٍ حٌىظذ ح(9

(. ػٓ ػَّ رٓ حٌوطخد ٍٟٟ هللا 1( حٌزوخٍٞ، حٌـخِغ حٌٜل١ق حٌزوخٍٞ، )ىحٍ ١ٛق حٌٕـخس، (10

 ػٕٗ.
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 يينظر ال الهطمكبة الغاية تحقيؽ سبيؿ في أنو" سيمةالك  تبرر الغاية" قكليـ هف
 كال الهرعية، لآلداب كال الشرعية، لؤلحكاـ هخالفتياإلى  كال الكسائؿ، خٌسةإلى 
 هقاصد يحقؽ ها بكؿ التكصؿ تجكيز هبدأ عمى تقكـ فيي. القانكنية لمنظـ
 مةكسي أـ هقبكلة، كسيمة أكاف سكاء سمطانيـ، كيكسع همكيـ، كيكطد الحكاـ
رىاب الشعكب، كلك كانت بسحؽ ظالهة،  عمى كاالحتياؿ الهستضعفيف، كا 
كالفكضى. فالغاية ال تيبٌرر الكسيمة كال  الدهارإلى  هٌها يؤدم بالهجتهع. اآلخريف

ٌنها الكسائؿ ليا أحكاـ هقاصدىا فإذا  كسيمة لمغاية كاف تيبيحيا أيًّا كانت كا 
 .بهشركعة ليست التي الكسيمة هنع في شؾ فبل هشركعة غير ككسيمة هشركعة

 ألفٌ  ابتداءن؛ اإلضرار يجكز ال أنو، ومعناىا (11)ضرار( ول ضرر )ل: قاعدة-2
 أف ألحد فميس بهثمو الضرر هقابمو يجكز ال كها ههنكع، كالظمـ ظمـ الضرر
كىذا سكاء بيف الفرد كغيره أك بيف الجهاعة كالجهاعة أك  بغيره، ضررنا يمحؽ

ي أٌم هجاؿ هف الهجاالت السياسية أك االقتصادية أك الدكلة كالدكلة، ف
 كال ضرر ال: )كسمـ عميو ا صمى قكلو كغيرىا. كدليميا االجتهاعية

 .(12)(ضرار

كتظير ثهرة القاعدة في هنع بناء أٌم كيافو أك تقٌدـ أك حضارة أك أٌهة عمى     
ههنكع كها  حساب دهار كيافو آخر أك حضارة أك أٌهة أخرل، فاإلضرار بالغير

                                                           
 (.274َ، 1990ٙ( حرٓ ٔـ١ُ، ح٤ٗزخٖ ٚحٌٕظخثَ، )ىحٍ حٌىظذ حٌؼ١ٍّش،(11

 (.6/69(؛ حٌٕٔٓ حٌىزَٜ ٌٍز١ٙمٟ )85( ٕٓٓ حٌيحٍ لطٕٟ )(12
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أٌف رفع الضرر عف الغير الـز كهطمكب، ًلينعـ الجهيع بثهرات جيكدىـ 
.  كتعاكنيـ دكف ظمـو أك إجحاؼو

ا تيجعؿ العادة أف: كهعناىا، (13)(محّكمة العادة: )قاعدة-3 كىهن  ليا فتخضع حى
 إذا العرؼ أك العادة بو تقتضي ها كفؽ عمى األحكاـ فتثبت التصرفات، أحكاـ

 كعمى: "تعالى قكلو: العادة، كدليميا لتمؾ هخالؼ شرعي نص ؾىنا يكف لـ
 كسمـ عميو ا صمى النبي كقكؿ .(14)"بالهعركؼ ككسكتيف رزقيفٌ  لو الهكلكد

 .(15)"بالهعركؼ ككلدؾ يكفيؾ ها خذم: "عتبة بنت ليند

فعادات الشعكب كأعرافيـ حاكهة هقبكلة جارية بينيـ ها لـ تيخالؼ نصان     
 في الهجتيدكف إلييا يمجأ التي التشريع أدلة أىـ هف العرؼ يعتبر شرعيان، حيث

 كالحقكؽ كالعقكد كاألحكاؿ الهجاالت هف كثير في الكاقع عمى األحكاـ إجراء
 بيف النزاع فض في كالسيها كغيرىا، الهعاهبلت كأبكاب الشخصية،

 الحقكؽ. عمى الهتخاصهيف

 عف ينشأ التي األحكاـ أفٌ : اكهعناى ،(16)التيسير( تجمب )المشّقة: قاعدة-4
: تخففيا، كدليميا فالشريعة هالو أك نفسو في كهشٌقة الهكمؼ، عمى حرج تطبيقيا

 . (17)"اليسر بكـ ا يريد" تعالى قكلو

                                                           
 (.89َ، 1990ٙ)ىحٍ حٌىظذ حٌؼ١ٍّش، ( ح١ٛ١ٌٟٔ، ح٤ٗزخٖ ٚحٌٕظخثَ،(13

 [.233( ]حٌزمَس: (14

 (.1714(؛ ٛل١ق ٍُِٔ )2211( ٛل١ق حٌزوخٍٞ )(15

 (.343( حرٓ ٍؿذ، حٌمٛحػي، )ر١َٚص، ىحٍ حٌىظذ حٌؼ١ٍّش، ٙ(16
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 أصبل فالقاعدة تيقرر هبدأ الرحهة باإلنساف، كأٌف عبلقة االنساف برٌبو هبنية    
 جهيع فيو يشترؾ التيسير ذاكى كالقكة، الضعؼ حاؿ كهراعاة التيسير عمى

كلمقاعدة آثار كبيرة  .كنحكىها كالهسافر الهريض عمى التيسير في كها البشر،
كتطبيقات كثيرة في البناء الحضارم، السيها الهجاؿ الطبي كاإلنساني. كهف ثىـٌ 

 لئلنساف عرض قٌررت شريعتنا الغٌراء بأٌف )الضركرات تبيح الهحظكرات(، فمك
 كخشي بالهكمؼ الجكع اشتد إذا كها هحٌرـ، بارتكاب إال تندفع ال ضركرة
 بعض سقكط ىذا هعنى كفي كنحكىا، الهيتة أكؿ لو يجكز فإنو اليبلؾ،

 هع حراـ كال عجز هع كاجب فبل الضركرة، بسبب تخفيفيا أك الكاجبات،
 ضركرة.

كيندرج تحتيا عدة قكاعد فرعية هنيا  ،(18) قاعدة: )المصالح والمفاسد(-6
الهصالح، كقاعدة: دفع الهفسدة الكبرل  هقدـ عمى جمب الهضار دفع قاعدة:

 الهصمحة عمى العاهة الهصمحة بارتكاب الهفسدة الصغرل، كقاعدة: تقديـ
 التعارض. عند الخاصة

بالسياسة  الهتعمقة األحكاـ عمى ىذه القكاعد أغمب الفقياء كقد بنى    
أك األحكاؿ  كالبنياف كالًعهراف، الشرعية، أك العسكرية، أك الهسائؿ االقتصادية

 الشخصية كنحكىا.

                                                                                                                                        
 [.185( ]حٌزمَس:(17

 (.87( ح١ٛ١ٌٟٔ، ح٤ٗزخٖ ٚحٌٕظخثَ، )ٙ(18
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 آلحاد تابعة هنفعتيا خاصة هصالحإلى  هراعاتيا الكاجب الهصالح كقٌسهكا    
هجاالت  كفي الهكمفيف، عاهة عمى هنفعتيا تعكد عاهة كهصالح الهكمفيف،

 هف النكعيف ىذيف بيف التعارض األحياف بعض في يقع الحضارة اإلنسانية
 الهصالح لصالح القديـ هنذ التعارض ىذا حسهكا الفقياء أف إال ،الهصمحة

 االرتفاقات في التكسع هنعيـ ذلؾ كهثاؿ نفعيا، عهكـ ك أدلتيا لقكة نظرا العاهة
 ها بيدـ يأهر أف لمسمطاف العاهة، كأف كاألفنية الطرؽ حساب عمى الشخصية

 .همؾ الخاصكالت بالبنياف حيازتيا العاهة كهنع الطريؽ عمى بو اعتدم
 .(19)الحياة هجاالت جهيع في لمتطبيؽ قاعدة الهصمحة صالحة فأصبحت

، (20) التحريم( عمى الدليل يدل قاعدة: )األصل في األشياء اإلباحة حتى-7
كهعناىا أم أٌف األصؿ في الهنافع اإلباحة كالجكاز، كيدخؿ في ذلؾ ها يجده 

 افع كالهباحات.اإلنساف عمى طبيعتو أك ها يخترعو كيصنعو هف الهن

 الحضارة بيف العبلقة جكانب هف كثير بتفسير الكفيمة ىي القاعدة كىذه    
كاف  سكاء ها الدنياكية األهكر الفقيي، كتدؿ القاعدة عمى أف كالتراث اإلنسانية،

الصناعات أك الزراعة اك التكنكلكجيا أك غيرىا إنها بابو التكسع كاإلباحة بؿ  هف
 شريعتنا، ها لـ يخالؼ حكهان شرعيان.كالحٌث عميو هف ًقبؿ 

                                                           
 (.5/153( حٌلطخد، ِٛح٘ذ حٌـ١ًٍ، )ىحٍ حٌفىَ، ر١َٚص،(19

 (.60َ، 1990ٙ( ح١ٛ١ٌٟٔ، ح٤ٗزخٖ ٚحٌٕظخثَ، )ىحٍ حٌىظذ حٌؼ١ٍّش،(20
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فديننا اإلسبلهي ديف عهؿ كاجتياد كهثابرة، ديف حث الهكاىب كالطاقات،     
، االجتهاعيةديف البحث عف النيكض كالتقٌدـ كالقكة العسكرية كاالقتصادية ك 

 عمى عكس ها يعتقده البعض بأٌف الديف أفيكف الشعكب. 

 في البناء الحضارم فيي كثيرة جدان، كأشير ىناكأٌها القكاعد األصكلية الهؤثرة 
 قكاعد أصكلية كبرل:إلى 

 الحيسف كالقيبح عقمياف إضافياف تابعاف لمشرع. (1
كـ يدكر هع عٌمتو كجكدان كعدهان. (2  الحي
 الحاكـ ىك ا. (3
 شرط التكاليؼ العقؿ كفيـ الخطاب. (4
 العبرة بعهـك السبب ال بخصكص المفظ. (5
 اف.األصؿ بقاء ها كاف عمى ها ك (6
 اإلجهاع حجة. (7

 المبحث الثاني: كميات ونظريات فقيية مؤثرة في بناء الحضارة

يشتهؿ عمى هسائؿ فقيية  هفاىيـ كبرلهكضكعات فقيية، أك النظرية الفقيية: 
أك قضايا فقيية، حقيقتيا: أركاف كشركط كأحكاـ، تقكـ بيف كؿ هنيا صمة فقيية 

 .(21) اتجهعيا كحدة هكضكعية تحكـ ىذه العناصر جهيعن 

                                                           
 (333٘ـ، ٙ 1422( ػٍٟ ؿّؼش، حٌّيهً اٌٝ ىٍحٓش حٌٌّح٘ذ حٌفم١ٙش، )حٌمخَ٘س، ىحٍ ح٩ٌَٔ، (21
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 العمهاء استخمصو طريؼ هستحدث أهر نطاقيا الفقيية فيوالنظرية 
 الكضعي القانكف كدراسة اإلسبلهي، الفقو دراسة بيف أجهعكا الذيف الهعاصركف

 ىذا عمى الفقيية الهباحث كبكبكا كالقانكف، الفقو بيف كهكازنتيـ خبلؿ احتكاكيـ،
 نظرية: كهف ىذه النظريات .اكمةالش ىذه عمى الهؤلفات كأفردكا الجديد، النهط
 - الغير حؽ باستعهاؿ التعسؼ نظرية - الحؽ نظرية - العقد نظرية - الهمكية
 نظرية - كالكالية األىمية نظرية - الشرعية الهؤيدات نظرية - الشرط نظرية
نظرية التصرؼ  –نظرية النيابة  –نظرية الضهاف  –نظرية البطبلف  – العرؼ

 .كغيرىا عتباريةاال الشخصية نظرية -

 الفقو صرح أساسيا عمى يقكـ التي الكبرل النظريات هف ذلؾ غيرإلى    
 كالحكادث الهسائؿ جهيع حمكؿ في سمطانيا أثر اإلنساف كيصادؼ بكاهمو،
 كؿ يؤلؼ كبرل كقكانيف كجهيع ىذه النظريات الفقيية عارة عف دساتير .الفقيية
 اإلسبلهي، تعطي الفقو في هنبثنا اهكضكعيًّ  حقكقيًّا نظاهنا حدة عمى هنيا

 .الفقو هدارؾ عمى كتعينو فكره، تؤىؿ عاجمة فقيية همكة الطالب

 هف الكثير كغيرىا التعهير هجاؿ في الفقيية النظريات ىذهإلى  كيضاؼ   
العقكد  أحكاـ تناكلت كالتي كالنكازلية الفقيية الهكسكعات في الهضهنة النظريات

كتطبيقات النظريات الفقيية ال تختمؼ  .بيا الهتعمقة قضيةكاأل كالسياسة كالبنياف
 عف تطبيقات القكاعد الفقيية في هجاؿ البناء الحضارم.
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 المبحث الثالث: النظر المقاصدي وأثره في بناء الحضارة

 كالهراهي كاألىداؼ كالغايات كالهنافع كالعمؿ كالحكـ ىي الهصالحالمقاصد: 
 جهيع في لمشارع الهمحكظة كالًحكىـ ي: الهبانيكالهعاني، كاصطبلحا ى كاألسرار
 خاص نكع في بالككف هبلحظتيا تختص ال بحيث هعظهيا؛ أك التشريع أحكاؿ
 .(22)الشريعة أحكاـ هف

يظير دكر النظر الهقاصدم في بناء اإلنساف الحضارم، إذا عرفنا أٌكالن    
كفي عقائدىا هقكهات أم حضارة كركائزىا الهتهثمة في أفرادىا كىك اإلنساف 

كفكرىا كثقافتيا كتاريخيا كفي قكتيا بنكعييا الحسية كالهعنكية، ثـ في هعرفة 
 أكالن أف هقصكد الشارع هف التكميؼ كىك حفظ خهس ضرركيات عمى اإلنساف:

 كيأتي .ثـ أهكاليـ ثـ نسميـ، ثـ عقكليـ، ثـ نفكسيـ، دينيـ، البشر عمى يحفظ
 ترجع كميا كالتحسينيات كالحاجيات، الضركريات، ىي، هراتب ثبلث ذلؾ عمى

  هصالح البشر في ىذا الكجكد. ىذه عمى الهحافظةإلى 

 تدبير في الفقيو يسمكو طريؽ أكسع ىك الهصالح طريؽ: "عاشكر ابف قاؿ   
ف الهسالؾ، عميو التبست إذا كنكائبيا نكازليا األٌهة عند أهكر  ىذا يتبع لـ كا 

 عاٌها دينان  يككف أف عف اإلسبلـ عٌطؿ فقد البيضاء كالحجة الكاضح الهسمؾ

                                                           
 (.16َ، 2001ٙ( حٌوخىِٟ، ػٍُ حٌّمخٛي حٌَ٘ػ١ش، )حٌؼز١ىخْ، (22
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هيهيف كهشيديف فقيييف لبياف أثر النظر  هثاليف . كسأضرب(23)"كباقٌيا
 :الهقاصدم

 الصحي الحجر تدابير في الفقياء أثر جميا كظيكر ككركنا كباء أزهة :األول
الفيركس، كايضان في كجكب أخذ المقاح لمكقاية هنو، حيث ظير  هف كالكقاية
جهع تعاليـ اإلسبلـ العظيهة في الحفاظ عمى صحة اإلنساف، كاألخذ لمعالـ أ

باألسباب الطبية لمكقاية كالعبلج كالحفاظ عمى سبلهة النفس، هف خبلؿ الحث 
عمى تعٌمـ الطب ككؿ ها هف شأنو دفع األهراض كاالسقاـ، كتحهيؿ كؿ إنساف 

كس هف النظافة هسؤكلية تدابير الكقاية كااللتزاـ بها يحٌد هف انتشار الفير 
الشخصية كالتباعد في ديكر العباد كترؾ االختبلط كغيرىا كالحذر هف العدكل 

 كاالحتياط عند االشتباه كنحك ذلؾ.

كقد تجٌمى في ىذا الكباء هقصد حفظ النفس كىك الضركرية الثانية هف    
الضركريات الخهس الكمية، لمحديث النبكم: )إٌف لنفسؾ عميؾ حقان(، كال شؾ أٌف 
حفظ النفس البشرية هف أعظـ هقكهات كأسس قياـ الحضارة اإلنسانية، بؿ إٌف 
اإلنساف ىك هحكر كركف الحضارة نفسيا، فالحفاظ عمى عنصره كالسعي إلبقائو 

 كديهكهتو هف أعظـ الغايات الحضارية.

                                                           
23 (، ٚحٌ٘خ١زٟ، 230ْ حٌي١ٕ٠ش، ٙ ( حرٓ ػخٍٗٛ، ِمخٛي ح٠ٌَ٘ؼش، )لطَ، ُٚحٍس حٌ٘ئٚ(

 (.5/43حٌّٛحفمخص، )َِٜ، ىحٍ حرٓ ػفخْ، 
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 عظهى، هالية كهؤسسات كبرل بنكؾ فييا تياكت التي الهالية األزهة :الثاني
 هف هميارات كطارت تريميكنات، كتبخرت العالهية، لبكرصاتا فييا كانحدرت
 اإلقراضإلى  المجكء عمى اإلقراض كشركات البنكؾ سببيا ككاف الهاؿ أسكاؽ
ا الهقترضيف هنح عمى يقكـ كالذم الهخاطر، هرتفع العقارم  بدكف قركضن

 ،(أكبر ربكية عكائد) أعمى فائدة سعر هقابؿ كبيرة كبهخاطر كافية، ضهانات
 كقد .. الربا عكائد ىي التي األرباح هف ههكف قدر أكبر تحقيؽ ىك ليدؼكا

 .اإلسبلهية الصيرفة ىك الحؿ كاف

كقد تجٌمى في ىذا الهثاؿ هقصد حفظ الهاؿ كىك الضركرية الخاهسة هف    
ضركريات اإلسبلـ لمبشرية جهعاء، كال شٌؾ أف الهاؿ ىك عىصب الحياة ىك 

 يدفع بيا لمنيكض كالتهٌكف كالريقٌي.هحٌرؾ الحضارة ككقكدىا الذم 

 هشركع خبلؿ تفعيؿ الفقو الهقاصدم هفإلى  كىذا يدفع بعمهاء األٌهة   
 عميو ا صمى- الهصطفى كسنة ا كتابإلى  الٌتحاكـ عمى هؤٌسس حضارم

دكف  الٌراجحة كاالستفادة هف كؿ ها ىك نافع كهفيد، الهصالح كتقديـ -كسمـ
 تجديد بطريؽ األهر تعٌمؽ سكاءن  ؿ أك يقينيات،هصادهة ثكابت أك أصك 

 الهسمهيف بمداف في الٌسائد السياسي الكاقع هع االقتصاد اإلسبلهي، أك الٌتعاهؿ
 تعٌمؽ أك الٌدكلٌية، العبلقات هف كغيرىا العالهٌية كاألنظهة الييئات هع كالٌتعاهؿ
 في اإلسبلهية قمٌياتاأل بأحكاؿ بالعناية تعٌمؽ أك العسكرٌم، األٌهة تخٌمؼ بهعالجة
 كالٌنيكض الٌتعميـ بإصبلح تعٌمؽ أك األخرل، الهمؿ أىؿ كدعكة الكفر بمداف
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 في العكلهة كاستغبلؿ االجتهاعي كتطكير النظاـ الهالي االقتصادم الهتيالؾ
 .الٌنافعة جكانبيا

 -المبحث الرابع: التراث الفقيي وأثره في الحفاظ عمى مجالت حضارية 
 .- ُصور ونماذج

 كالثقافية، لمهدنية، الشاهمة إذا قٌررنا بأف الحضارة ها ىي إاٌل الحصيمة   
 الهادية أنهاطيا في الحياة اإلنسانية كاالقتصاد كاألدب كالتاريخ كهجهكع كالفكر،

 أنو بهعنى كاإلنسانية، الحضارة ديف يزاؿ كال كاف كالهعنكية، نجد أٌف اإلسبلـ
كديف بناء كديف ابتكار كاختراع  هعاهمة، فكدي عبادة، ديف نزكلو هنذ كاف

اإلسبلهية  الحضارة كىك باسهو، عرؼ الحضارة، هف لكنا أنشأ كتطكر، كأنو
 البشرية. تاريخ هف كفريدة هتهيزة، عالهية حضارة هنيا جعمت

 التراث الفقيي نكعاف:

سكاء هنيا العبادات البدنية الهحضة الخالصة كالصبلة  العبادات: -األول
اـ، أك العبادات الهالية كالزكاة كهنيا العبادات البدنية الهالية كالحج كالصي

 كالعهرة. 

سكاء الهعاهبلت الهالية كالبيع كسائر العقكد الهصرفية  المعامالت: -الثاني
كالبنكية كسائر الهسائؿ الهالية األخرل كالكصية كالقرض كاليبة كالشركات 

كالبينياف، أك الهعاهبلت الزكجية األسرية  كالشيفعة كغيرىا هف أحكاـ كفقو العهراف
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الهتعمقة بالنكاح، أك الهعاهبلت الجنائية كالقضائية الهتعمقة بأحكاـ االعتداء 
عمى الغير هف الجنايات كالعقكبات كالحدكد، أك الهعاهبلت السياسية الهتعمقة 
بالعبلقات بيف الحاكـ كرعيتو أك الحاكـ كسائر حكاـ العالـ سكاء هنيا 

 دبمكهاسية أك العسكرية أك غيرىا. ال

كالناظر في الفقو اإلسبلهي يظير لو جميان شهكلية ىذا الديف كعالهيتو    
ككهالو في استيعاب كؿ ها لو صمة أك تأثير في الحضارة اإلنسانية، حيث إٌنو 
ها هف جزئية فقيية فرعية إاٌل كليا كجو حضارم في كؿ زهاف، بدءن بالطيارة 

الزكاة كأحكاـ بيت هاؿ إلى  بلة كبناء الهساجد كديكر العبادةكالنظافة كالص
هسائؿ التجارات كالبيكع كالعهراف إلى  الهسمهيف كاستثهار األكقاؼ كتفعيميا

فقو األسرة كالزكاج كاألحكاؿ الشخصية كالهدنية إلى  كالبيئة كاالقتصاد الهالي
السياسة إلى  قكباتالهعاهبلت الجنائية كجياز القضاء كالعإلى  كقانكف النسؿ

الشرعية كالعبلقات الدكلية. كهف تمؾ األحكاـ الفقيية الظاىرة في تأثيرىا 
 )فقو البنيان والرتفاق وأحكام العمارة(.الحضارم عمى سبيؿ الهثاؿ: 

 سبيؿ عمى ذلؾ هف كنذكر شرعية كقانكنية قيهة فقياؤنا كيتبان ذات ألؼ فقد   
 ت) الحكـ عبد بف ا عبد الهالكي لمفقيو ،البنياف في القضاء كتاب: :الهثاؿ
 عيسى الضرر لئلهاـ كنفي الهباني في بالهرفؽ ، ككتاب: القضاء(ىػ271

 بف لهحهد البنياف بأحكاـ اإلعبلف ، ككتاب(ىػ386 ت) التطيمي بنهكسى
 الكتب ىذهإلى  ، كيضاؼ(ىػ8ؽ)التكنسي  الراهي بابف الهشيكر إبراىيـ
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 في الهضهنة الهسائؿ كالفتاكل هف الكثير غيرىا ك يرالتعه هجاؿ في الهستقمة
 الهتعمقة كاألقضية البنياف أحكاـ تناكلت كالتي الفقيية الهكسكعات كالشركحات

 .(24)بيا

: " اسهو بذاتو قائـ عمـ الفقياء عند ظير حتى الهباحث ىذه تطكرت كقد   
 ككيفية األبنية عأكضا أحكاؿ هنو يتعرؼ عمـ"  بأنو كعرفكه ،" األبنية عقكد عمـ

 كالقناطر البيية الهنازؿ كتنضيد الهحكهة الحصكف كبناء حسنيا كطرؽ إحكاهيا
نباط البثكؽ كسد القني كتقنية األنيار شؽ كيفية كأحكاؿ كأهثاليا الهشيدة  كا 
 . (25) ..."ذلؾ كغير النجكدإلى  األغكار هف كنقميا الهياه

 شركط كالقبلع، كهراعاة كالهنازؿ الهدف عهارة في العمـ ىذا هنفعة كحددكا    
 العهرانية، الحفاظ التييئة في الصحية الشركط كالطرؽ، كهراعاة البناء سبلهة
 الخصكصيات كاحتراـ القديهة العهرانية لمهدينة، كالتييئة البيئي الهجاؿ عمى

كسأهثؿ ببعض الفتاكل كاآلراء الفقيية لبعض الهسائؿ   .السكنية الدكر كحرهات
 الهتعمقة بالبنياف كالتييئة العهرانية:الفقيية 

 :الطكابؽ بناء قانكف احتراـ-1

                                                           
( ٠ل١ٝ ٠َُٚٞ، حٌؼّخٍس ح١ِ٩ٓ٦ش ٚحٌز١جش، حٌّـٍْ ح١ٌٕٟٛ ٌٍؼمخفش ٚ حٌفْٕٛ ٚ ح٢ىحد، ٍٍٓٔش (24

، ٚػزيحٌَُحق ٍٚٚل١ش، أػَ حٌفمٗ 27، حٌى٠ٛض، ٙ: 2004وظذ ػخٌُ حٌّؼَفش، ػيى ١ٔٛ٠ٛ 

 ٌؼَّح١ٔش ٌٍّيْ حٌؼ٠َمش، )ِمخي، ِٛلغ ح٤ٌٛوش حٌَ٘ػ١ش(.ح٩ٓ٦ِٟ فٟ حٌظ١ٙجش ح

 (.2/384َ، 1978( ٛي٠ك رٓ كٔٓ حٌمٕٛؿٟ، أرـي حٌؼٍَٛ، )ر١َٚص، ىحٍ حٌىظذ حٌؼ١ٍّش، (25
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 سئؿ لمطكابؽ، كالسقؼ الجدراف تحهؿ هراعاة ضركرة عمى الفقياء نص   
 الطابؽ صاحب عف الهالكية أكابر هف كىك( ىػ191ت) القاسـ ابف اإلهاـ
 أها:" قاؿف هنعو، السفمي الطابؽ صاحب كأراد فكقو يبني أف أراد إذا العمكم
 عميو الضرر هنو خيؼ ها كأها لو، فذلؾ بو يضر ال الذم الخفيؼ البنياف
 . (26)هنو يخؼ لـ ها بيف ك بينو يخمى ك هنو فيهنع

 الغير حقكؽ عمى االعتداء هنع: أحدىها: ألهريف الـز الفقيي الحكـ كىذا   
 في الهائمة الجدراف أف الثاني كاألهر بنائو، هجاؿ أم ىكائو عمى ىنا الهتهثمة
 ينبغي السبلهة شركط احتراـ عمى فحفاظا السقكط، هظنة تككف ها الغالب
 . تقكيهيا

 :الطرؽ سعة قدر- 2

 عظيهة قاعدة كسطركا استعهاليا، كنكعية الطريؽ سعة قدر بيف الفقياء ربط   
: " هفادىا كالضيؽ، االتساع في القديهة الهدف طرؽ تفاكت في األصؿ كانت
 شيء كأعظـ أكسع بيا يهر ها بقدر كالطرؽ األزقة سعة هف لمناس يترؾ أف
 الهحاهؿ، هف يككف ها بأعظـ البعير هثؿ ذلؾ يضر فبل أزقتيـ في يهر

 قدر إال قدر عندنا ذلؾ في كليس بو ينتفع هها ذلؾ كنحك كبالعجمة
 كحددكا الطرؽ هف أنكاع ثبلثة بيف هيزكا القاعدة ىذه عمى كبناء .(27)االنتفاع

                                                           
( ػ١ٔٝ رٓ ِٛٓٝ حٌظط١ٍٟ، حٌم٠خء رخٌَّفك فٟ حٌّزخٟٔ ٚٔفٟ ح٠ٌٍَ، طلم١ك ِلّي ح١ٌّٕٕؾ، (26

 .97َ، ٙ:1999٘ـ/1420، -ا١ٔ٠ٔىٛ–ؼٍَٛ ٚ حٌؼمخفش ٍِٕ٘ٛحص حٌّٕظّش ح١ِ٩ٓ٦ش ٌٍظَر١ش ٚ حٌ

 (.4/375َ، 1968( حرٓ ليحِش، حٌّغٕٟ، )حٌمخَ٘س، ِىظزش حٌمخَ٘س، (27
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 كىك الهخدع كطريؽ كاألبقار، الهكاشي كطريؽ األقداـ، طريؽ: سعتيا هقادير
 .الصغير البيت

 :الهياه هجارم تدبير-3

 ىي إذ الكثيرة الصحية لؤلضرار حهالة الهستعهمة الهياه أف الخبراء عند ثبت   
 في الهياه هجارم الهالكي الفقو نظـ لذلؾ النجاسات كهجهع القاذكرات هكرد

 ك الشكارع ك الطرؽ في الدكر هياه إجراء هنع حيث إجرائية بيرتدا عبر الهدينة
 في ككة فتح لمرجؿ يجكز ىؿ سئؿ عندها سحنكف اإلهاـ أف ذلؾ عمى يدؿ
 الهياه تصريؼ أيضا كهنعكا ال: فأجاب السكة في هائو إلخراج الهسمهيف سكؾ
 الضرر هف ذلؾ اعتبركا حيث بجدرانيـ ك بالجيراف ضررا يمحؽ صكرة عمى

 الهياه لتصريؼ أخرل طريقة التزهكا أنيـ عمى يدؿ كمو كىذا .(28)عميو هتفؽال
 لظيكر تفاديا كقنكات أنابيب هف التحتية الهجارم طريقة كىي الهستعهمة،
 .(29)كاألذل الركائح هف عنيا ينجـ كها األكساخ

 :لمهدينة البيئي الهجاؿ عمى الحفاظ-4

 السنية ك القرآنية النصكص هف قاانطبل البيئة عمى بالحفاظ الفقياء اعتنى   
 حفظيا كجكب عمى فأكدكا التخريب، كهنع العهارة حفظ عمى الحث في الكاردة

                                                           
 .173( ػ١ٔٝ رٓ ِٛٓٝ حٌظط١ٍٟ، حٌم٠خء رخٌَّفك فٟ حٌّزخٟٔ ٚٔفٟ ح٠ٌٍَ، ٙ(28

، ١1994 ( ٗٙخد حٌي٠ٓ حٌمَحفٟ حٌّخٌىٟ، حٌٌه١َس، طلم١ك ِلّي كـٟ، ىحٍ حٌغَد ح٩ٓ٦ِٟ، (29

 .339ٙ:  2ر١َٚص، ؽ 
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 الهدينة، خارج الصناعية الهنشآت إبعاد حاكلكا لذلؾ بيا، الضرر إلحاؽ كعدـ
 ك جناف ك حدائؽ هف فييا بها الطرقات ك الدكر أفنية ك حريـ عمى حافظكا كها
 في البيئة سبلهة استهرار ضهنت كجزاءات بأحكاـ كمو لؾذ ضبطكا ك هياه

 . (30)اإلسبلهية الحكاضر

 :الصناعات تدبير-5 

 كالطكاحيف كاألفراف الحهاهات إقاهة كأقضيتيـ فتاكييـ في الفقياء هنع   
 في يتخذ الذم في سحنكف اإلهاـ قاؿ السكنية، الدكر كسط...كالحدادة كالهدابغ
 كيقضى ذلؾ هف يهنع فإنو بجاره، ذلؾ فيضر حداديفكال األفراف الرجؿ جكار
 .(31)بو عميو

 :األخضر كالهجاؿ النبات عمى الحفاظ-6

 يقطع ال بينيا كالهتكسطة لمقرل الهجاكرة الشجر:" الهالكي حبيب ابف قاؿ   
 ىي إنها الهسمهيف لعاهة التي األرض هف كالعفاء ليست ألنيا شيئا هنيا اإلهاـ
 هرافقيـ قطع في بيـ ضرر إقطاعيا ألف... لمدكر حةكالسا حقكقيـ هف حؽ
 . (32)لقربو بيا يختصكف كانكا التي هنيا

                                                           
(، حرٓ كَِ، حٌّلٍٝ، )ر١َٚص، ىحٍ 14/106َ، 1993( حٌَٔهٟٔ، حٌّز١ٛٔ، )ىحٍ حٌّؼَفش، (30

 (.8/34حٌفىَ، 

 (.4/477( ح١ٌَّغٕخٟٔ، حٌٙيح٠ش َٗف حٌزيح٠ش، )ر١َٚص، ىحٍ حك١خء حٌظَحع، (31

 (.3/235، 1413( ح٠ٌٍِؼٟ، طز١١ٓ حٌلمخثك َٗف وِٕ حٌيلخثك، )حٌمخَ٘س، ر٨ٛق، (32
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 :السكنية الدكر كحرهات الخصكصيات كاحتراـ العهرانية التييئة-7

 حريـ بنياف لكؿ أف فقرر بالخصكصيات، العهرانية التييئة في الفقو اىتـ   
 أك بالبناء الهحيط الهكاني الهجاؿ ىك التعهير فقو في كالحريـ احتراهو، ينبغي
 أنكاع عف تحدثكا لذلؾ الحاجة عند فيو لمتكسع كاحتياط يترؾ الهدينة أك الطريؽ
 .(33)الحريـ هف كثيرة

 الخاتمة:

 التراث بيف العبلقة هازالت أنو الناظر يستنتج لو التطرؽ تـ ها خبلؿ هف   
 عف الكشؼ في التعهؽ كبدكف كالبحث، لمدراسة طريا هجاال كالحضارم الفقيي
 في الحضارة اإلنسانية هتشعبة كثيرة، آثار الفقو كعمكهو تبقى جكانبيا هف كثير
 اإلسبلهي الفقيي التنظير هظاىر هف كثير هف قميؿ ىك الهقاؿ ىذا في كرد كها

الكعي  تنهية في نتائجو الستثهار إطالةإلى  البحث كيحتاج لمحضارة،
 الهنظكهة بكصفو الفقيي التراثإلى  تستند عمهية أسس عمى كترشيده الحضارم
البحث هسألة التقرير  لكؿ حضارة كثقافة إنسانية،؛ ليتجاكز الهنظهة القانكنية

هرحمة الرد عمى أعداء األهة اإلسبلهية الزاعهيف انتياء إلى  كالتأصيؿ كالتهثيؿ
صبلحية الديف اإلسبلهي كقيصكر أحكاهو كقكاعده كرجالو عمى النيكض 

 هعات اإلنسانية كالريقٌي بيـ في هختمؼ هجاالت الحياة.بالهجت

                                                           
 (.9/163( حرٓ ٍٗي، حٌز١خْ ٚحٌظل١ًٜ، )ر١َٚص، حٌغَد، (33
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رسالة الفقو إبراز نهاذج هف ختاهان أرجك أف يككف ا تعالى قد كفقني في ك    
اإلسبلهي في النيكض بالحضارة اإلنسانية؛ لبياف أىهية اإلسبلـ كأصالة هكقعو 

اد، كسبلـ عمى كنسأؿ ا التكفيؽ كالرش هف بناء الحضارة في تاريخ البشرية.
 الهرسميف كالحهد  رب العالهيف.

 النتائج والتوصيات:

الحضارة اإلسبلهية ىي ها هنحو اإلسبلـ لمعالـ هف أحكاـ كقكاعد راسخة  .1
ظيار  كهبادئ عظيهة، كقيـ أصيمة قٌدهت النفع لمبشرية، فكاف لزاهان إبراز كا 

 ىذه األحكاـ كالقكاعد كالهبادئ كالًقيـ لمعالـ أجهع.

 :أهكر ثبلثة في إجهاال الحضارم الفقياء ٌمى أثرتج .2

 كقكاعد أصكؿ عمى قائها صحيحا بناء كحسيا هعنكيا الهجتهع بناء: أحدىها
 عف بعيدا كثابتة كهتناسقة كاهمة حياة لو تضهف شرعية كهقاصد ككميات
 .كالعشكائية الفكضى

 .كتحصينو البناء ىذا رعاية: الثاني

 الشرعي، بالفقو - ا تكفيؽ بعد - هنكط رارىاكاسته الحضارة بقاء: الثالث
 .كالنظر كاالجتياد الفقو كبأىؿ
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 حهاية كحهايتيـ هتكاهمة تربية األفراد تربية في فيتهثؿ الهجتهع بناء فأها  
 كىي اكاالهكاؿ األعراض اك النفكس اك العقكؿ اك الديف جانب هف سكاء تاهة،

 بحفظيا شريعتنا تيعنى اءتج التي الخهس الكمية كالهقاصد الضركريات
 :في فيتهثؿ كتحصينو الحضارم البناء رعاية كأها .كتكهيبل تحقيقا كضبطيا

 الفقيية كالنظريات الشرعية كالهقاصد كاالصكلية الفقيية القكاعد تفعيؿ -
 كاحتياجاتو ضركرياتو لكؿ بحثية عمهية قاعدة كبناء بالهجتهع لمنيكض
  .ككهاالتو

 البييهية الحياة عف بيـ كالنأم كالهحرهات بقاتالهك  هف الهجتهع تطيير -
 الشرعية األحكاـ كبياف كالحراـ الحبلؿ إظيار خبلؿ هف كالفكضكية
 اإلنسانيةإلى  بيـ لمرقي بيا االلتزاـ عمى كحهميـ كتفصيميا التكميفية
 .الكاهمة

 الببلد خراب في تسعى يد كؿ هف كالحهاية كدخيؿ شاذ ىك ها كؿ هحاربة -
 .ذلؾ غير أك هادينا أك اجتهاعيا أك اقتصاديا أك أهنينا أك رينافك كالعباد

 النكاحي جهيع في الحادثة كالنكازؿ كالهعضبلت لمهشكبلت الحمكؿ إيجاد -
  .البحتة كالعمكـ الخبرة أىؿ هع كالفتكل الرأم أىؿ اجتهاع خبلؿ هف

 فيي رعيالش بالفقو - ا تكفيؽ بعد - هنكط كاستهرارىا الحضارة بقاء كأها   
 هف لبيرىة صمحت كاف القاصرة البشرية القكانيف فإف إنكارىا يهكف ال حقيقة
نساف كهكاف زهاف لكؿ هصمحة صالحة الغراء الشريعة فإف الزهف  ها كأكثر كا 
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 ثبتت اإلسبلـ جاء كلها اإلسبلـ قبؿ الحضارات هف كثير زكاج ذلؾ عمى يدلؿ
 .الساعة قياـ كالى هنصرهةال قرف عشر أربعة قبؿ ثبات أيها الحضارة بو

يظير في ىذه الدراسة جميان هكانة اإلسبلـ العظيهة في النيكض باإلنساف  .3
كالريقي بالحضارة البشرية، كصبلحية شريعتنا لكؿ زهاف كهكاف، كبطبلف 

 ألفاظ هف ذلؾ شابو كها الديني، الخطاب كتجديد كالهعاصرة التنكير دعاكل
 هف ينطمؽ الذم الهضهكف ذلؾ نيا،هضهك  في كتتفؽ هسهياتيا في تختمؼ
 األكاف آف قد كأنو لزهاننا صالحان  يعد لـ اإلسبلهي التراث أف قكاهيا فكرة

 الكحيدة الكسيمة كأف كاإلسبلهية، العربية األهة عمى عبئان  بصفتو هنو لمتخمص
 بيا أخذ التي األسباب بنفس كاألخذ بالقذة، القذة حذك الغرب اتباع ىي لمتقدـ
 ديث.التح نحك

دعـ الباحثيف إلخراج دراسات فقيية أصكلية هف التكصيات الهيهة:  .1
هقاصدية كعقدية دعكية تيعنى بأحكاـ الحضارات الشرعية كقكاعد دعكية 

 عقدية تضبط العبلقة بيف الحضارة اإلسبلهية كغيرىا هف الحضارات.

 تشجيع الجاهعييف الهتخصصيف عمى الدراسات األكاديهية العهيقة الهيثرية .2
حكؿ: التاريخ اإلسبلهية كالحضارة كالثقافة اإلسبلهية كالبحث العمهي، يككف 
 ، ىدفيا بياف شأف اإلسبلـ كأٌنو ديفي قكةو كتفكرو كبحثو كتأٌهؿو كاختراعو كحكارو

 كأٌنو ديف صالح هيصمح لكؿ زهاف كهكاف. 
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إنشاء هكسكعة عمهية تعكس هدل صدؽ ىذه الحضارة االسبلهية كهدل  .3
بقٌية الحضارات التي سبقتيا تككف هرتبة عمى حركؼ الهعجـ قكتيا بيف 

تشهؿ هعالـ الحضارة اإلسبلهية كأعبلهيا كأحكاهيا الفقيية في شتى 
الهجاالت كآثار اإلسبلـ كالهسمهيف في الحضارات اإلنسانية في هختمؼ 

هع جزء جاهع يحكم تفنيدان لمنظريات  -بالصكر  –الجكانب عبر التاريخ 
بطاؿ الشبيات حكؿ اإلسبلـ كتراثوالغربية الف الصادرة  اسدة حكؿ اإلسبلـ كا 

هف أصحاب الدعكات كاالتجاىات الهضادة لئلسبلـ، ثـ تصدير الهكسكعة 
 بشيادات هف هفكرم الحضارات األكركبية، ثـ ترجهتيا لسائر المغات. 

تنظيـ لقاءات كهؤتهرات عمى نطاؽ عالهي أكسع تتضهف نشاطات  .4
فيـ اإلسبلـ كحسف عرضو بأسمكب بميغ، هع بياف عكائؽ  كحكارات تعيف عمى

كهكانع تخمؼ كثير هف ببلد الهسمهيف عف ركب التطكر؛ إلخراجيـ هف 
 هكقؼ القكة كالهجابية. إلى  هكقؼ الضعؼ كالهدافعة

التأكيد عمى كزارات التربية كالتعميـ في الببلد اإلسبلهية بتكجيو هزيد هف  .5
ي كالكعي الحضارم ربطا لؤلهة بأصكليا العناية تيعنى بالبحث العمه

 كأهجادىا. 

أك هركزان أك رابطة شرعية تيعنى بإبراز الحضارة اإلسبلهية  اتحادإنشاء  .6
كأعبلهيا كآثارىا هف خبلؿ تعميـ المغة العربية كنشر الحضارة كالثقافة 



نوفمبر  11العدد 

 2221سبتمبر 

 مجلة البحوث األفرٌقٌة

   

 393                                 

 االنسانٌة بالحضارة النهوض فً ورسالته اإلسالمً الفقه

اإلسبلهية كتبصير الهسمهيف بحضارتيـ ككشؼ الهخططات الهنحرفة 
 تشكيو اإلسبلـ كضرب الشخصية االسبلهية.كالًخطط الضالة ل

 المراجع: قائمة المصادر و

 إصدار هجهع الهمؾ فيد.، الهصحؼ الحاسكبي، القرآف الكريـ .1
، صديؽ .2  الكتب دار زكار، الجبار عبد تحقيؽ القنكجي، حسف بف أبجد العمـك
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 دار الكتب العمهية.، ألبي بكر بف هسعكد الكاساني، بدائع الصنائع .5
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 بروز فً اإلسالمً العلمً اإلرث لوظٌفة المركزي الدور

 األوروبٌة النهضة

 

 ثشٔص فٙ اإلعاليٙ انؼهًٙ اإلسس نٕظٛفخ انًشكض٘ نذٔسا

 األٔسٔثٛخ انُٓضخ

 
 ثٕػالو ؽشٚف ثٍ. د 

  انغضائش ،2 عطٛف عبيؼخ 

 ممخص:

إبراز إلى  دراستنا ىذه تيدؼأف إلى  يحسف بنا، هف الناحية الهنيجية، لفت االنتباه   
سانية كتبياف أثر ىذه األخيرة في بركز دكر عمهاء الهسمهيف في بناء الحضارة اإلن

ىذا، كقد اىتهت باإلرث الحضارم العربي كالفارسي كأساس  ،النيضة األكركبية
لنشكء الحضارة العمهية الغربية لها لمبحث العمهي اإلسبلهي هف قيهة فائقة في تاريخ 

إلى  دراسةالعمـك قد تفكؽ في أىهيتيا الكبيرة العمـك األخرل اليكنانية. كقد خمصت ال
، كىذا ها ىـأف اإلرث الحضارم اإلسبلهي لو كقعو الخاص في نفكس الهسمهيف كغير 

شيدتو ثمة هف عمهاء الغرب بقكليـ إف عمهاء الهسمهيف ليـ دكر كبير في النيضة 
 الحضارية األكركبية. 

البحث العمهي؛ الفمسفة اإلسبلهية؛ الحضارة اإلسبلهية؛ النيضة  الكممات المفتاحية:
   ألكركبية؛ تاريخ العمـ.ا

Résumé: D'un point de vue méthodologique، il nous convient d'attirer 

l'attention sur le fait que notre étude vise à mettre en évidence le rôle 
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des savants musulmans dans la construction de la civilisation humaine 

et à montrer l'impact de cette dernière sur l'émergence de la 

Renaissance européenne. Ceci، et il se préoccupait de l'héritage 

culturel arabe et persan comme base de l'émergence de la civilisation 

scientifique occidentale en raison de la grande valeur de la recherche 

scientifique islamique dans l'histoire des sciences، qui dans sa grande 

importance surpassait les autres sciences grecques. L'étude a conclu 

que l héritage culturel islamique a un impact particulier sur le cœur 

des musulmans et des autres، et c'est ce dont un groupe d'érudits 

occidentaux a été témoin lorsqu'ils ont dit que les érudits musulmans 

ont un rôle majeur dans la renaissance civilisationnelle européenne. 

Mots clés:   

La recherche scientifique ; Philosophie islamique ; Civilisation 

islamique ; La renaissance européenne ; Histoire des sciences.  

 مقدمة:

 تحديد الموضوع: -أ

أف هكضكع دراستنا ىذه إلى  االنتباهيحسف بنا، هف الناحية الهنيجية، لفت    
بنصب عمى إظيار الدكر الهركزم لكظيفة اإلرث العمهي الحضارم لدل 
الهسمهيف في بركز النيضة األكركبية، حيث نهيط المثاـ عف أثر الحضارة 
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العالـ الغربي الذم كاف يتخبط كسط عالـ  اإلسبلهية في بزكغ النكر في أنحاء
 الظمهات إباف العصر الكسيط الكنسي.

ىذا، كيتكخى بحثنا ىذا إبراز قيهة أىـ العمكـ التي التفت إلييا الغرب في 
القركف الكسطى فركز اىتهاهو عمييا بغية إلحداث قطيعة عمهية إبيستيهكلكجية 

اؾ، كالتي فتحت الهجاؿ لظيكر ها عمى التعاليـ الكنسية البلىكتية السائدة آنذ
 كانكا يطمقكف عميو تسهية العمـ الحديث. 

 تحديد المنيجية: -ب

الكقكؼ، إلى  كنحف في إطار ىذا التكجو الهعرفي / التحميمي، نسعى    
بصكرة هخصكصة، عمى أعهاؿ أبرز العمهاء الهسمهيف في هجاؿ العمـ كالفمسفة 

عمى ضركرة نزع الستار عف دكرىا  كاألدب كالعقيدة كالقصة هع التركيز
الهركزم الذم لعبتو في بركز النيضة األكركبية كظيكر العمـ الحديث في 
أكركبا، هف هنطمؽ أف التراث العربي اإلسبلهي قد نجح في إثبات الحقيقة التي 

تعاليـ اإلسبلـ، استطاعكا إلى  هفادىا أف العرب يكـ كحدكا كمهتيـ كىـ هستنديف
اعا كبيرا في كؿ الهجاالت العمهية يـك كانت الكنيسة تحرؽ أف يحققكا إبد

كتضطيد الفبلسفة كالعمهاء. كبيذا االختبلؼ القائـ بيف كمتي الحضارتيف 
اإلسبلهية كالهسيحية هف حيث أف األكلى تكصؼ بالتقدـ كالتطكر العمهي، 
كالتخمؼ كاالنحطاط بالنسبة لمثانية، تنتصب أهاهنا إشكالية البحث عمى 

 صيغة التي يمي نصيا: ال
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كيؼ يهكف تفسير التفاكت العمهي الهكجكد بيف كمتي الحضارتيف      
لى أم هدل يهكف القكؿ بأثر  اإلسبلهية كاألكركبية إباف القركف الكسطى؟ كا 
الحضارة اإلسبلهية في الغرب؟ كفيـ تتجمى لنا أىـ هبلهح ىذا التأثير العمهي 

 اإلسبلهي في الحضارة الغربية؟ 

 تحديد المنيجية: -ج

كتقتضي الضركرة الهنيجية في تصكرنا، أف نتعاطى ىذا الهكضكع بالتركيز    
عمى الهنيج التاريخي ألنو يعد األنسب لدراسة الظركؼ التاريخية السائدة في 
العصر الكسيط اإلسبلهي كالهسيحي في نفس الكقت، هف أجؿ إبراز العكاهؿ 

السياسية التي ترعرع في ظمو جهيع ىؤالء ك  االجتهاعيةالثقافية / الدينية / 
العمهاء هف جية، كالتي دفعتيـ لمكتابة كاإلبداع كاإلبتكار هف جية أخرل. ىذا 

 الهنيج التحميمي الذم يعد األداة التي بكاسطتيا ننتقؿ هف الكؿإلى  باإلضافة
الجزء هف أجؿ نزع اإلبياـ كالغهكض عف أفكار أجدادنا الهسمهيف كتحقيؽ إلى 

 غرض هف البحث العمهي الذم ىك التركيب كاإلجابة عف الهفارقة الهطركحة. ال

ىذا، كال بد أف نبيف بكيفية عمهية هكضكعية كعف طريؽ تجاكز جهيع     
التيارات اإليديكلكجية الهرتبطة بخمفيات عنصرية، الدكر الهركزم الذم لعبو 

ة كالعمـ الحديث اإلرث العمهي اإلسبلهي في نشكء النيضة األكركبية هف جي
 هف جية أخرل. 
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كنأهؿ أف يستفيد هف ىذه الكرقة البحثية الحضكر الكريـ كالطبلب في     
هختمؼ جاهعات الكطف العربي. بغية تحقيؽ اليدؼ الذم هؤداه إحياء التراث 
العمهي الفمسفي العربي اإلسبلهي، فحسب الحكهة الشائعة سالفا كالتي تركيا لنا 

األصؿ فضيمة، كالفضيمة بيذا الهعنى ليا داللة ركح إلى  العكدةأجدادنا األفذاذ، 
العصر التي تعكس التطكر الخبلؽ لهجتهعاتنا اإلسبلهية كها تهثؿ طبيعة 

        األخبلؽ الحهيدة التي تحمكا بيا.

ال ريب في أف لمعمـ تاريخ طكيؿ، هنذ بدأ اإلنساف يعهؿ كيفكر، كها سجؿ     
ييف هف السنيف، كلـ تقؼ نشأتو عند بيئتو بذاتيا، كال بضعة هبلإلى  هنو يرجع

 -إذف –شعب بعينو، بؿ أسيـ فيو بنك البشر جهيعا، كؿ بنصيبو، فتاريخو 
تاريخ الحضارة اإلنسانية، يسجؿ حركاتيا، كيتتبع خطكاتيا، كيعرض هراحؿ 

يف نهكىا كازدىارىا، كفترات تبلشييا كانقراضيا، كيبيف ندل التبلقي كالتعاكف، ب
الحضارات الهتعاقبة. كلقد أثبت التراث العربي اإلسبلهي أف العرب يكـ كحدكا 

الذم دعى  –كمهتيـ، استطاعكا بقكة ذلؾ الدفع العظيـ، كالدعـ العمهي القكيـ 
  1أف يصبحكا أسياد العالـ. –إليو اإلسبلـ 

كال هراء في أف أثر العرب الهسمهيف في النيضة األكركبية كاضح، ال     
جحده إال هكابر، فقد كاف لمعرب عقيدة كفمسفة لمحياة اإلنسانية، ككاف ليـ ي

نظاـ حكـ، أشاع ركح العدؿ كاإلنصاؼ كالتساهح، فتعايش الناس، ذكك العقائد 
                                                           

أكّي ػٍٟ ح٩ٌّ، أػَ حٌؼٍّخء ح١ٌٍّّٔٓ فٟ حٌل٠خٍس حٌغَر١ش، ىحٍ حٌفىَ ٌٍطزخػش ٚحٌظ٠ُٛغ ٚحٌَٕ٘،  1

 .                                               108، 107، ٙ ٙ: 1981، 2ىِ٘ك، ١
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الهختمفة، كاألجناس الهتباينة، يسكدىـ األهف كالسبلـ كالهحبة، فتجاكر الهسجد 
، كبعد أف أغمقت أكركبا كالكنيسة كالهعبد في كؿ قطر، بؿ في كؿ هدينة

ـ قاهت هساجد 529العصكر الكسطى أكاديهية أفبلطكف، في أثينا سنة 
اسبانيا، كجاهعات فرنسا كصقيمية، بفضؿ العرب كعهميـ بحهؿ هشاعؿ 
االبتكار، في العمـ كالفف كالفمسفة، كظؿ العرب، قركنا هتطاكلة، يحهمكف رسالة 

ب فرنسا كاسبانيا، كجنكب إيطاليا العمهاء كالخبراء كالصناع، عمى أرض جنك 
 2 كصقيمية.

كانت أكركبا في القركف الكسطى تغط في نكـ عهيؽ، ككاف الجيؿ يخيـ      
في أرجائيا، كلـ تعرؼ عف الفمسفة كالطب كالرياضيات كالكيهياء كالفمؾ إال 
النذر القميؿ. كلها دكل في هدارس إشبيمية، كقرطبة، كغرناطة، كغيرىا صكت 

لهسمهيف كفبلسفتيـ صحت أكركبا هف غفمتيا، كأقبمكا نحك الصكت عمهاء ا
ليتيمكا هف عمهاء الهسمهيف حقائؽ العمـ كالهعرفة. ففي الكقت الذم كاف عمهاء 

                                                              العمهية عف كركية األرض كدكرانيااإلسبلـ يتحدثكف عف حمقاتيـ 

قكانينيا... كانت عقكؿ ية كحركتيا، كالجاذبية األرضية ك األجراـ السهاك ك     
بدليؿ  3األكركبييف تهتمئ بالخرافات كاألساطير كتعيش فييا الجياالت كاألكىاـ.

أف الكنيسة كانت كقتئذ تضطيد الفبلسفة كالعمهاء؛ "اضطيد ككبرنيكس كلـ يقك 

                                                           
 .115حٌَّؿغ ٔفٔٗ، ٙ:  2

ػزي هللا ٔخٛق ػٍٛحْ، ِؼخٌُ حٌل٠خٍس فٟ ح٩ٓ٦َ ٚأػَ٘خ فٟ ح٠ٌٕٙش ح٤ٍٚٚر١ش، ىحٍ ح٩ٌَٔ  3

 .    24ٌٍطزخػش ٚحٌَٕ٘ ٚحٌظ٠ُٛغ ٚحٌظَؿّش، حٌمخَ٘س، ريْٚ طخ٠ٍن، ٙ: 
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في نفس السنة التي نشر  عمى هكاجية الهعارضة العنيفة كعاش بعيدا، كهات
فيو كتابو، كحيف تبنى جيكردانك بركنك نظرية ككبرنيكس، باعتبارىا حقيقة 

لى إعداـ بركنك إلى  سارعت هحكهة التفتيش الذم  –تحريـ قراءة ككبرنيكس كا 
حرقا في هيداف عاـ. كنظرا  –طكر آراء ككبرنيكس كأضاؼ إلييا هف عنده 

كار جاليميك، تهت هحاكهة ىذا األخير هحاكهة لككنيا تهثؿ البداية كاألساس ألف
  4تعهدت إذاللو حتى تراجع عف كؿ آراءه."

فإذا كانت حالة أكركبا تكصؼ بيذه الصكرة القبيحة هف قتؿ كتعذيب     
كسجف ركاد العمـ كالفمسفة، في عصر الظمهات، فبل ريب في أف الحضارة 

ف خبلؿ ىذا الهنطمؽ كعبل اإلسبلهية كانت سببا في نيضة أكركبا الحديثة. كه
أساسو، نقدـ لكـ أييا الحضكر الكريـ بعض الهبلهح العمهية الفكرية التي 
تعكس عظهة الحضارة العمهية التي خمفيا أسبلفنا األفذاذ العباقرة كاألذكياء، في 
العديد هف الهجاالت، النظرية كالتطبيقية، كالتي هارست دعها كبيرا في نيكض 

 الدكجهاطيقي العهيؽ إباف عصر الظمهات.أكركبا هف سباتيا 

 القيمة العممية لإلرث الفمسفي إلبن رشد وأثره في الحضارة الغربية:  -1

بادئ ذم بدء، تبدك لنا قيهة البعد الفمسفي لئلرث العمهي إلبف رشد في      
العصر الكسيط الكنسي كأكائؿ العصر الحديث، في التفاتة الغرب الذيف غرقة 

                                                           
ٍحغذ حٌَٔحؿٟ، ِخًح ليَ حٌٍّّْٔٛ ٌٍؼخٌُ؟ حٓٙخِخص ح١ٌٍّّٔٓ فٟ حٌل٠خٍس ح١ِ٩ٓ٦ش، فٟ  4

 .171، 170، ٙ ٙ: 2009، 2َأ ٌٍَٕ٘ ٚحٌظ٠ُٛغ ٚحٌظَؿّش، حٌمخَ٘س، ١ؿِث١ٗ، ِئٓٔش ال
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المغة البلتينية لغرض إلى  ترجهة هؤلفات إبف رشد الفمسفيةإلى  في الظمهات
هصاؼ التطكر كالرقي. "فهنذ أف إلى  االستفادة هنيا كدفع حضارتيـ الهتخمفة
البلتينية، كفبلسفة أكركربا إلى  ـ1230ترجـ هؤلفاتو هيخائيؿ إسككت عاـ 

، أم اعتناقا ـ يقرنكف إبف رشد بأرسطك إيجابيا كسمبيا13البلتينية في القرف 
( أكبر خصـ، كفي 1274 - 1220كتفنيدا. كقد كاف القديس تكها اإلككيني )

  5الكقت نفسو أكبر هستفيد هف إبف رشد كهؤلفاتو كشركحو."

كها صرح الهفكر العربي عبد  –كالحاؿ تمؾ، نجد بأف ركجر بيككف      
ر كشركحو أشد إعجابا بإبف رشد، بحكـ أف هؤلفات ىذا األخي –الرحهف بدكم 

تحظى بعناية كافرة لدل الهشتغميف بالفمسفة في أكركبا في النصؼ الثاني هف 
القرف الثالث عشر. كبالهناسبة ظمت الرشدية تشؽ طريقيا الهظفر في جاهعات 
أكركبا كميا حتى أضحى إبف رشد يهثؿ سيد العمهاء في بادكفا، كحتى قاؿ عنو 

د همؾ العبقرية اإلليية التي شرحت ـ أنو يع1440هيكائيؿ سافكناركال في سنة 
إذ صنؼ هف طرؼ فبلسفة العصكر الكسطى بأنو يعد  .6كؿ هؤلفات أرسطك

أفضؿ شارح ألرسطك، كأفضؿ هدافع عف الفمسفة هف خبلؿ كتابو الهكسكـ ب: 
   )تيافت التيافت(.

 المنيج الستقرائي عند أبن الييثم وأثره عمى الحضارة الغربية: -2

                                                           
،)حٌّخىس(: 1ػزي حٌَكّٓ ريٚٞ، ِٛٓٛػش حٌف٩ٓفش، حٌّئٓٔش حٌؼَر١ش ٌٍيٍحٓخص ٚحٌَٕ٘، ر١َٚص، ؽ 5

 38، ٙ: 1984، 1ارٓ ٍٗي، ١

 حٌَّؿغ ٔفٔٗ. 6
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ف بف الييثـ هجاؿ العمكـ التجريبية القائهة عمى أساس الهنيج اتبع الحس    
التجريبي، كىك هنيج يقـك عمى الهبلحظة كالتجربة كىها طريؽ الحقائؽ 
العمهية، كقد أخذه الغرب عف حسف بف الييثـ كزعهكه لركجر بيككف كجكف 
 ستيكارت هؿ، فيذا ىك األستاذ )بريفمكت( لـ يقؼ عند حد اقرار دكر العمهاء

أبعد هف ذلؾ حيف إلى  الهسمهيف كأصالة هنيجيـ في البحث العمهي، بؿ ذىب
قرر في كتابو: )بناء اإلنسانية(، أف ىذا الهنيج هنيج إسبلهي أصيؿ لـ يعرفو 

لها عرفتو أكركبا. كالدليؿ عمى ذلؾ يظير في نقؿ  فاليكناف، كلكال الهسمهي
أك تعديبل لهنيج اليكناف  ركجر بيككف ىذا الهنيج هصرحا بأنو ال يعد تصحيحا

الككف كاإلنساف إلى  هف طرؼ الهسمهيف، بؿ ابتكارا يرتكز عمى النظر
. ىذا، كيتضح هنيج ابف الييثـ العمهي إجهاال هف هقدهة كتابو:  7كالحياة

أنيا الطريقة إلى  )الهناظر(، فقد بيف فيو بإيجاز الطريقة التي ىداه تفكيره
أخذ في بحكثو باإلستقراء كالقياس، كاعتنى في الهثمى في البحث، فإبف الييثـ 

طريقتو االستقرائية فحسب، إلى  البعض هنيا بالتهثيؿ، لـ يسبؽ فرانسيس بيككف
  8 بؿ سهى عميو سهكا كبيرا، ككاف أكسع هنو أفقا كأعهؽ تفكيرا.

 عمم الطب لدى المسممين وأثره في الحضارة الغربية: -3

                                                           
(، حٌـِحثَ، ريْٚ 1ِـٙٛي، ِلخَٟحص فٟ حٌل٠خٍس ح١ِ٩ٓ٨ش، ؿخِؼش أكّي رٓ رٍش )َٚ٘حْ  7

 .17، 16طخ٠ٍن، ٙ ٙ: 

 .180، 179ٍحغذ حٌَٔؿخٟٔ، َِؿغ ٓزك ًوَٖ، ٙ ٙ: 8
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ف نصارل الهشرؽ في الكقت الذم كانت فيو في الحقيقة، نبغ األطباء بي    
الكنيسة الغربية تحـر صناعة الطب ألف الهرض عقاب هف ا ال ينبغي عمى 

ها إلى  اإلنساف أف يصرفو عهف استحقو، كظؿ الطب هحجكزا عميو بيذه الحجة
بعد انقضاء العيد الهسهى بعيد اإليهاف، عند استيبلؿ القرف الثاني عشر 

  9 اف الحضارة األندلسية.لمهيبلد، كىك إب

كعرؼ عمهاء الطب في الغرب، عف طريؽ هدارس العرب )في صقيمية     
كاسبانيا كقرطبة كغيرىا(، ترجهات التينية لمكتب الطبية العربية التي ظمت ىي 
أساس الهعرفة الطبية في جاهعات أكركبا. كهف أىـ الكتب التي ظمت عهدة 

كتاب: )التصريؼ لهف عجز عف التأليؼ( لمدراسات الطبية، طيمة ستة قركف 
  10.ي الطب( أك قكاعد الطب إلبف سيناألبك القاسـ القرطبي( ككتاب: )القانكف ف

جاء الهدد هف األندلس العربية فأهد أكركبا بهرجعيا األكبر في الجراحة      
كتجبير العظاـ، كىك كتاب ألبي القاسـ خمؼ بف العباس، كقد طبع بالمغة 

قبؿ طبعو دركسا هتداكلة بيف أطباء في القرف الخاهس عشر ككاف البلتينية 
خراج الحصاة، كقاؿ  الصناعة يعتهدكف عمييا في أعهاؿ الجراحة كفتح الهثانة كا 
العالـ الطبيعي الكبير )ىالمر(: إف كتب أبك القاسـ كانت هرجع الجراحيف 

                                                           
ػزخّ ِلّٛى حٌؼمخى، أػَ حٌؼَد فٟ حٌل٠خٍس ح٤ٍٚٚر١ش، ىحٍ ٠ٙٔش َِٜ ٌٍطزخػش ٚحٌَٕ٘  9

 .35، ٙ: 1998، 2ٚحٌظ٠ُٛغ، َِٜ، ١

 .134، 133أكّي ػٍٟ ح٩ٌّ، َِؿغ ٓزك ًوَٖ، ٙ ٙ:  10
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اآلالت  جهيعا بعد القرف الرابع عشر لمهيبلد، كقد ترؾ كتيبا صغيرا عف
 11الجراحية التي تستخدـ في العهميات عمى اختبلفيا.

القيهة الفمسفية ألعهاؿ إبف سينا بذكر التأثير إلى  كتجدر بنا اإلشارة أيضا     
الخارؽ لمهألكؼ الذم هارستو تعاليـ ابف سينا في الغرب في جهيع هياديف 

نبلحظ بصدد الهعرفة. كبالخصكص في هجاؿ الطب كالفمسفة. "كهف الهفيد أف 
العبلقات بيف فمسفة إبف سينا كالهعمهيف الغربييف، أف هسمهة ديكارت الشييرة، 
أنا أفكر إذف أنا هكجكد، كانت بكؿ تأكيد هعركفة هف قبؿ العرب قبؿ ستة 
قركف، كذلؾ ها داـ ابف سينا نفسو دحضيا في كتاب: )اإلشارات 

 12كالتنبييات(."

 رة الغربية: أثر الفيمسوف ابن طفيل في الحضا -4

استيدؼ إبف طفيؿ بقصتو الهعنكنة: )حي بف يقضاف( فكرة رئيسية هؤداىا     
اتفاؽ العقؿ كالنقؿ، أم اتفاؽ الديف كالفمسفة. كحي بف يقضاف ىك رهز العقؿ 

إلى  اإلنساني الهتحرر هف كؿ سمطة كهف كؿ هعرفة سابقة، كهع ذلؾ ييتدم
هي. فالديف حؽ كالحؽ ال يتعدد، كليذا اإلسبل الديفنفس الهعارؼ التي أتى بيا 

 الهتأهؿىذا، كيعد أبساؿ رهز لرجؿ الديف الهتعهؽ  13اتفؽ الديف كالفمسفة.

                                                           
 .                                     37ى حٌؼمخى، َِؿغ ٓزك ًوَٖ، ٙ: ػزخّ ِل1ّٛ 11

، 1987، )حٌّخىس(: ارٓ ١ٕٓخ، 1ؿٍٛؽ ١َحر١ٟ٘، ِؼـُ حٌف٩ٓفش، ىحٍ حٌط١ٍؼش ٌٍطزخػش ٚحٌَٕ٘، ١ 12

 :ٙ27    . 

 . 39ػزي حٌَكّٓ ريٚٞ، َِؿغ ٓزك ًوَٖ، ٙ:  13
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الغكاص في الهعاني الركحانية، كساالف رهز لرجؿ الديف الهتعمؽ بالظاىر، 
الهتجنب لمتأكيؿ الهتكقؼ عند األعهاؿ الظاىرة كالهعاني القريبة. أها الجهيكر 

ال الظاىر كال يدرؾ هف هعاني الديف شيئا. إذ ثرت ىذه القصة في فبل يعي إ
أكركبا تأثيرا عهيقا هف خبلؿ هسألتيف: أكليها أف األب اليسكعي جرثياف نشر 

ـ كتاب بعنكاف: )الكريتيكك( حيث يشبو النصؼ األكؿ هنو 1650سنة  في
ي بف تهاها )حي بف يقضاف(. كالهسألة الثانية ىي أنو ىناؾ تشابو بيف )ح

 تأثرهيقضاف( كقصة )ركبنسكف كركزك(، هف تأليؼ دانياؿ دم فككم الذم 
 14بالفكرة العاهة لقصة حي بف يقضاف.

 مجال التاريخ عند المسممين وأثرة في الحضارة الغربية: -5

هف األهكر الهسمـ بيا لدل عمهاء االجتهاع كالتاريخ أف الهسمهيف جعمكا     
فنو كأصكلو. فيذا ىك القدرم طكقاف يقكؿ في  التاريخ عمها قائها بذاتو لو

بف خمدكف أبرز هف كتب في عمـ التاريخ ابو: )العمـك عند العرب(، يعتبر كت
عدة هرات. كهف  تالمغاهختمؼ إلى  كهف الهجدديف فيو، كقد ترجهت هقدهتو

أشير الهؤرخيف الهعركفيف في هجاؿ التاريخ: ابف حياف القرطبي، كالرازم، كابف 
  15، كابف األثير، كالطبرم... ككثير غيرىـ.الخطيب

                                                           
                         حٌَّؿغ ٔفٔٗ.                                14

   26ػزي هللا ٔخٛق ػٍٛحْ، َِؿغ ٓزك ًوَٖ، ٙ:  15
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هف أكبر عمهاء التاريخ، ال  –كها يقكؿ عبد الكاحد كافي  -بف حياف ككاف    
في التأليؼ فقط، كلكف أيضا في طريقتو النقدية / التحميمية، فمو طريقة خاصة 
في العرض، ككاف أحيانا يذكر التاريخ اليجرم لمحادثة، كالهقابؿ اإلفرنجي، 

حدد ساعات الحادثة، كىك ها يقؿ كجكده لدل الهؤرخيف في ذلؾ الكقت، كي
فكاف دقيقا في نقده، يتحدث عف األشخاص ذاكرا ها ليـ كها عمييـ، هعمبل 

  16 الحكادث هبينا أصكليا القريبة كالبعيدة.

 عمم الكيمياء عند المسممين وأثره في الحضارة الغربية:  -6

العرب في هجاؿ الكيهياء أعظـ ها استفادكه  كانت فائدة أكركبا في دركس   
كىك هف أىـ الحكاهض الهستخدهة  ةهف دركسيـ في عمـ الطب. فهاء الفض

في التجارب الكيهيائية لـ يظير كصفو قبؿ كتب جابر بف حياف، كصاحب 
كهاء الذىب كالبكتاس كزيت فو األكركبيكف هف همح النكشادر الفضؿ فيها عر 

. كق  د ترجـ لو كتاب )السبعكف( ككتاب )تركيب الكيهياء(الزاج كبعض السهـك
المغة البلتينية في أكائؿ القرف الثاني عشر، كظمت كتبو عهدة في ىذا العمـ إلى 

المغة إلى  بيف األكركبييف في أكاخر القرف السابع عشر فترجـ كتابو )االستتهاـ(
 17ـ.1672الفرنسية سنة 

                                                           
 .                                                       27حٌَّؿغ ٔفٔٗ، ٙ:  16

 .                                                            40، 39ػزخّ ِلّٛى حٌؼمخى، َِؿغ ٓزك ًوَٖ، ٙ ٙ: 17
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بف حياف، كهنيا تمقى األكركييكف  كنقمت كتب الرازم كها نقمت كتب جابر   
نباتية كحيكانية كهعدنية، كتقسيـ الهكاد الهعدنية أدؽ إلى  تقسيـ الهكاد الكيهياكية

تقسيـ عيرؼ في العصكر الكسطى، كلعؿ التاريخ األكركبي لـ يتأثر يشيء هف 
كشكؼ العرب في الهعدنيات كها تأثر بكشؼ الباركد كاستخداهو في قذائؼ 

كالتاريخ يشيد بأف خالد بف يزيد كالرازم كجابر بف  18 حة القتاؿ.الحصار كأسم
حياف العمهاء األفذاذ العباقرة الذيف أسسكا الكيهياء الحديثة كحرركىا هف 

 الشكائب كالهصطمحات الغاهضة. 

 إبداع المسممين في مجال الميكانيكا وشيرتيم في الغرب: -7

ة تعيش هرحمة تخهرىا، ضعيفة في الكقت الذم كانت فيو أكركبا البربري    
، أبدع عمهاء الحضارة اإلسبلهية عددا هف االختراعات الهيكانيكية  19عاجزة

الصعبة، التي تؤدم دكرىا، لكف الصانع الهاىر لـ يكتؼ بيذا بؿ أضاؼ إلييا 
ها يجعميا تؤدم هعو دكرا جهاليا آخر ال يقؿ عف سابؽ. فمقد ذكر إبف كثير أف 

كاف يسهى باب الساعات؛ ألنو عيهؿ فييا الساعات  أحد أبكاب جاهع دهشؽ
التي اخترعيا السعاتي الهيندس هحهد بف عمي كالد فخر الديف رضكاف بف 
السعاتي، ككاف ييعمـ بيا كؿ ساعة تهضي في النيار، عمييا عصافير كحية هف 
النحاس كغراب، فإذا تهت الساعة خرجت الحية كصفرت العصافير، كصاح 

                                                           
  40حٌَّؿغ ٔفٔٗ، ٙ: 18

٘٘خَ ؿؼ٢١، أٍٚٚرخ ٚح٩ٓ٦َ. ٛيحَ حٌؼمخفش ٚحٌليحػش، ىحٍ حٌط١ٍؼش ٌٍطزخػش ٚحٌَٕ٘، ر١َٚص،  19

١1 ،1995 :ٙ ،81. 
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اس أنو قد ذىب هف النيار حصاة في الطست، فيعمـ النالغراب، كسقطت 
ىذا، كقد أرسؿ الخميفة  20أيضاكاف إلبف الجزرم ساعات ههاثمة ساعة. ك 

العباس ىاركف الرشيد في القرف الثاهف اليجرم )التاسع الهيبلدم، حكالي 
صديقو شارلهاف همؾ الفرنجة )فرنسا(، ككانت اليدية إلى  ـ( ىدية عجيبة807

ساعة ضخهة بارتفاع حائط الغرفة، تتحرؾ بكاسطة قكة هائية، كعند  عبارة عف
تهاـ كؿ ساعة يسقط هنيا عدد هعيف هف الكرات الهعدنية بعضيا إثر بعض، 
فكؽ قاعدة نحاسية ضخهة، فيسهع ليا رنيف هكسيقي، يسهع دكيو في أنحاء 

 21القصر.

كالعربية عف  كالحؽ أف ىذا ىك الكصؼ الذم جاءت بو الهراجع األجنبية     
تمؾ الساعات التي كانت تعد كقتئذ أعجكبة الفف، كأثارت دىشة الهمؾ 
كحاشيتو، كلكف رىباف القصر اعتقدكا أف داخؿ الساعة شيطانا يحركيا 
فحطهكىا، كلـ يعثركا بداخميا شيئا، لكف العرب كصمكا في تطكير ىذا النكع هف 

همؾ إلى  ة الهأهكف أىدلقياس الزهف؛ بحيث أنو في عيد الخميفإلى  اآلالت
فرنسا ساعة أكثر تطكرا، تدار بالقكة الهيكانيكية بكاسطة أثقاؿ حديدية هعمقة 

 22بسبلسؿ؛ كذلؾ بدال هف القكة الهائية.

 في مجال عمم الفمك:  الهسمهيفاسيامات  -8

                                                           
 .613ٍحغذ حٌَٔؿخٟٔ، َِؿغ ٓزك ًوَٖ، ٙ :  20

 .                                              614حٌَّؿغ ٔفٔٗ، ٙ:  21

 .615، 614حٌَّؿغ ٔفٔٗ، ٙ ٙ:  22
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أها في هجاؿ عمـ الفمؾ نجد )هحهد إبراىيـ الفرازم(، أحد كبار الهسمهيف     
يهة جدا في عمهي التنجيـ كتقكيـ الشيكر، كىك أكؿ هف عهؿ ناؿ شيرة عظ

اسطرالب في اإلسبلـ، كألؼ هع جياز االسطرالب كتابا يصؼ طريقة العهؿ 
بو. كسهاه )كتاب العهؿ باالسطرالب الهسطح(. ككاف هف الهغرهيف في عمـ 

هف أكائؿ  )العباس الجكىرم( الذم يعدإلى  كالحاؿ تمؾ، بالنسبة 23الفمؾ.
هرصد إلى  مهيف الذيف ترصدكا في االسبلـ. أرسمو الخميفة العباس الهأهكفالهس

الشهاسية ببغداد، ليقـك ببعض األرصاد التي بقيت زادا لعمهاء الهسمهيف في ىذا 
الهجاؿ. اىتـ بدراسة الككاكب السيارة خاصة الشهس كالقهر، فقد قدـ دراسة 

راؤه كنظرياتو في ىذا هتكاهمة عف طبيعة كحركة ىذيف الكككبيف، كبقيت آ
الهضهار حجة يستند عمييا عمهاء الهسمهيف هف جية كالغرب هف جية أخرل 

 24 في عصر النيضة األكركبية.

كها يعد الخكارزهي هف أكبر عمهاء العرب، كهف العمهاء العالهييف الذيف      
)ألدك  ليـ تأثير كبير في العمـك الرياضية كالفمكية. كفي ىذا الهضهار صرح

الرياضيات كالفمؾ سنمتقي هنذ البدء، بعمهاء هف إلى  ييمي( قائبل: إذا انتقمناه
هحهد بف هكسى الخكارزهي. أبدع في  الطراز األكؿ، كهف أشيرىـ أبك عبد ا

عمـ الفمؾ كأتى ببحكث جديدة في الهثمثات، ككضع جداكؿ فمكية. كهف بيف 

                                                           
أكّي حّٓخػ١ً أٚغٍٛ، ِلّٛى ٩٘ي، "حٓٙخِخص ػٍّخء حٌؼَد ٚح١ٌٍّّٔٓ فٟ ػٍُ حٌفٍه"، ِـٍش  23

 .221، ؿخِؼش و٠َىخي، طَو١خ، ٙ: 2019حٌؼيى هخٙ ى٠ّٔزَ  9حٌؼٍَٛ ح٨ؿظّخػ١ش، حٌّـٍي 

 .222حٌَّؿغ ٔفٔٗ، ٙ:  24
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افية بطميهكس في هجاؿ اسياهاتو العمهية التحسينات التي أدخميا عمى جغر 
 25 الخرائط.

)أبك الحسف الصكفي الرازم( الذم يقصد في كتابو إلى  ىذا، باإلضافة    
)الككاكب الثابتة( تحديد هكاقع النجكـ في هختمؼ أياـ السنة، كيعتبر كتابو هف 
أدؽ كأشير ها كصؿ إلينا هف الدراسات الفمكية، كقد عرؼ الغرب قدر 

اعتهد في البحث الفمكي، كاليكـ فإف اسهو يطمؽ عمى الصكفي، فترجـ كتابو ك 
  26 بعض الهكاضع عمى سطح القهر.

كهها ال شؾ فيو، أف البيركني قد هارس تأثيرا عهيقا في الغرب في هجاؿ     
عمـ الفمؾ، عف طريؽ إعادة "قياس هحيط األرض عمى أسس فمكية، كقاـ برسـ 

فيها بعد )فيككلكزم دم الخرائط الفمكية عمى أصكؿ صحيحة أخذىا عنو 
باترنك(. أفاد الهعارؼ الفمكية عند الهسمهيف إفادة عظيهة في تطكر عمـ الفمؾ، 
ك دخمت التسهيات العربية في المغات البلتينية، ك ال تزاؿ أسهاء كثيرة هف 

  27 الككاكب تحتفظ بأصميا العربي.

  األدب والعقيدة عند المسممين وأثرىما في الحضارة الغربية: -9

                                                           
٩ِِق ِٓ ١َٓ ػٍّخء ح١ٌٍّّٔٓ ِٓ حٌغَحٍٞ ك١ٍّش، رُٕخس حٌفىَ حٌؼٍّٟ فٟ حٌل٠خٍس ح١ِ٩ٓ٦ش.  25

 .60، ٙ: 2002ػٍٜٛ ِوظٍفش، 

 . 59، ٙ: 1992، 1كزٖ ِلّي، حٌٍّّْٔٛ ٚػٍَٛ حٌل٠خٍس، ىحٍ حٌّؼَفش، ىِ٘ك، ١ 26

 . 59، ٙ: 1992، 1كزٖ ِلّي، حٌٍّّْٔٛ ٚػٍَٛ حٌل٠خٍس، ىحٍ حٌّؼَفش، ىِ٘ك، ١ 27
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يشيد العاهؿ التاريخي بأف أكركبا العصر الكسيط الكنسي لها كانت تعيش    
عصر الظمهات في هناخ طغت عميو البربرية كالكحشية، كلد في نفس الكقت، 
فرد تاريخي سيشغؿ كلهدة ألؼ سنة هقدهة الهسرح: ىك اإلسبلـ. اهبراطكرية 

يرة العاهة لمتاريخ. لو أكال، ثـ حضارة. ىذا اإلسبلـ يعد الهساىـ الههيز لمهس
 28 خصكصيتو، كلكنو كزهنو كالياهو األساسي.

كلقد كاف لهبادئ الحضارة اإلسبلهية أثر كبير في حركات اإلصبلح الدينية     
التي قاهت في أكركبا هنذ القرف السابع حتى عصر النيضة الحديثة. اإلسبلـ 

اتو، كتنزييو عف التجسيـ الذم أعمف كحدانية ا كألكىيتو كربكبيتو كأسهاءه كصف
كالتشبيو كالتعطيؿ، كها أعمف استقبلؿ اإلنساف في عبادتو كصمتو هع ا كفيهو 
لشرائعو دكف كساطة هخمكؽ أيا كانت هنزلتو، كاف عاهبل كبيرا في تفتيح أذىاف 

الساهية كالتأثر بيا هع فتكحات اإلسبلـ في  ىذه الهبادئإلى  شعكب أكركبا
قاـ في القرف السابع الهيبلدم هف األكربييف هف ينكر عبادة الشرؽ كالغرب، إذ 

، إلى  كيدعك 29الصكر، ثـ قاـ بعدىـ هف ينكر الكساطة بيف ا كعباده
االستقبلؿ في فيـ الكتب الهقدسة بعيدا عف سمطاف رجاؿ الديف كهراقبتيـ، 

ه هف كيؤكد كثير هف الباحثيف أف لكثر في حركتو اإلصبلحية كاف هتأثرا بها قرأ
العمهاء الهسمهيف هف آراء في العقيدة كالكحي، كقد كانت الجاهعات األكركبية 

                                                           
 81٘٘خَ ؿؼ٢١، َِؿغ ٓزك ًوَٖ، ٙ:  28

٠خٍس ح١ِ٩ٓ٦ش"، ؿخِؼش حٌلَس، ِـٍش ح٤٘ٛحُ، ريْٚ طخ٠ٍن، ا٠َحْ، ٙ: ؿٛحى ػفَحٚٞ، "حٌل 29

23 . 
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إلى  في عصره ال تزاؿ تعتهد عمى كتب العمهاء الهسمهيف الذيف ترجهت
  30 البلتينية.

كخاصة شعراء اإلسباف باألدب العربي تأثرا كبيرا، فقد  األكركبيكف كها تأثر   
اآلداب األكركبية إلى  لهجاز كالتخيبلت الراقيةكالحهاسة كا دخؿ أدب الفركسية

عف طريؽ األدب العربي في األندلس عمى الخصكص. ىذا، كتأثرت المغات 
األكركبية عمى اختبلفيا بالمغة العربية حيث دخمت فييا كمهات عربية في 
هختمؼ نكاحي الحياة، كالقطف كالهسؾ كالشراب كالميهكف كغير ذلؾ هها ال 

 31 يحصى.

 خاتمة:

كفي األخير أختـ ىذه الدراسة ببعض اعترافات كاستشيادات الباحثيف     
كالعمهاء الغرب بخصكص هسألة التأثير الذم هارسو اإلرث اإلسبلهي العمهي 

 في الحضارة الغربية. يقكؿ )هكريس بككال( الباحث الفرنسي الهعركؼ: 

زهاف، فهنذ البدء "إف اإلسبلـ قد اعتبر دائها أف الديف كالعمـ تكأهاف هتبل    
كانت العناية بالعمـ جزء ال يتجزأ هف الكاجبات التي أهر بيا اإلسبلـ. كأف 

                                                           
 حٌَّؿغ ٔفٔٗ 30

 .24حٌَّؿغ ٔفٔٗ، ٙ:  31
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ازدىار العمكـ في عصر الحضارة إلى  تطبيؽ ىذا األهر ىك الذم أدل
 32 اإلسبلهية، تمؾ التي اقتات هنيا الغرب نفسو قبؿ عصر النيضة األكركبية."

يس( عمى "أف التاريخ يبرىف كراء كؿ كيؤكد الهفكر الهجرم )ليكبكلد فا    
إهكاف لمريب أنو ها هف ديف أبدا حث عمى التقدـ العمهي كها حث عميو 
اإلسبلـ، كأف التشجيع الذم لقيو العمـ كالبحث العمهي هف الديف اإلسبلهي 

ذلؾ اإلنتاج الثقافي الباىر في أياـ األهكييف كالعباسييف كأياـ دكلة إلى  انتيى
العرب في األندلس، كأف أكربة لتعرؼ ذلؾ حؽ الهعرفة ألف ثقافتيا ىي نفسيا 

هيدينة لئلسبلـ لتمؾ النيضة بعد قركف هف الظبلـ الداهس."
 33  

 قائمة المراجع:

 الفكر دار الغربية، الحضارة في الهسمهيف العمهاء أثر الهبل، عمي أحهد -1
  .1981 ،2ط دهشؽ، كالنشر، كالتكزيع لمطباعة

 كالهسمهيف العرب عمهاء اسياهات" ىبلؿ، هحهكد أكغمك، اسهاعيؿ أحهد  -2
 ديسهبر خاص العدد 9 الهجمد ،االجتهاعية العمكـ هجمة ،"الفمؾ عمـ في

    .تركيا كريكاؿ، جاهعة ،2019
 سير هف هبلهح. اإلسبلهية الحضارة يف العمهي الفكر بيناة حميهة، الغرارم -3

      .2002 هختمفة، عصكر هف الهسمهيف عمهاء

                                                           
ػّخى حٌي٠ٓ ه١ًٍ، ٛفلخص فٟ ك٠خٍس ح٩ٓ٦َ: حٌؼٍَٛ حٌظطز١م١ش "ىٍحٓش فٟ حٌّؼط١خص ٚػٛحًِ  32

 .٠147ن، ٙ: ٚحٌظٛلف"، و١ٍش حٌظَر١ش، ؿخِؼش حًٌّٛٛ، حٌؼَحق، ريْٚ طخٍ ح٨ُى٘خٍ

 .148، 147حٌَّؿغ ٔفٔٗ، ٙ ٙ:  33
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 دراسة" التطبيقية العمكـ: اإلسبلـ حضارة في صفحات خميؿ، الديف عهاد -7

 الهكصؿ، جاهعة التربية، كمية ،"كالتكقؼ االزدىار كعكاهؿ الهعطيات في
  .تاريخ بدكف العراؽ،

 هصر نيضة دار األكركبية، الحضارة في العرب أثر العقاد، هحهكد عباس -8
 1998 ،2ط هصر، كالتكزيع، كالنشر لمطباعة
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 بمة بف أحهد جاهعة االسبلهية، الحضارة في هحاضرات هجيكؿ،  -13
 . تاريخ بدكف الجزائر، ،(1 كىراف)
 الطميعة دار كالحداثة، الثقافة صداـ. كاإلسبلـ أكركبا جعيط، ىشاـ -14

  .1995 ،1ط بيركت، كالنشر، لمطباعة
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 العلمً البحث تطور فً وأثره الكرٌم القرآن

 

 

 ٙانؼهً انجؾش رطٕس فٙ ٔأصشِ انكشٚى انمشآٌ
 

  
 انغبنٙ عًؼخ اسؽٕيخ يشػٙ. أ 

  نٛجٛب،عبيؼخ دسَخ 

 دمة:مق
إف الحهد  نحهده كنستعينو كنستيديو كنستغفره كنتكب إليو، كأشيد أف ال    

كرسكلو صمى ا عميو إلو إال ا كحده ال شريؾ لو، كأشيد أف هحهدان عبده 
 كسمـ. كبعد:

ادة لدراسة القرآف الكريـ كالعكدة إليو فإف كاقعنا اإلسبلهي يحتاج هنا كقفة ج    
كاالنطبلؽ هنو، كالبحث في تفاصيمو، فيك تبياف لكؿ شيء، فالقرآف الكريـ كاف 
سببان أصيبلن في نيضتنا العربية اإلسبلهية، بعد أف جهدت الحضارات السابقة 
عف البحث كهسايرة التطكر العمهي، فبفضؿ القرآف استنبط العمهاء أساليب 

عمهي الحديث، القائـ عمى الهبلحظة كالتجريب كغيرىا، كهف ىنا جاء البحث ال
ىذا البحث لبياف نشأة البحث العمهي، كدكر القرآف في تأسيسو، كبياف فضؿ 
عمهاء العرب كالهسمهيف في استنباط أساليب البحث هنو، كبياف سبقيـ لعمهاء 

  الغرب.
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ساليبو هف خبلؿ القرآف كتكهف أىهية البحث ككنو يناكؿ بدايات البحث كأ    
حقيقة التكحيد كهجادلة الهشركيف باألدلة إلى  كاألسمكب الذم أتُّبع لمكصكؿ

 العمهية الظاىرة في اآليات الككنية كالقرآنية.
كقد اتبعت الهنيج التاريخي كالكصفي هف خبلؿ دراستي؛ هحاكالن استنباط     

يـ هف خبلؿ بياف قضية أساليب البحث العمهي التي أتُّبعٍت في القرآف الكر 
التكحيد في السكر الهكية، كدحض الشرؾ كأىمو بالحجة الداهغة، كنظران لكثرة 
الدراسات العمهية التي كبحثت كتبحث في االستكشافات العمهية هف القرآف، فقد 

 آثرت دراسة طرؽ البحث العمهية هف خبلؿ القرآف، كا الهكفؽ.
 البحث لغة واصطالحًا:

، أم لفظة ال      بحث، هشتقة هف الفعؿ بىحىثى كاستبحث كانبحث كتبحَّثى
، كعيرِّؼ اصطبلحان بعدة تعريفات هنيا: " هحاكلة الكتشاؼ الهعرفة، 1فتَّش

كالتنقيب، عنيا كتنهيتيا كفحصيا كتحقيقيا بتقصو دقيؽ كنقدو عهيؽ، ثـ عرضيا 
اؼ الهعرفة، عرِّؼى بأنو" الفحص كالتقصي الهنظـ الكتشك  2.". بشكؿو هتكاهؿو 

 . 3كالتنقيب عنيا كفحصيا كتحقيقيا ثـ عرضيا بأسمكب ذكي"

                                                           
، حٌّطزؼش ح٠َ١ِ٤ش، 2، ؽ3ـ حٌف١َُٚ أرخىٞ، ِـي حٌي٠ٓ ِلّي رٓ ٠ؼمٛد: حٌمخِّٛ حٌّل٢١، ١ 1

 .898٘ـ 1301ٙ

ـ ػخَِ ارَح١ُ٘ لٕي٠ٍـٟ، حٌزلغ حٌؼٍّٟ ٚحٓظويحَ ِٜخىٍ حٌّؼٍِٛخص حٌظم١ٍي٠ش ٚح٦ٌىظ١َٔٚش، ىحٍ  2

 .40، ح٤ٍىْ، ٙح١ٌخٍُٚىٞ حٌؼ١ٍّش، ػّخْ

، ِىظزش حٌَٓخٌش، 2ـ ِلّي ٍحوخْ حٌيغ١ّٟ، أٓخ١ٌذ حٌزلغ حٌؼٍّٟ ِٜٚخىٍ حٌيٍحٓخص ح١ِ٩ٓ٦ش، ١ 3

 .33، 1997ٙػّخْ، ح٤ٍىْ، 
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فهف خبلؿ التعريفات السابقة؛ يتبيف أف الهعنى االصطبلحي لمبحث ال      
يختمؼ كثيران عف تعريفو لغةن، فكميا هعافو تدؿ عمى االستقصاء كالهتابعة، 

كجيد. كقد كرد الفعؿ اليدؼ كالحقيقة، بعد فاعمية إلى  كالسعي الحثيث لمكصكؿ
 اأٍلىٍرضً  ًفي يىٍبحىثي  غيرىابنا المَّوي  فىبىعىثى ﴿تعالى:  قكلو الكريـ، في القرآف في )بحث(
ٍيمىتىا يىا قىاؿى  أىًخيوً  سىٍكءىةى  ييكىاًرم كىٍيؼى  ًلييًريىوي  ٍزتي  كى ذىا ًهٍثؿى  أىكيكفى  أىفٍ  أىعىجى  اٍلغيرىاًب  ىىَٰ

 إال الدفف ليتعمـ لـ يكف آدـ ، فابف4﴾ النَّاًدًهيفى  ًهفى  حى فىأىٍصبى  أىًخي سىٍكءىةى  فىأيكىاًرمى 
إلى  بيا يتكصؿ طريقة عف عندها بحث الغراب بو قاـ الذم كالتحرم البحث هف
كهف ، كالكيفية اآللية عف كالتحرم كالبحث لمتدقيؽ أكؿ طريقة فيذه أخيو، دفف

تشؼ كؿ ها ىنا بدأ اإلنساف يمكـ نفسو عف عجزه، فأخذ يتأهؿ كيجرب كيك
 في كنبلحظو نشاىده ها كافة في كالتحرم بالبحث أهرنا حكلو، كال سيها أف ا

الككف. كذا كاف ىدؼ البحث ىك الهعرفة بشكؿ عاـ التي ىي أعـ هف العمـ، 
إال أنيا اختصت بالعمـ الذم ىك الهعرفة التي "تنشأ عف الهبلحظة كالدراسة 

 5ة كأصكؿ كأسس ها تتـ دراستو"كالتجريب، كالتي تقكـ بعرض تحديد طبيع
 نشأة الحركة العممية العربية، وحث القرآن عن التعمم

الهتتبع لنشأة الحركة العمهية العربية؛ يدرؾ أف "تاريخ األهة العربية      
عصكر سحيقة إلى  السياسي كالثقافي كالعمهي ال يبدأ بظيكر اإلسبلـ، بؿ يهتد

ب القدهاء، هثميـ هثؿ األقكاـ كالشعكب في القدـ قبؿ اإلسبلـ. فقد كاف لمعر 
                                                           

 .31ـ ٍٓٛس حٌّخثيس،  4

ـ ى. وخًِ حٌّغَرٟ، أٓخ١ٌذ حٌزلغ حٌؼٍّٟ، حٌطزؼش ح٤ٌٚٝ، ػّخْ، ىحٍ حٌؼمخفش ٌٍَٕ٘ ٚحٌظ٠ُٛغ،  5

2002ٙ ،15. 
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القديهة في أم هكاف هف العالـ، تفكيرىـ العمهي البسيط عمى هستكل التأهؿ 
كالتعاهؿ هع الظركؼ كالظكاىر الطبيعية الهحيطة بيـ. كقد استطاعكا عف 
طريؽ الهبلحظة البسيطة كالخبرة العهمية أف يككنكا قدران هف الهعرفة العقمية أك 

التي أفادتيـ في تفسير ها كانكا يشاىدكنو هف هظاىر الطبيعة كفي العمهية 
التهييز بيف الهكجكدات كفي اختيار أنسب األهاكف إلقاهتيـ كسكناىـ كزراعتيـ 
كرعييـ نتاجيـ كفي السيطرة عمى ها كاف يحيط بيـ هف قكل الطبيعة كفي 

سبلـ، كاف ، كبهجيء اإل6التغمب عمى هصاعب البيئة التي كانكا يعيشكف بيا"
هراتب إلى  لمقرآف األثر األكبر عمييـ كعمى غيرىـ، فرفع الهستكل الفكرم

 االجتهاعيةعالية، كأثر في حياتيـ كعبلقاتيـ، فكحدىـ كنظـ أهكر حياتيـ 
كاالقتصادية، كخمصيـ هف التفكير الخرافي، ككسع هداركيـ، كحثيـ عمى طمب 

قات ا. فبالعمـ أنار ا الفكر العمـ كالهتابعة العمهية، كالتفكير في هخمك 
اإلنساني هف ظبلـ التخمؼ كاالنحراؼ، كلذلؾ حض القرآف عمى "طمب العمـ 

التفكير في ا كآالئو كالنظر فيها أكدعو في ىذا الككف هف إلى  كنشره كدعا
  .7أسرار لصالح البشر كرفاىيتيـ"

" يتضحي هف اآليات كهها ال شؾ فيو أف هكقؼ القرآف الكريـ هف العمـ       
دراسة الكائنات إلى  التي تفكؽ الحصر كالتي جاءت هكجية العقؿ اإلنساني

لى اإلقباؿ عمى العمكـ عمى اختبلؼ أنكاعيا  التي حكلو بتأهؿ كحرية فكر، كا 
                                                           

ـ ػَّ حٌظِٟٛ ح١ٌ٘زخٟٔ، ٚآهَْٚ، طخ٠ٍن حٌؼٍَٛ ح٤ٓخ١ٓش فٟ حٌل٠خٍس حٌؼَر١ش ح١ِ٩ٓ٦ش، ىحٍ  6

 .18، 17، 1996حٌىظذ ح١ٕ١ٌٛش، رٕغخُٞ ـ ١ٌز١خ، حٌطزؼش ح٤ٌٚٝ،

 .7، 2000ٙـ ٠ٛٓف ح٠ٌٛٔيٞ، ح٩ٓ٦َ ٚحٌؼٍُ حٌظـ٠َزٟ، ِىظزش حٌف٩ف، حٌى٠ٛض، حٌطزؼش حٌؼخ١ٔش،  7
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اذىا ًفي  ﴿: ، فإف القرآف ينادم في الناس8كطمب الهزيد هنيا" كا هى قيًؿ اٍنظيري
هىا تيٍغًني اآٍليىاتي كىالنُّذيري عىٍف قىٍكـو الى ييٍؤًهنيكفى السَّهىاكىاًت كىاأٍلىٍرًض  ، كقكلو 9﴾ كى

لىـٍ ﴿  تعالى: كا أىكى هىا كىاأٍلىٍرضً  السَّهىاكىاتً  هىمىكيكتً  ًفي يىٍنظيري مىؽى  كى  شىٍيءو  ًهفٍ  المَّوي  خى
ميييـٍ  اٍقتىرىبى  قىدً  يىكيكفى  أىفٍ  عىسىى كىأىفٍ  ًديثو  فىًبأىمِّ  أىجى ، كقكلو 10﴾ٍؤًهنيكفى يي  بىٍعدىهي  حى

ا ًإالَّ  ﴿تعالى:  هىا بىٍينىييهى مىؽى المَّوي السَّهىاكىاًت كىاأٍلىٍرضى كى ـٍ هىا خى كا ًفي أىنفيًسًي ـٍ يىتىفىكَّري لى أىكى
﴾ كفى ـٍ لىكىاًفري بًِّي فَّ كىًثيران هِّفى النَّاًس ًبًمقىاء رى ؿو هُّسىهًّى كىاً  ؽِّ كىأىجى ًفي﴿كقكلو:  11ًباٍلحى  كى

ًفي*  ًلٍمهيكًقًنيفى  آىيىاته  اأٍلىٍرضً  كفى  أىفىبلى  أىٍنفيًسكيـٍ  كى ًفي*  تيٍبًصري ـٍ  السَّهىاءً  كى هىا ًرٍزقيكي  كى
ؽ   ًإنَّوي  كىاأٍلىٍرضً  السَّهىاءً  فىكىرىبِّ *  تيكعىديكفى  ا ًهٍثؿى  لىحى غير إلى  .12﴾تىٍنًطقيكفى  أىنَّكيـٍ  هى

فادة هف ذلؾ في ذلؾ هف اآليات التي تحث عمى النظر كالدراسة كاالست
 . الحقيقةإلى  الكصكؿ

عهاؿ الفكر، بؿ " قرع بأسمكبو الذعو       كلـ يكتًؼ القرآف بالحث عف التأهؿ كا 
ـى : فقاؿ تعالى، 13هف ييهمكف عقكليـ كيككنكف أتباعان لغيرىـ" يىنَّ لىقىٍد ذىرىٍأنىا ًلجى كى

كفى ًبيىا كىًثيرنا هِّفى اٍلًجفِّ كىاإًلنًس لىييـٍ قيميكبه الَّ يىٍفقى  ـٍ أىٍعييفه الَّ ييٍبًصري لىيي ييكفى ًبيىا كى

                                                           
َ، حٌظف١َٔ حٌؼٍّٟ ٌٍمَآْ فٟ ح١ٌِّحْ، ىحٍ لظ١زش ـ ر١َٚص، حٌطزؼش ح٤ٌٚٝ، ـ أكّي ػَّ أرٛ كـ 8

1991ٙ ،71. 

 .101ـ ٍٓٛس ٠ْٛٔ:  9

 :.185ـ ٍٓٛس ح٤ػَحف  10

 .8ـ ٍٓٛس حٌََٚ: 11

 .23ـ  20ـ ٍٓٛس حٌٌح٠ٍخص:  12

 .71ـ حٌظف١َٔ حٌؼٍّٟ ٌٍمَآْ فٟ ح١ٌِّحْ،  13
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ـي اٍلغىاًفميكفى  ؿُّ أيٍكلىًئؾى ىي ـٍ أىضى ـٍ آذىافه الَّ يىٍسهىعيكفى ًبيىا أيٍكلىًئؾى كىاألىٍنعىاـً بىٍؿ ىي لىيي ، 14﴾ كى
عهاؿ الفكر.   ىذا هف حيث التأهؿ كا 

كفضمو، فقاؿ تعالى: أها العمـ هف حيث ىك طريقة، فقد بيف القرآف أىهيتو     
ا يىٍعمىهيكفى  الى  كىالًَّذيفى  يىٍعمىهيكفى  الًَّذيفى  يىٍستىًكم ىىؿٍ  قيؿٍ ﴿ ، 15﴾اأٍلىٍلبىابً  أيكليك يىتىذىكَّري  ًإنَّهى

فيذا االستفياـ االستنكارم يبيف أف ال كجو لمهقارنة بيف العالـ كجاىؿ. كقاؿ 
ٍذتيـٍ  قيؿٍ  المَّوي  قيؿً  كىاأٍلىٍرضً  السَّهىاكىاتً  رىبُّ  هىفٍ  قيؿٍ ﴿تعالى   الى  أىٍكًليىاءى  ديكًنوً  ًهفٍ  أىفىاتَّخى
رًّا كىالى  نىٍفعنا أًلىٍنفيًسًيـٍ  يىٍهًمكيكفى   تىٍستىًكم ىىؿٍ  أىـٍ  كىاٍلبىًصيري  اأٍلىٍعهىى يىٍستىًكم ىىؿٍ  قيؿٍ  ضى
عىميكا أىـٍ  كىالنُّكري  الظُّميهىاتي  مىقيكا شيرىكىاءى  ًلمَّوً  جى ٍمًقوً  خى ٍمؽي  شىابىوى فىتى  كىخى مىٍيًيـٍ  اٍلخى  المَّوي  قيؿً  عى

اًلؽي  ففي ىذه اآليات يشبو ا تعالى العمـ 16﴾اٍلقىيَّاري  اٍلكىاًحدي  كىىيكى  شىٍيءو  كيؿِّ  خى
بالنكر كالجيؿ بالظبلـ. كلـ يقؼ القرآف عند ىذا الحد في الحث عف العمـ 

يجية الهتبعة في الهنإلى  تقديـ الحجة، كأرشدإلى  كبياف فضمو، بؿ أهر القرآف
الحقيقة. فبعد أف لقيت دعكة النبي صمى ا عميو كسمـ إلى  اإلقناع لمكصكؿ

إعراضان كتصدية هف الهشركيف، طالبيـ بتقديـ الدليؿ العمهي الهثبت لصحة ها 
 الًَّذيفى  سىيىقيكؿي ﴿، يقكؿ تعالى: 17يذىبكف إليو هف رأم، كها يقدهكف هف قكؿ

ٍكنىا هىا وي المَّ  شىاءى  لىكٍ  أىٍشرىكيكا نىا كىالى  أىٍشرى ٍهنىا كىالى  آبىاؤي رَّ  الًَّذيفى  كىذَّبى  كىذىًلؾى  شىٍيءو  ًهف حى
تَّى قىٍبًمًيـٍ  ًهف كهي  ًعٍمـو  هِّفٍ  ًعندىكيـ ىىؿٍ  قيؿٍ  بىٍأسىنىا ذىاقيكا حى  ًإالَّ  تىتًَّبعيكفى  ًإف لىنىا فىتيٍخًرجي

                                                           
 .179ٍٓٛس ح٤ػَحف:  14

 .9ـ ٍٓٛس حٌَِِ:  15

 .16ٍٓٛس حٌَػي:  ـ 16

ـ ٓؼ١ي آّخػ١ً ػٍٟ، حٌمَآْ حٌى٠َُ ٍإ٠ش طَر٠ٛش، ىحٍ حٌفىَ حٌؼَرٟ ـ حٌمخَ٘س، حٌطزؼش ح٤ٌٚٝ،  9

2000 ٙ ،287. 
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فٍ  الظَّفَّ  ٍجتيـٍ قكؿ ا تعالى: ، كي18﴾تىٍخريصيكفى  ًإالَّ  أىنتيـٍ  كىاً  اجى ًء حى ﴿ىىا أىنتيـٍ ىىَٰؤيالى
اجُّكفى  ـى تيحى ـه فىًم ا لىكيـ ًبًو ًعٍم ـه ًفيهى ا لىٍيسى لىكيـ ًبًو ًعٍم  الى  كىأىنتيـٍ  يىٍعمىـي  كىالمَّوي  ًفيهى

اًدليكفى  الًَّذيفى  ًإفَّ ﴿ ، كيقكؿ تعالى:19﴾تىٍعمىهيكفى   سيٍمطىافو  ًبغىٍيرً  المَّوً  آيىاتً  ًفي ييجى
ديكًرًىـٍ  ًفي ًإفٍ  أىتىاىيـٍ  ا ًكٍبره  ًإالَّ  صي  السًَّهيعي  ىيكى  ًإنَّوي  ًبالمَّوً  فىاٍستىًعذٍ  ًببىاًلًغيوً  ىيـٍ  هى

الهجادلة بالحجة إلى  ، فكؿ ىذه اآليات كغيرىا الكثير، تدعك20﴾اٍلبىًصيري 
 كالبرىاف كتقديـ الدليؿ التي تبنى عميو الحقائؽ الهعرفية.

بدايات البحث في القرآف الكريـ حكؿ كجكد خالؽ ىذا الككف كقد تهحكرت       
قاهة البراىيف عمى  العظيـ، فالبحث القرآني كاف أكالن يتهحكر حكؿ التكحيد، كا 
كجكده كىدـ الشرؾ، " كىذا ها تقتضي بو الحكهة، كيتفؽ هع الحالة النفسية 

، فإف رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ جاءىـ كقد تأص ؿ الشرؾ في لمناس حينئذو
نفكسيـ كعكفكا عمى األصناـ، كعبدكا األكثاف، كلـ يفيهكا هعنىن لمحياة اآلخرة 

.. لذلؾ قصد القرآف أكؿ األهر أف يجتثَّ هف . كها فييا هف ثكاب كعقاب
نفكسيـ جذكر الشرؾ، كيستأصؿ تمؾ الشركر كاآلثاـ التي كانكا هنغهسيف في 

ب ليـ األهثاؿ بهف كانكا قبميـ، كها حهأتيا كأفاض في ذكر الجنة كالنار، كضر 
أصابيـ بها كسبت أيدييـ، كدعاىـ لمتفكير في أنفسيـ كها يحيط بيـ لييتدكا إف 

، كهف خبلؿ النظر في السكر الهكية نجد أف اإلعجاز القرآني 21كانكا يعقمكف"
                                                           

 .148ـ ٍٓٛس ح٤ٔؼخَ  18

 .66ـ ٍٓٛس آي ػَّحْ:  19

 .56ـ ٍٓٛس غخفَ:  20

١ٌز١خ، حٌطزؼش ح٤ٌٚٝ  ـ. ِلّي ػٍٟ حٌٔخ٠ْ، طخ٠ٍن حٌفمٗ ح٩ٓ٦ِٟ، ىحٍ حٌىظذ ح١ٕ١ٌٛش رٕغخُٞ ـ 21

2000 ٙ ،40 ،41 
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الذم جاء بو ا هنذ ها يقرب خهسة عشر قرنان ليحدثنا بها انتيى إليو 
إلى  الباحثيف في تصنيفيـ لمهناىج العمهية كطرؽ الكصكؿ الهحدثكف هف

الحقيقة باستخداـ الهناىج العمهية الحديثة التي تعتهد عمى الهبلحظة كالدليؿ 
 الهادم.

في القرآن منيا المبحث الثاني مناىج البحث العممي وتطورىا وما ورد 
 :الكريم

ليـ هف هخمكقات كآيات فيها حك التفكير إلى  لقد أرشد ا تعالى عباده     
 ، كتكصميـصائبة اتخاذ قراراتإلى  ىـالهعرفة التي تقكدإلى  لمكصكؿ عظيهة؛

الحقيقة الهرجكة، الهتهثمة في الخالؽ الكاحد الهدبر الحكيـ. كقد بحث القرآف إلى 
 ىذه القضايا كفؽ أساليب عمهية هنيا: االستدالؿ كالتجريب، كغيرىها: 

قضايا إلى  اف الذم يبدأ هف قضايا هسمـ بيا، كيسيرىك: " البرىفالستدلل، 
التجربة، كىذا السير يككف إلى  أخرل تنتج عنيا بالضركرة، كدكف االلتجاء

، فاالستدالؿ عهمية عقمية هنطقية أكلية، تقكـ عمى 22بكاسطة القكؿ أك الحساب"
لشرؾ، القرآف الكريـ كال سيها القرآف الهكي عالج قضية ا البرىاف كالقياس، ففي

قناع الناس بالتكحيد هعتهدان  أسمكب القياس الهنطقي أك الكشؼ عف الظركؼ كا 
إلى  كالقكانيف التي تحكـ الظكاىر كاألحداث كىك تدرج هف األهكر العاهة

كهف االستدالؿ ، 23النتائجإلى  األساسية ئالجكانب الخاصة ،أك هف الهباد

                                                           
 .82، 1968ٙـ ػزي حٌَكّٓ ريٚٞ، ِٕخ٘ؾ حٌزلغ حٌؼٍّٟ، ىحٍ ح٠ٌٕٙش ـ حٌمخَ٘س،  22

 .34ـ حٌزلغ حٌؼٍّٟ ٚحٓظويحَ ِٜخىٍ حٌّؼٍِٛخص حٌظم١ٍي٠ش ٚح٦ٌىظ١َٔٚش،ٙ 23
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هعو أبيو، قاؿ ي قصة إبراىيـ تعالى ف ها ذكره ا، نتائجإلى  القرآني الهكصؿ
ذٍ  ﴿تعاؿ:  ـي  قىاؿى  كىاً  رى  أًلىًبيوً  ًإٍبرىاًىي ا أىتىتًَّخذي  آزى قىٍكهىؾى  أىرىاؾى  ًإنِّي آًليىةن  أىٍصنىاهن  ًفي كى
ؿو  بلى ، ضى كىذىًلؾى  هيًبيفو ـى  نيًرم كى ًليىكيكفى  كىاأٍلىٍرضً  السَّهىاكىاتً  هىمىكيكتى  ًإٍبرىاًىي  ًهفى  كى

فَّ  هَّافىمى  اٍلهيكًقًنيفى  مىٍيوً  جى بِّي ىىذىا قىاؿى  كىٍككىبنا رىأىل المٍَّيؿي  عى  أيًحبُّ  الى  قىاؿى  أىفىؿى  فىمىهَّا رى
ا اٍلقىهىرى  رىأىل فىمىهَّا اآٍلًفًميفى  بِّي ىىذىا قىاؿى  بىاًزغن  رىبِّي يىٍيًدًني لىـٍ  لىًئفٍ  قىاؿى  أىفىؿى  فىمىهَّا رى
ىكيكنىفَّ  الِّيفى  اٍلقىٍكـً  ًهفى  ألى بِّي ىىذىا قىاؿى  بىاًزغىةن  الشٍَّهسى  رىأىل فىمىهَّا الضَّ  فىمىهَّا أىٍكبىري  ىىذىا رى
ٍيتي  ًإنِّي تيٍشًركيكفى  ًههَّا بىًرمءه  ًإنِّي قىٍكـً  يىا قىاؿى  أىفىمىتٍ   السَّهىاكىاًت  فىطىرى  ًلمًَّذم كىٍجًييى  كىجَّ

ًنيفنا كىاأٍلىٍرضى  هىا حى ﴾ ًهفى  أىنىا كى اٍلهيٍشًرًكيفى
إبراىيـ ألبيو كقكهو قد عبدتـ ، يقكؿ 24

هف ال يستحؽ هف العبادة شيئان، كتركتـ عبادة خالقكـ، كرازقكـ كهدبر أهركـ، 
التكحيد ليرل ببصيرتو، ها اشتهمت عميو هف إلى  بعد أف كفؽ ا تعالى إبراىيـ

األدلة القاطعة، كالبراىيف الساطعة؛ ليحصؿ لو اإليقاف كالعمـ التاـ بجهيع 
 الشٍَّهسى  رىأىل فىمىهَّا ﴿في قكلو تعالى:  25حاججيـ باالستدالؿ الهنطقيالهطالب، ف

بِّي ىىذىا قىاؿى  بىاًزغىةن   ًإنِّي تيٍشًركيكفى  ًههَّا بىًرمءه  ًإنِّي قىٍكـً  يىا قىاؿى  أىفىمىتٍ  فىمىهَّا أىٍكبىري  ىىذىا رى
ٍيتي  ًنيفن  كىاأٍلىٍرضى  السَّهىاكىاتً  فىطىرى  ًلمًَّذم كىٍجًييى  كىجَّ هىا احى ﴾ ًهفى  أىنىا كى  يقكؿ اٍلهيٍشًرًكيفى
، فمها رأل بىاًزغىةن" الشٍَّهسى  رىأىل : "فىمىهَّاقكلو في تفسير البياف، جاهع في الطبرم

، يعني: ىذا أكبر " أىٍكبىري  ، " ىىذىاإبراىيـ الشهس طالعةن، قاؿ: ىذا الطالعي رٌبي
قاؿ ، ، يقكؿ: فمها غابتفىمىٍت"أى  ، " فىمىهَّافحذؼ ذلؾ لداللة الكبلـ عميو الككاكب،

                                                           
 .79ـ  74ـ ٍٓٛس ح٤ٔؼخَ:  24

٠َُ حٌَكّٓ فٟ طف١َٔ و٩َ حٌّٕخْ(، ىحٍ حرٓ ـ ٠ٕظَ، حٌٔؼيٞ، ػزي حٌَكّٓ رٓ ٔخَٛ، )طف١َٔ حٌى 25

 ٖ، ِٓ ه٩ي طف١َٖٔ ٌٌٖٙ ح٠٢خص ِٓ ٍٓٛس ح٤ٔؼخَ. 1432حٌـُٛٞ، ر١َٚص، 
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، أم: هف عبادة اآللية " تيٍشًركيكفى  ًههَّا بىًرمءه  ًإنِّي قىٍكـً  : " يىاإبراىيـ لقكهو
النتائج إلى  كصميـكأعبادة ا تعالى إلى  إبراىيـ قكهو كجوف ،26كاألصناـ

حيث  ،كالهبادئ األساسية التي يجب أف يصمكا إلييا بعد أفكؿ القهر كالشهس
لنتيجة الراسخة كىي تكحيد ا تعالى اإلى  لمكصكؿ لهحاججة كالبرىنة باألدلةا

ٍيتي كىٍجًييى ًلمًَّذم فىطىرى السَّهىاكىاًت كىاألىٍرضى : قاؿ ليـ عميو السبلـكلذلؾ  ﴿ًإنِّي كىجَّ
هىا أىنىا ًهفى اٍلهيٍشًرًكيفى ﴾ ًنيفنا كى ، كلذلؾ ذكر ا تعالى بعد ىذه الهناظرة حى

وي ﴿ ،27دلةكالهجا اجَّ كنِّي قىاؿى  قىٍكهيوي  كىحى اجُّ قىدٍ  المَّوً  ًفي أىتيحى كفي سكرة . ﴾ىىدىافً  كى
األنبياء يحاجج إبراىيـ قكهو، حينها نياىـ عف الشرؾ كتكسير األصناـ، 

لزاهيـ بالحجة، فقاؿ:  قىٍكًهوً  أًلىًبيوً  قىاؿى  ًإذٍ  ﴿كا  اًثيؿي  ىىًذهً  هىا كى  الىيى  أىٍنتيـٍ  الًَّتي التَّهى
اًكفيكفى  ، التي هثمتهكىا كنحتهكىا بأيديكـ، عمى صكر بعض الهخمكقات 28﴾عى

لتعبدكىا، فأم فضيمة ثبتت ليا؟ كأيف عقكلكـ التي ذىبت حتى أفنيتـ أكقاتكـ 
بعبادتيا؟، فأجابكا بغير حجة، جكاب العاجز، الذم ليس بيده أدنى شبية فقاؿ 

ٍدنىا قىاليكا ﴿: 29تعالى عمى لسانيـ اًبًديفى  لىيىا ءىنىاآبىا كىجى فعاب عمييـ القراف  ﴾ عى
السير عمى نيج األسبلؼ، الذم ال دليؿ عمى صحتو، كال برىاف، كليذا قاؿ 

                                                           
، ىحٍ حٌظَر١ش 11/486ـ أرٛ ؿؼفَ ِلّي رٓ ؿ٠ََ حٌطزَٞ، ؿخِغ حٌز١خْ ػٓ طؤ٠ًٚ آٞ حٌمَآْ،، ؽ 26

 1431ٚحٌظَحع، ِىش حٌّىَِش، 

ٞ: ٌٚ٘ح حٌٌٞ ًؤَخ فٟ طف١َٔ ٌٖ٘ ح٠٢خص، ٘ٛ حٌٜٛحد، ٚ٘ٛ ـ طف١َٔ حٌٔؼيٞ ٙ  ) ٠مٛي حٌٔؼي 27

أْ حٌّمخَ ِمخَ ِٕخظَس، ِٓ ارَح١ُ٘ ٌمِٛٗ، ٚر١خْ رط٩ْ ا١ٌٙش ٌٖ٘ ح٤ؿَحَ حٌؼ٠ٍٛش ٚغ١َ٘خ، ٚأِخ 

 ِٓ لخي: أٗ ِمخَ ٔظَ فٟ كخي ١ف١ٌٛظٗ، ف١ٍْ ػ١ٍٗ ى١ًٌ(

 .52ـ ٍٓٛس ح٤ٔز١خء:  28

 ـ ٠ٕظَ، طف١َٔ حٌٔؼيٞ. 29



نوفمبر  11العدد 

 2221سبتمبر 

 مجلة البحوث األفرٌقٌة

   

 428                                 

 العلمً البحث تطور فً وأثره الكرٌم القرآن

 ﴾قالكا ﴿ ﴾لقد كنتـ أنتـ كآباءكـ في ضبلؿ هبيف ﴿30إبراىيـ هضمبلن الجهيع
فرد عمييـ ردان بيف  ﴾أجئتنا بالحؽ أـ أنت هف البلعبيف ﴿عمى كجو االستغراب 

بؿ ربكـ رب السهاكات كاألرض الذم فطرىف كأنا ﴿فييـ كقمة عقكليـ فيو س
فحاججيـ بالدليؿ العقمي كالسهعي، فأها الدليؿ  ﴾عمى ذلكـ هف الشاىديف 

العقمي، فإنو قد عمـ كؿ أحد حتى ىؤالء الذيف جادليـ، أف ا كحده الخالؽ 
رض، كها فييف، لجهيع الهخمكقات هف بني آدـ كالهبلئكة كالجف كالسهاكات كاأل

الهدبر ليف بجهيع أنكاع التدبير. أها الدليؿ السهعي )التاريخي( فيك الهنقكؿ 
عف الرسؿ عمييـ الصبلة كالسبلـ، فإف ها جاءكا بو هعصكـ فبل يخبركف بغير 
الحؽ. كلها بيف ليـ أف أصناهيـ ليس ليا هف التدبير شيء أراد أف يرييـ 

كتا ألكيدف أصناهكـ بعد أف  ﴿ا قاؿبالفعؿ عجزىا، كعدـ انتصارىا، كليذ
ـٍ  ﴿فبعد أف تكلكا عنيا في عيد هف أعيادىـ ذىب إلييا،  ﴾تكلكا هدبريف عىمىيي فىجى

﴾ ـٍ ًإلىٍيًو يىٍرًجعيكفى ـٍ لىعىمَّيي ذىاذنا ًإالَّ كىًبيرنا لىيي فقد تركو لهقصد سيبينو هف خبلؿ  31جي
اليكا أىأىٍنتى فىعىٍمتى ىىذىا ًبآىًليىًتنىا يىا قى  ﴿هحاججتيـ. فمها عمهكا بفعمو ىذا، قالكا لو: 

ـٍ ًإٍف  ﴿، قاؿ إبراىيـ كالناس يشيدكف: ًإٍبرىاًىيـي﴾ ـٍ ىىذىا فىاٍسأىليكىي قىاؿى بىٍؿ فىعىمىوي كىًبيريىي
﴾ فألـز خصهو كأقاـ الحجة عمييـ، هف خبلؿ هنيجية االستدالؿ  كىانيكا يىٍنًطقيكفى

 . 32حجةالهنطقي القائـ عمى البرىنة كال

                                                           
 حٌَّؿغ حٌٔخرك ِٓ ه٩ي طف١َٔ ح٠٢خص.ـ ٠ٕظَ  30

 .58ـ ٍٓٛس ح٤ٔز١خء:  31

 ـ ٠ٕظَ طف١َٔ حٌٔؼيٞ ٠٣ٌخص.  32



نوفمبر  11العدد 

 2221سبتمبر 

 مجلة البحوث األفرٌقٌة

   

 429                                 

 العلمً البحث تطور فً وأثره الكرٌم القرآن

كقد كاف ليذا االستدالؿ أدكات عدة، هنيا: التجريب العقمي؛ الهتهثؿ في      
قياـ اإلنساف بفركض عقمية داخمية؛ "الستخبلص النتائج التي تؤدم إلييا ىذه 
الفركض داخؿ الذىف اإلنساني". فالفرض كها ىك هعركؼ " تفسير هؤقت 

الكاقع، حتى إذا ها اهتحف  لكقائع كظكاىر هعينة، ال يزاؿ بهعزؿ عف اهتحاف
في الكاقع، أصبحت بعد ذلؾ فرضيات زائمة، يجب العدكؿ عنيا"، كها أنيا " 
تخهيف ذكي أك استنتاج هؤقت، يصكغو الباحث كيتبناه هؤقتان، لشرح بعض ها 
يبلحظو هف ظكاىر الحقائؽ". كيرل الباحث ػػ كا أعمى كأعظـ كأعمـ ػػ أف ها 

بلـ في تقديـ األدلة ألقناع قكهو، تعد نكعان هف أنكاع فعمو إبراىيـ عميو الس
بِّي ىىػذىا قىاؿى  ... ﴿الفركض، يقكؿ تعالى في اآليات السابقة هف سكرة األنعاـ   رى

، أيًحبُّ  ال قىاؿى  أىفىؿى  فىمىهَّا ا اٍلقىهىرى  رىأىل فىمىهَّا األًفًميفى بِّي ىىػذىا قىاؿى  بىاًزغن  قىاؿى  أىفىؿى  فىمىهَّا رى
بِّي يىٍيًدًني لَّـٍ  فلىئً  ، اٍلقىٍكـً  ًهفى  ألكيكنىفَّ  رى الِّيفى  ىىػذىا قىاؿى  بىاًزغىةن  الشٍَّهسى  رىأىل فىمىهَّا الضَّ

بِّي ، فإبراىيـ عميو 33﴾ تيٍشًركيكفى  هِّهَّا بىًرمءه  ًإنِّي قىٍكـً  يىا قىاؿى  أىفىمىتٍ  فىمىهَّا أىٍكبىري  ىىػذىا رى
نها قاؿ ذلؾ عمى كجو التنزؿ  السبلـ يعمـ بأف ىذا الطالع كككبا سكؼ يأفؿ، كا 

قىاليكا أىأىٍنتى  ﴿هع الخصـ. كذكر ىذا الفرض ػػ كا أعمـ ػػ في سكرة األنبياء: 
بىٍؿ فىعىمىوي  ... ﴿قاؿ إبراىيـ كالناس يشيدكف: فىعىٍمتى ىىذىا ًبآىًليىًتنىا يىا ًإٍبرىاًىيـي﴾ 
ـٍ ًإٍف كىاني  ـٍ ىىذىا فىاٍسأىليكىي ﴾كىًبيريىي أم كسرىا غضبان عمييا لها عبدت  كا يىٍنًطقيكفى

 ﴿هعو، كأراد أف تككف العبادة هنكـ لصنهكـ الكبير كحده، ثـ قاؿ ليـ: 
ـٍ ًإٍف كىانيكا يىٍنًطقيكفى  ـى كيسرت؟، كاسألكا ﴾ فىاٍسأىليكىي اسألكا ىذه األصناـ الهكسرة، ل

                                                           
 .78، 77ـ ٍٓٛس ح٤ٔؼخَ :  33
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عيكالؾ. ذإلى  كبيرىـ ألم شيء كسرتيا؟، إف كانكا ينطقكف سيجيبكنكـ  ﴿فىرىجى
﴾إلى  ـٍ أىٍنتيـي الظَّاًلهيكفى ـٍ فىقىاليكا ًإنَّكي أم عمهكا أنيـ ضالكف في عبادتيا،  أىٍنفيًسًي

فحصؿ هف حجتو الهقصكد كلزهتيـ الحجة بإقرارىـ إف ها ىـ عميو باطؿ كأف 
﴾ ن﴿فعميـ كفر كظمـ، لكنيـ  ـٍ مىى ريءيكًسًي أم: انقمب األهر عمييـ، ًكسيكا عى

ًء عقكليـ، كضمت أحبلهيـ، فقالكا إلبراىيـ:  كانتكست ًمٍهتى هىا ىىؤيالى ﴿لىقىٍد عى
﴾ ، فكيؼ تستيزئ بنا، كتأهرنا أف نسأليا كأنت تعمـ أنيا ال تنطؽ؟، يىٍنًطقيكفى

فقاؿ إبراىيـ هكبخان ليـ كهعمنان بشركيـ عمى رؤكس األشياد، هبينان عدـ 
ـٍ  ﴿أىفىتىٍعبيديكفى ًهفٍ  استحقاؽ آليتيـ لمعبادة رُّكي ـٍ شىٍيئنا كىالى يىضي  ،ديكًف المًَّو هىا الى يىٍنفىعيكي

ا تىٍعبيديكفى ًهٍف ديكًف المًَّو أىفىبلى تىٍعًقميكفى ﴾ ًلهى ـٍ كى ها أضمكـ كأخسر صفقتكـ،  أيؼٍّ لىكي
أنتـ كها عبدتـ هف دكف ا، إف كنتـ تعقمكف عرفتـ ىذه الحقيقة، فمها عدهتـ 

كالضبلؿ عمى بصيرة، صارت البيائـ، أحسف حاالن العقؿ، كارتكبتـ الجيؿ 
قيكهي هنكـ. فمها أفحهيـ، كلـ يبينكا حجة، استعهمكا قكتيـ،  رِّ   .34﴾ ... ﴿قىاليكا حى

كىك االعتهاد عمى الهبلحظة كالتجربة، كىك لذلؾ استقرائي اختبارم التجريب: 
ج عدد هحدد هع تدخؿ العقؿ بسمسمة هف عهمية االستنباط تنتيي باالرتقاء بنتائ

 .35قانكف هفسر لشتى حاالت الكاقعإلى  هف الحاالت
كيشترؾ البحث التجريبي هع البحث العمهي في هفيكهو العاـ، في قكاعده      

بحث إلى  كخصائصو، غير أف ها يهيز البحث التجريبي أنو يتجو" أساسان 
                                                           

 ـ ٠ٕظَ طف١َٔ حٌٔؼيٞ، ٌٌٖٙ ح٠٢خص. 34

ـ ى. ِلّي ػزي حٌٕزٟ ح١ٌٔي غخُٔ، ِٕٙـ١ش حٌزلغ حٌؼٍّٟ، ى١ًٌ حٌزخكغ حٌّزظية، فٟ ِٟٛٛػخص  35

 .85خؿٔظ١َ ٚحٌيوظٍٛحٖ، ط١ٕٔك، حٌزلغ ٍٚٓخثً حٌّ
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هشكبلت كظكاىر ذات طبيعة حسية كقابمة لمهبلحظة الهضبكطة كاالختيار 
كلذلؾ كاف هف أىـ هقكهاتو كعناصره: الهبلحظة العمهية، التي  36التجريب"ك 

تعني: الهشاىدة الحسية الهقصكدة كالهنظهة كالدقيقة لمحكادث كاألهكر 
كالظكاىر، بغية اكتشاؼ أسبابيا كقكانينيا كنظرياتيا، عف طريؽ القياـ بعهمية 

سكرة ؽ ػ كىي هف السكر النظر في ىذه األشياء كاألهكر كالكقائع"، ففي بدايات 
الهكية يخبرنا ا عف قضية انكار الكافريف لمبعث كعدـ تصديقيـ لمحياة بعد 
الهكت، فعرض القرآف ليذه القضية بالدليؿ اإلليي ػػ أكالن ػػ الهتعمؽ بقدرتو عمى 
الحياة بعد الهكت، ثـ يأتي الهنيج التجريبي هف خبلؿ الهبلحظة في كيفية خمؽ 

إلى  أفمـ ينظركا﴿رض كىي أدلة هادية بحتة، يقكؿ تعالى: السهاكات كاأل
 لها ذكر ا تعالى حالة الهكذبيف، كها ذهيـ بو، دعاىـ 37﴾...". السهاء فكقيـ

إلى  أفمـ ينظركا﴿النظر في آياتو األفقية، كي يعتبركا، كيستدلكا بيا، فقكلو: إلى 
بؿ ىك في غاية  كمفة كشد رحؿ،إلى  ال يحتاج ذلؾ النظر ﴾السهاء فكقيـ"

قبة هستكية األرجاء، ثابتة البناء،  ﴾كيؼ بنيناىا﴿، أفبل ينظركف 38السيكلة
األفؽ في إلى  هزينة بالنجـك الخنس، كالجكار الكنس، التي ضربت هف األفؽ

غاية الحسف كالهبلحة، ال ترل فييا عيبان، كال فركجان، كال خبلال كال إخبلال. قد 
ض، كأكدع فييا هف هصالحيـ الضركرية ها أكدع. جعميا ا سقفان ألىؿ األر 

أم: كسعناىا، حتى أهكف كؿ هخمكؽ  ﴾كاألرض هددناىا كألقينا فييا..﴿
                                                           

 .77ـ طخ٠ٍن حٌؼٍَٛ ح٤ٓخ١ٓش،  36

 .6ـ ٍٓٛس ق:  37

 ـ ٠ٕظَ طف١َٔ حٌٔؼيٞ. 38
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السككف فييا كاالستقرار كاالستعداد لجهيع هصالو، كأرساىا بالجباؿ لتستقر هف 
 التزلزؿ، كالتهكج.

يـ هف األرض كبعد أف دعاىـ ا لمنظر فيها فكقيـ هف السهاء كها تحت      
كها عمييا، لتدؿ عمى عظهتو كقدرتو التي هنيـ البعث الذم كذبكا بو، ًقيسى ليـ 

كنزلنا هف السهاء ﴿قدرتو عمى اإلحياء بإحياء األرض بعد هكتيا، فقاؿ تعالى: 
، هاء هباركان فأنبتنا بو جنات كحب الحصيد، كالنخؿ باسقات ليا طمع نضيد

لقد دفع ا في ىذه اآليات ، 39﴾يتان كذلؾ الخركجرزقان لمعباد كأحيينا بو بمدة ه
ظيار تقريبو ، بذكر " أبير اآليات كأدليا عميو، كالتي تتجدد 40استحالة البعث كا 

عمى هركر الدىر، حيث اشتهمت عمى قياس بعث الناس لمحياة األخرل، بعد 
 هكتيـ كفناء أجسادىـ عمى إعادة حياة النباتات هف بذكرىا، كاالهتناف بظاىر
الجهاؿ في خمؽ ا، كبنعهة الهطر كها يككف هف بإنزالو هف اإلنبات كحصكؿ 

حياء األرض بعد هكتيا ، كهف أهثمة 41الثهار كاألقكات لآلدهييف كالبيائـ، كا 
كالذم نزؿ هف السهاء هاء بقد فأنشرنا ﴿القياس قكلو تعالى في سكرة الزخرؼ: 

 .42﴾بو بمدة هيتا كذلؾ تخرجكف
 

                                                           
 .9ـ ٍٓٛس ق:  39

ـ ٠ٕظَ، ِلّي حٌطخَ٘ حرٓ ػخٍٗٛ، طف١َٔ حٌظل٠ََ ٚحٌظ٠َٕٛ، حٌيحٍ حٌظ١ٔٔٛش ٌٍَٕ٘ـ طْٛٔ،  40

1984 ،26 /295. 

ـٍش طيرَ، حٌـخِؼش حٌّلّي٠ش ـ حٌٕٙي / حٌؼيى حٌؼخِٓ، ـ كّخى رٓ ِلّي ٠ٛٓف، حٌّمخٛي حٌمَآ١ٔش، ِ 41

2020ٙ ،53. 

 .11ـ حٌِهَف: 42



نوفمبر  11العدد 

 2221سبتمبر 

 مجلة البحوث األفرٌقٌة

   

 433                                 

 العلمً البحث تطور فً وأثره الكرٌم القرآن

 مين في تأصيل البحث العممي:دور عمماء المسم 
ال شؾ في أف أصكؿ البحث العمهي كهجاالتو هستنبطة هف القرآف الكريـ      

كالضركرة الحضارية، الهتهثمة في التأهؿ ، الهعجز، القائـ عمى الحقيقة الهنطقية
كالتفكير في آيات ا الهنظكرة، هف خبلؿ ىذا الككف البديع، كآياتو القرآنية 

في  لهشتهمة ػ كها أسمفنا ػ عمى أسمكب التفكير كاالستنباط كالتجريبالهكتكبة، ا
البحث العمهي، فالباحث في التراث اإلسبلهي يجد أف عمهاء الحديث كاألصكؿ 

الحقيقة هف خبلؿ دراستيـ إلى  الهكصؿ قد استخدهكا أساليب البحث العمهي
م بيا القرآف الكريـ لمكقائع كاألخبار كاألقكاؿ، كقد اعتهدكا عمى أخبلقيات يناد

كاألهانة ، في هعظـ آياتو كسكره، كاعتهدت كأسمكب هف أساليب البحث العمهي
كالصدؽ كالهكضكعية، كالعد عها يخالفيا كالكذب كالتعصب، كغيرىا، ثـ جاء 
هف بعدىـ عمهاء أكغمكا في التأهؿ كالتفكير درسكا الككف ك هظاىر الطبيعة 

ك هصدر البحث كأساسو، كتعد حقبة ىؤالء آخذيف في االعتبار بأف القرآف ى
هنتصؼ القرف إلى  العمهاء الذيف ظيركا في هنتصؼ القرف العاشر الهيبلدم

الحادم عشر هف أزىى العصكر العمهية فقد بمغت الحضارة اإلسبلهية ذركتيا، 
حيث كضع ىؤالء العمهاء " أسس كهبادئ كقكاعد كضكابط كاخبلقيات البحث 

، كلـ يجد ىؤالء العمهاء " صعكبة كبيرة في 43م يتبع فيو"العمهي كالهنيج الذ
 44بناء الهنيج العمهي كتطكيره كتطبيقو كااللتزاـ بو في بحكثيـ كأعهاليـ العمهية"

                                                           
 .70ـ طخ٠ٍن حٌؼٍَٛ ح٤ٓخ١ٓش، ٙ 43

 .70ـ حٌَّؿغ ٔفٔٗ، ٙ 44



نوفمبر  11العدد 

 2221سبتمبر 

 مجلة البحوث األفرٌقٌة

   

 434                                 

 العلمً البحث تطور فً وأثره الكرٌم القرآن

ألف هبادئ ىذا الهنيج " ىي في هجهكعيا جزء هف فكرىـ اإلسبلهي كتعاليهو 
 ي بحكثو العمهيةالساهية، التي تدعك العالـ كالباحث العمهي في عهمو العمهي كف

االلتزاـ بهبادئ: الصدؽ كاألهانة العمهية، كطمب الحؽ لذاتو، كاإلخبلص، إلى 
ذلؾ هف الهبادئ ذات الهدلكؿ إلى  كالصبر كالكضكح، كالهكضكعية، كها

تجنب ها يخالؼ ىذه الهبادئ. إلى  كالتي تدعك في الكقت نفسو، 45اإليجابي"
 يتهثؿ في التهسؾ كرقييـ، لتقدهيـ ؿاألك  كقد أدرؾ ىؤالء العمهاء بأف السبب

 فيدتيـ كالحضارم، العمهي االزدىار هقكهات الذم فيو كؿ اإلسبلـ بهبادئ
جكىره إلى  فتنبيكا.46السميـ العمهي الهنيج أصكؿإلى  الحنيؼ الديف تعاليـ

"فكضعكا الهنيج التجريبي أك االستقرائي كحددكا عناصر ىذا الهنيج الذم يقكـ 
كيعتبر الحسف ابف الييثـ الكاضع  ،47نظهو قكانيف االستقراء"عمى التجربة كت

االستقراء )الحقيقي ألسس الهنيج العمهي القائـ عمى ثبلثة عناصر كىي 
الهناظر(: " كنبتدئ في البحث باستقراء )، فيقكؿ في كتابو (كالقياس كالتهثيؿ

الهكجكدات، كتصفح أحكاؿ الهبصرات، كتهييز خكاص الجزئيات. كنمقط 
ستقراء ها يخص البصر في حاؿ االبصار. كها ىك هطرد ال يتغير، كظاىره با

عمى التدرج  ال يشتبو، هف كيفية االحساس. ثـ نترقى في البحث كالهقاييس
كالترتيب، هع انتقاد الهقدهات كالتحفظ في النتائج. كنجعؿ في جهيع ها نستقر 

                                                           
 .70ـ حٌَّؿغ ٔفٔٗ، ٙ 45

ـ ى. أكّي فئحى رخٗخ: أٓخ١ٓخص حٌؼٍَٛ حٌّؼخَٛس فٟ حٌظَحع ح٩ٓ٦ِٟ: ىٍحٓخص طؤ١ٍ١ٛش، ىحٍ  46

 َ.1997 حٌٙيح٠ش، حٌمخَ٘س

 .20ح٩ٓ٦َ ٚحٌؼٍُ حٌظـ٠َزٟ،ٙ 47
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ئر ها نهيزه كننتقده بو كنتصفحو استعهاؿ العدؿ ال اتباع اليكل كنتحرل في سا
الحؽ الذم بو إلى  . فمعمنا ننتيي بيذا الطريؽ. طمب الحؽ ال الهيؿ هع اآلراء

كبيذا ، الغاية التي عندىا يقع اليقيف"إلى  يثمج الصدر كنصؿ بالتدرج كالتمطؼ
إلى  الطريقة التجريبية في جهع الهعطيات كاستقراء الهكجكدات ليصؿإلى  يدخؿ

 تكرار "، كهف عمهاء الطريقة التجريبية جابر بف حياف، النتائج دكف تسرع كال
، كيقكؿ 48هعرفة الطبائع هيزانيا"إلى  " الكصكؿ: (الحدكد)الذم يقكؿ في كتابو 

في كتاب )السبعيف(: " كالدربة تخرج ذلؾ، فهف كاف دربان كاف عالهان حقان، كهف 
ع" فيك هعتهد في لـ يكف دربان لـ يكف عالهان، كحسبؾ بالدربة في جهيع الصنائ

غير ذلؾ هف العمهاء الهسمهيف الذيف أرسكا إلى  كتبو عمى القياس كاالستدالؿ.
قكاعد الهنيج العمهي السميـ الهستنبط هف القرآف الكريـ، كالذيف سبقكا ديكارت 
كبيكف كنيكتف بقركف عدة، كالهتتبع لكتب التراث العمهي كالعربي يجد فييا 

ؤكد فضؿ عمهاء العرب كالهسمهيف في ابتكار العديد هف الشيادات التي ت
الهنيج العمهي، يقكؿ الدكتكر عمى عبد ا الدفاع: " إف عمهاء العرب 
كالهسمهيف ابتكركا الطريقة الحديثة في التفكير كالبحث لهعرفة قكانيف الطبيعة، 

..إف . كأنيـ اتجيكا الكجية التي تبعيـ فييا التفكير العمهي في هجاؿ الطبيعة
هاء العرب كالهسمهيف ىـ أكؿ هف بدأ كدافع بكؿ جدارة عف الهنيج التجريبي. عم

فيذا الهنيج يعتبر هفخرة هف هفاخرىـ. فيـ الذيف كضعكا أساس البحث العمهي 
الحديث، ككانكا أكؿ هف أدرؾ فائدة كأىهية الهنيج التجريبي في العمكـ الطبيعية 

                                                           
 .21ـ حٌَّؿغ ٔفٔٗ،  48
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ؿ العمهية، ليحققكا عف طريؽ كرغب في التجربة كاالختبار، كأنشأكا الهعاه
" ، كيقكؿ 49التجربة، كالهبلحظة الهضبكطة نظرياتيـ كيستكثقكا هف صحتيا

زيغريد )الدكتكر رشيد الجهيمي في ىذا الصدد نقبلن عف الهستشرقة األلهانية 
شهس العرب تسطع عمى الغرب: أثر الحضارة العربية في )ىكنكة( في كتابيا 

ىـ الذيف ابتدعكا طريقة البحث العمهي الحؽ القائـ  أكربا(: " فالعرب في الكاقع
عمى التجربة. فعندىـ فقط بدأ البحث الدائب الذم يهكف االعتهاد عميو يتدرج 

الكميات. كأصبح هنيج االستنتاج ىك الطريقة العمهية السميهة إلى  هف الجزئيات
اس لمباحثيف. كبرزت الحقائؽ العمهية كثهرة لمهجيكدات الهضنية في القي

كالهبلحظة... كبالتجارب العمهية الدقيقة...اختبر العرب النظريات كالقكاعد 
كاآلراء العمهية...فأثبتكا صحة الصحيح هنيا كصححكا الخطأ في بعضيا، 
ككضعكا بديبلن لمخاطئ هنيا هتهتعيف في ذلؾ بحرية كاهمة في الفكر كالبحث، 

تمؾ ىي الكمهات التي ككاف شعارىـ في أبحاثيـ الشؾ كأكؿ شركط الهعرفة. 
عرفيا الغرب بعدىـ بثهانية قركف، كعمى ىذا األساس سار العرب في العمكـ 
الطبيعية شكطان كبيران، أثر فيها بعد بطرؽ غير هباشرة عمى هفكرم الغرب 

 ، كغيرىها.50ركجربيككف ك ليكناردك دافنشي( ")كعمهائو هف أهثاؿ 

                                                           
.، 53ـ  52ـ حٌّٛؿِ فٟ حٌظَحع حٌؼٍّٟ حٌؼَرٟ ح٩ٓ٦ِٟ. ٠ٛ١ٍٔٛن: ؿْٛ ٚح٠ٍٟ ٚأ٨ٚىٖ، ٙ 49

 .71ٔم٩  ػٓ ػَّ حٌظِٟٛ ح١ٌ٘زخٟٔ، طخ٠ٍن حٌؼٍَٛ ح٤ٓخ١ٓش فٟ حٌل٠خٍس حٌؼَر١ش ح١ِ٩ٓ٦ش،ٙ

َؿّش ٚحٌٕمً فٟ حٌَّ٘ق ح٩ٓ٦ِٟ فٟ حٌم١َٔٓ ح٤ٚي ٚحٌمخٟٔ ٌٍٙـَس، ـ ١ٍٗي حٌـ١ٍّٟ، كَوش حٌظ 50

 .176ـ  175رٕغخُٞ حٌـّخ٠َ١٘ش: ؿخِؼش لخ٠ٍْٛٔ، ٙ
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ذم حظي بو عمهاء العرب كال شؾ في أف ىذا التقدـ الباىر ال       
كالهسمهيف، كاف هصدره القرآف الكريـ، فحينها يربط الحسف بف الييثـ في تجاربو 
العمهية بيف النظرية كالتطبيؽ أكبيف االستنباط كاالستقراء، فيك ينطمؽ هف 
هبادئ هستنبطة هف القرآف الكريـ، فالربط بيف النظر كالتطبيؽ، كالربط بيف 

 كبر. تفعمكف ال ها تقكلكف لـ آهنكا الذيف أييا يا: ﴿تعالى القكؿ كالفعؿ في قكلو
 . 51﴾ تعمهكف ال ها تقكلكا أف ا عند هقتان 

 الخاتمة:
بعد ىذا العرض الهكجز لهكضكع القرآف الكريـ كأثره في تطكر البحث      

 نتائج هنيا:إلى  العمهي، نخمص
ؾ حضارات أف التطكر العمهي ال يبدأ بظيكر اإلسبلـ فقد كانت ىنا .1

كاستكشافات عمهية هف ىندية كيكنانية كغيرىا، لكنيا جهدت كلـ تكاكب 
 التطكر العمهي، بسبب فقدانيا لمهنيج العمهي السميـ أخبلقياتو.

بظيكر القرآف الكريـ شيدت الحركة العمهية العربية أبيى عصكر ازدىارىا،  .2
 كلقيت في ظمو أكبر قكة دفع كتشجيع.

أىهية العقؿ كرفع هف شأف العمـ كالهعرفة، هف خبلؿ  أكد القرآف الكريـ عمى .3
عهاؿ الفكر كالنظر في آيات ا الككنية كالقرآنية.  الحث عمى التأهؿ كا 

قاهة األدلة كالبراىيف لمكصكؿ .4 إلى  حث القرآف الكريـ عمى العمـ كالبحث كا 
 الحقائؽ بعيدان النظريات الفمسفية، كالتعصب الذاتي.

                                                           
 .3ـ  2ـ ٍٓٛس حٌٜف:  51
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مهاء العرب كالهسمهيف فاستنبطكا هف خبللو برز فضؿ القرآف عمى ع .5
أساليب البحث العمهي، كاالستكشافات العمهية التي نادل بيا قبؿ خهسة 
عشر عاهان، فبرز فضؿ عمهاء الهسمهيف كسبقيـ لعمهاء الغرب، في عهمية 
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 أٔسثب ػهٗ نهًغهًٍٛ انؼهًٙ اإلَزبط أصش

 ٔاإلَكبس االػزشاف ثٍٛ 

  
 ػجٕثٙ خبنذ. د 

  انًغشة، انضبَٙ انؾغٍ عبيؼخ 

 :الممخص
زت عف تاريخ الحضارة يفاجأ الباحث عندها يتصفح الدراسات كالبحكث التي أنج    

اإلنسانية، هف لدف الدارسيف الغربييف، فبل يظفر هنيا بالتقدير الهناسب لها أسداه 
العمهاء الهسمهكف ليذا الصرح الحضارم اإلنساني، في إنكار هتحاهؿ عمى ىذه 
اإلنتاجات العمهية، كحتى عمى هستكل تأريخ اآلداب كالفنكف كالعمـك فإنو ال يبدأ عند 

لغربي، إال بهصر القديهة كبابؿ بدءان خاطفا، ثـ يتكسع كيتشعب بببلد اإلغريؽ العالـ ا
القركف الكسطى الهسيحية، لينتيي آخر األهر إلى  هارا هركرا عابرا ببيزنطة، كهتنقبل

غير أنو هف باب اإلنصاؼ أف نسجؿ بعض الباحثيف ههف تحمكا ، بالعصكر الحديثة
، كقدهكا أعهاال رائدة في التعريؼ بيذه بالهكضكعية، كلـ يسايركا ىذا النيج

اإلسياهات العمهية لمعمهاء الهسمهيف في بناء الحضارة اإلنسانية بشكؿ عاـ، 
 كالحضارة الغربية بشكؿ خاص.

.  الكمهات الهفاتيح: العمهاء الهسمهكف، الحضارة اإلسبلهية، أكركبا، العمـك
Abstract: The researcher is surprised when he browses through the 

studies and research that have been completed on the history of human 
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civilization by Western scholars، so he does not obtain from them the 

appropriate appreciation for what Muslim scholars have done for this 

human civilization edifice، in a prejudiced denial of these scientific 

productions، and even at the level of the history of literature، arts and 

sciences، it does not begin In the Western world، except in ancient 

Egypt and Babylon، starting lightly، then expanding and branching out 

into the country of the Greeks، passing through Byzantium، and 

moving to the Christian Middle Ages، to finally end in modern times. 

   However، it is fair to record some researchers who were objective، 

and did not go along with this approach، and presented pioneering 

work in the definition of these scientific contributions of Muslim 

scholars in building human civilization in general، and Western 

civilization in particular. 

Key words: Muslim scholars- Islamic civilization- Europe- Sciences. 

 تمييد -1
سياهات العمهاء الهسمهيف في هيداف العمكـ سكاء هنيا اإلنسانية، تعددت إ    
األساسية التطبيقية )كالرياضيات كالفيزياء كالكيهياء كعمكـ األرض(، كالفنكف  أك

عمكـ الزراعة كالتربة كالهياه، كالعمكـ الجغرافية إلى  اإلسبلهية، باإلضافة
  كالبحار.

ي الهصادر التاريخية، كها كثقتو ف هثبتكرغـ أف ىذا اإلنتاج الغزير     
الشيادات الهتنكعة الهعاصرة ليذه اإلسياهات، إال أننا نجد بعض الباحثيف 
األكركبييف ينكركنو بناء عمى الطرح االستشراقي الهتحاهؿ عمى كؿ ها يرجع 
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لمحضارة اإلسبلهية، بيد أف ىناؾ اتجاه هف الغربييف ههف تحمكا باإلنصاؼ 
مى أىهية ىذا اإلنتاج كفضمو عمى العالـ بشكؿ عاـ، كالهكضكعية، يؤككف ع

 كعمى الجناح الغربي بشكؿ خاص.
كقد شكمت العصكر الكسطى هحطة بارزة في تاريخ الحضارة اإلنسانية،     

ففي الكقت الذم كسهت فيو ىذه العصكر بالتخمؼ كالظبلـ كالرجعية بالنسبة 
هية بالعمـ كالنكر كالهعرفة، لمعالـ األكركبي، كصفت في الضفة العربية اإلسبل

ـ 1307ىػ/707كهف طريؼ ها يركل في ىذا الصدد أف البابا أصدر عاـ 
الشيطانية، هها حدا ببعض  تحريها لبلشتغاؿ بالكيهياء عمى أنيا هف البحكث

كضع اسـ )جابر( أك )جابر الهسمـ( عمى هؤلفاتيـ لمنجاة هف إلى  النصارل
جابر سكل جابر بف حياف الذم هات  غضب كعقاب رجاؿ الكنيسة، كلـ يكف

 .1قبؿ تحريـ الكنيسة لبلشتغاؿ بالكيهياء بخهسة قركف
لقد أضحت الكنيسة طكاؿ العصكر الكسطى كابكسا، عانى هنو العمهاء     

كالهفكركف في أكربا، تحرهيـ خكض غهار البحث العمهي كالترقي في أفاؽ 
بالتكسع في أصناؼ العمـك الفكر الحر، في الكقت الذم تهتع فيو الهسمهكف 

هبرزيف لمعالـ نتائجو الرائقة كأفاقو الكاسعة هف خبلؿ ها خمفكه هف إنتاج عمهي 
 غزير. 

                                                           
هخٌي رٓ ١ٍّٓخْ حٌو٠ٛطَ، ؿٙٛى حٌؼٍّخء ح١ٌٍّّٔٓ فٟ طميَ حٌل٠خٍس ح٦ٔٔخ١ٔش، ِىظزش حٌٍّه فٙي   1

 .246، ٙ، 2003حٌٔؼٛى٠ش، ِىظزش حٌٍّه فٙي ح١ٕ١ٌٛش،  ح١ٕ١ٌٛش، ح٠ٌَخٝ، حٌٍّّىش حٌؼَر١ش
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هف خبلؿ ىذه الثنائية التاريخية الهتناقضة، تأتي ىذه الكرقة البحثية لتبحث     
في هظاىر إسياهات الهسمهيف في اإلنتاج العمهي بكؿ صنكفو كأثره عمى العالـ 

كركبي، كهكقؼ الغرب تجاه ىذا اإلنتاج كتتكخى عرض ىذا التأثير البارز األ
ثباتا، ليس هف  لمحضارة السبلهية، كتفاعؿ الفاعؿ العمهي األكركبي هعو نفيا كا 
نها بهنيجية هكضكعية  هنظكر حهاسي يتباكى عمى هاض كلى كهضى، كا 

إلسبلهي عف كهتسائمة ذلؾ السؤاؿ الهتكرر كالهمح، الذم يخص تأخر العالـ ا
 ركب الحضارة اإلنسانية الهتسارعة.

فإذا قدر لمهسمهيف أف يحهمكا هشعؿ الريادة في كافة هجاالت الثقافة، في      
غضكف أكثر سبعهائة كخهسيف عاها هتجاكزيف عصر اإلغريؽ الذىبي 

ىذه الهكانة، إلى  بضعفيو، أال يهكنيـ أف يكرركا ىذه الريادة كيعكدكا هرة أخرل
 دكرىـ الحضارم في بناء هجتهع راؽ عمى جهيع األصعدة؟ هحققيف

 مظاىر استفادة العالم الغربي من اإلنتاج العممي العربي -2
كتب الكثير هف األبحاث التي تعدد هظاىر التأثر الحضارم الهتبادؿ بيف     

حضارة العرب كالهسمهيف كبيف العالـ الغربي بناء عمى قانكف االحتكاؾ 
ستتبعو هف تأثير هتبادؿ شهؿ هيداف العقيدة كالتشريع كهجاؿ الحضارم، كها ي

هجاالت التربية كالهعاهبلت كالفنكف، إلى  العمـك كهجاؿ المغة كاألدب، باإلضافة
كال يهكف بأم حاؿ اإلحاطة بكؿ ىذه الهظاىر، كلكف سنكتفي في ىذه الهقاؿ 

 العمهي ببعضيا فيي دالة عمى باقي حقكؿ التأثر.
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، شاهبل لكؿ فركع اإلسبلهيةالعمـك كاف تأثير الحضارة العربية  ففي هجاؿ    
ىذه العمكـ خاصة الدقيقة هنيا كالطب، كالصيدلة، كالرياضيات، كالكيهياء، 
كالبصريات، كالجغرافيا، كالفمؾ، كلذلؾ نشطت حركة الترجهة، كاعتهدت 

بية طيمة الهصادر العربية كهؤلفات عمهاء العالـ اإلسبلهي، في الجاهعات الغر 
قد بمغ القهة عند  -عمى سبيؿ الهثاؿ–عدة قركف، فيـك أف كاف الطب 

الهسمهيف، كانت الكنيسة األكركبية تهنع العبلج، ألف الهرض )عقاب هف ا(، 
كقد عرفكا بعدىا الطب كالعبلج عف طريؽ ابف سينا كالرازم كغيرىها، فترجـ 

القرف  ب إلبف سينا فيعمى سبيؿ الهثاؿ ال الحصر كتاب القانكف في الط
الثاني عشر، كطبع عدة هرات، ليككف أساسا لمدراسات في جاهعات فرنسا 

يطاليا  .2كا 
ـ( أف كتاب القانكف في الطب 1980كقد ذكرت هجمة بريد اليكنسكك عاـ )    

، كتابع الهقاؿ 3ـ(1909إلبف سينا، بقي يدرس في جاهعة برككسؿ حتى سنة )
جانب اىتهاهو إلى  الحديث اشتير بككنو أبك الطب تعميقا لمكاتب أكسمر )الذم

بالتاريخ( حيث يقكؿ: لقد عاش كتاب القانكف هدة أطكؿ هف أم كتاب آخر 
خهس عشرة طبعة في إلى  كهرجع أكحد في الطب، كلقد كصمت عدد طبعاتو

الثبلثيف سنة األخيرة هف القرف الخاهس عشر. كيضيؼ أكسمر: إف ابف سينا 

                                                           
 .390، ٙ، 2012غٛٓظخف ٌٛرْٛ، ك٠خٍس حٌؼَد، ِئٓٔش ٕ٘يحٚٞ ٌٍظؼ١ٍُ ٚحٌؼمخفش، َِٜ،  2

ٍحغذ حٌَٔؿخٟٔ، ِخًح ليَ حٌٍّّْٔٛ ٌٍؼخٌُ: آٙخِخص ح١ٌٍّّٔٓ فٟ حٌل٠خٍس ح٦ٔٔخ١ٔش، ِئٓٔش  3

 .707/ٙ 1، ؽ 2009َِٜ، حٌطزؼش حٌؼخ١ٔش، حلَأ ٌٍَٕ٘ ٚحٌظ٠ُٛغ ٚحٌظَؿّش، حٌمخَ٘س، 
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هف الشركع بالثكرة العمهية في هجاؿ الطب، كالتي بدأت هكف عمهاء الغرب 
 .4فعبل في القرف الثالث عشر، كبمغت هرحمتيا األساسية في القرف السابع عشر

كها ذكرناه عف كتاب القانكف، يسرم أيضا عمى كتاب )الحاكم( ككتاب     
قت )الهنصكرم( لمرازم، كذلؾ في نياية القرف الثالث عشر، كتخميدا لفضمو أطم

جاهعة برنستكف األهريكية اسـ الرازم عمى أكبر أجنحتيا. كها كاف ألبحاث أبي 
 الريحاف البيركني تأثير بارز في الحضارة الغربية.

ىذه الهساىهات العمهية التي أغنت الحضارة األكركبية إنتاجات إلى  يضاؼ    
هتعمقة بكزف التي شكمت هفتاحا عمهيا بالنسبة لتكرشيممي في أبحاثو ال الخازني،

اليكاء ككثافتو كالضغط الذم يحدثو، كقد اخترع الخازني هيزانا لكزف األجساـ 
إلى  في اليكاء كالهاء، ظمت أكربا تستعيف بو حتى القركف الكسطى، باإلضافة

استعانتيا بدقة هكازيف الهسمهيف في هجاؿ الكزف النكعي، كثقؿ اليكاء 
 .5كالجادبية

تب جابر بف حياف كالحسف بف الييثـ كالخكارزهي، كشهمت عهمية الترجهة ك    
كاتخذت هراجع لمدراسة في أكربا لعدة قركف. كقد استقرأ الهستشرؽ سيديك 
هظاىر االستفادة األكربية هف االنتاجات العمهية لمهسمهيف هستعرضا عدة 
ذا بحثنا فيها  هراجع أنتجتيا الحضارة اإلسبلهية كاستافدت هنيا أركبا، فقاؿ: " كا 
اقتبسو البلتيف هف العرب في بدء األهر كجدنا جربرت الذم أضحى بابا باسـ 

                                                           
 .1980ِـٍش ر٠َي ح١ٌٛٔٔىٛ، ػيى أوظٛرَ، ٕٓش  4

 .708ٍحغذ حٌَٔؿخٟٔ، َِؿغ ٓخرك، ٙ،  5
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ـ( ها 980ىػ/369ـ( كسنة )970ىػ/359سافستر الثاني أدخؿ إلينا بيف سنة )
تعمهو في األندلس هف الهعارؼ الرياضية، كأف أكىيبلرد اإلنجميزم طاؼ بيف 

ر فترجـ هف ـ( في األندلس كهص1128ىػ/522ـ( كسنة )1100ىػ/493سنة )
)األركاف( إلقميدس، الذم كاف الغرب يجيمو، كركدلؼ البركجي  العربية كتاب

ترجـ هف العربية كتاب )الجغرافيا في الهعهكر هف األرض( لبطميهكس، كأف 
ـ( رسالة في الجبر الذم تعمهو 1200ىػ/596ليكنارد البيزم ألؼ حكالي سنة )

)البصريات( لمحسف بف الييثـ في  هف العرب، كأف قتيميكف البكلكني ترجـ كتاب
 .6ذلؾ القرف"

التي ترجهيا األركربيكف كاستفادكا هنيا،  كهف عمكـ الحضارة اإلسبلهية     
عمـ الفمؾ خاصة في القرف الثاني عشر كالثالث عشر، حيث تهت ترجهة 

ـ( كقد ترجـ ألكؿ هرة قبؿ 911ىػ/299)الزيج الصابئ( لمبتاني الذم ألفو سنة )
البلتينية. ككاف ألفكنسك العاشر )همؾ قشتالة( قد إلى  ـ(1143ىػ/583سنة )

. كقد عمؽ 7ـ(12اإلسبانية في النصؼ الثاني هف القرف )إلى  أهر بترجهتو
ـ( كىك فمكي ألهاني عمى الترجهة 1476ىػ/881)ريجيك هكنتانكس( )تػ

ة، هع ـ( في هدينة نكرنبرغ األلهاني1537البلتينية، كتـ طبع الكتاب في سنة )
ـ تحت عنكاف )كتاب هحهد 1645تمؾ التعميقات، كها طبع هرة أخرة سنة 

 البتاني في عمـ النجكـ هع قميؿ هف الحكاشي ليكحنا راجيك هكنتانكس(.
                                                           

ىحٍ حٌٍٛحق ٌٍَٕ٘ ٚحٌظ٠ُٛغ، حٌٍّّىش حٌؼَر١ش حٌٔؼٛى٠ش،  ِٜطفٝ حٌٔزخػٟ، ِٓ ٍٚحثغ ك٠خٍطٕخ، 6

1999،  ،ٙ48. 

 .286ٙ، هخٌي رٓ ١ٍّٓخْ حٌو٠ٛطَ، َِؿغ ٓخرك،  7
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كاستفاد األكركبيكف أيضا هف كتب ابف الييثـ في عمـ الفمؾ، فترجـ كتابو     
ىػ، 684ىػ، 680التكالي )في ثبلثة أعكاـ كىي عمى  8العبريةإلى  )ىيئة العالـ(

ـ، 14اإليطالية في القرف إلى  ـ( ثـ ترجـ1322ـ، 1275ـ،1271ىػ/ 722
ألبي إسحاؽ نكر  كتاب ابف الييثـ ترجـ كتاب )الييئة( في الفمؾإلى  باإلضافة

بطركج هدينة قرب قرطبة( كذلؾ في القرف إلى  الديف اإلشبيمي البطركجي )نسبة
 ـ.13
ترجهة التي شكمت أبرز هنافد اإلنتاجات العمهية كهف خبلؿ عهميات ال    

لمحضارة اإلسبلهية نحك العالـ األكركبي، انتقمت األفكار كالنظريات الفمكية التي 
الحركة الفمكية في أكركبا، كهف أبرز األهثمة التي إلى  تكصؿ إلييا العقؿ الهسمـ

عمهاء  الصدد، ككبرنيكس الذم يعد هف أشير يهكف االستشياد بيا في ىذا
ـ(، حيث تأثر بالبتاني، كابف 1543ىػ/950الفمؾ التجربييف في أكربا )ت

ىػ 1390يكنس، كابف الشاطر، كالزرقالي، كقد كشؼ الدكتكر )ديفيد كينج( عاـ 
ـ عف اطبلع ككبرنيكس عمى هخطكطات إسبلهية عثر عمييا في 1970/ 

اء الفمؾ بكلكنيا هكطنو األصمي. كها أف هعظـ أفكاره اقتبسيا هف عمه
الهسمهيف، حيث أخذ عف البيركني، القكؿ بهركزية الشهس لمككف، كدكراف 

 .9األرض هرتيف حكؿ نفسيا يكهيا، كحكؿ الشهس سنكيا

                                                           
وخٔض حٌؼخىس طَؿّش حٌىظذ حٌؼَر١ش اٌٝ حٌؼز٠َش ػُ ٔمٍٙخ اٌٝ ح٩ٌط١ٕ١ش ٤ْ أٚحثً ِٓ ٔ٘طٛح فٟ  8

 حٌظَؿّش وخٔٛح ِٓ ٠ٙٛى ح٤ٔيٌْ.

 .287هخٌي رٓ ١ٍّٓخْ حٌو٠ٛطَ، َِؿغ ٓخرك، ٙ،  9
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ـ، باعتهاده عمى 1530كاعترؼ ككبرينكس نفسو في إحدل كتبو سنة      
أبحاث البتاني كالزرقالي، بؿ إف ككبرنيكس كاف حمقة كصؿ بيف ها أنتجو 

الهجاؿ، كبيف أبحاث العالـ الفرنسي )الببلس(، ىذا األخير  هكف في ىذاالهسم
تأثر بككبرنيكس كقبمو بابف يكنس الهصرم، كاعتهد عمى هخطكطاتيها، 

 كالببلس ىك صاحب نظرية االنفجار الككني.
تعدك أف تككف صكرة هصغرة عمى عشرات النهاذج هف  فيذه األهثمة، ال    

ستفاذ هنيـ العالـ الغربي، كخير شيادة لفضؿ عمهاء الهسمهيف، الذيف ا
الهسمهيف عمى أكربا في هجاؿ الفمؾ ها قالو الهستشرؽ الفرنسي )غكستاؼ 
لكبكف(: " لذا نقكؿ إف العرب ىـ الذيف نشركا عمـ الفمؾ في العالـ كمو بالحقيقة 

"10. 
تصر كجدير بالذكر أف ىذه االقتباسات األكركبية هف عمـك الهسمهيف، لـ تق    

عمى ها سبؽ ذكره، بؿ إنيـ استفادكا أيضا هف جيكد الهسمهيف العمهية في 
ـ كتب 12الجغرافيا، فترجـ اإلنجميزم )ادالرد فكف باث( في القرف  هجاؿ

ـ(، )آثار 1283ىػ/682الخكارزهي في الجغرافيا، كها ترجـ كتاب القزكيني )ت
ـ( فقد 1164ىػ/560)تالبلثينية، أها اإلدريسي إلى  الببلد كأخبار العباد(

نزىة الهشتاؽ )البلتينية خاصة كتابو الهشيكرإلى  ترجهت كتبو ىك األخر
كاختراؽ األفاؽ(، يقكؿ عنو سيديك: " لقد اقتصر كاضعكا الخرائط األكركبيكف 

                                                           
 .459غٛٓظخف ٌٛرْٛ، َِؿغ ٓخرك، ٙ،  10
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هدة ثبلثة قركف كنصؼ عمى نسخ ذلؾ الكتاب. كلـ يدخمكا عميو سكل بعض 
 .11التعديبلت الطفيفة"

ي تفكؽ عمهاء العرب كالهسمهيف في عمـ الجغرافيا ككنيـ كهها زاد ف     
جاء هف سهرقند كاألندلس كفارس كالشاـ  بمداف عديدة، فهنيـ هفإلى  ينتهكف

كهصر كاليند كغيرىا، فدكنكا هعمكهاتيـ الجغرافية بناء عمى الهشيادات 
نيف كالهعاينات الهيدانية حتى أضحكا قادة الفكر في ىذا الهيداف خاصة في القر 

 .12الثالث كالرابع اليجرييف
كسنجد األهر يتكرر هع عمكـ الكيهياء كالفيزياء كالرياضيات كاألحياء، لكف     

الهتتبع ليذه األثار العمهية اإلسبلهية، ىك سبب إنكار إلى  يتبادر السؤاؿ الذم
ىذه الجيكد العمهية هف لدف بعض األصكات األكركبية، أال تشفع ىذه 

دة إلتباث ىذه اإلنتاجات العمهية، أـ أف األهر لو أسباب أخرل الشيادات الهتعد
جعمتيـ ينكركف كؿ ىذا الكـ اليائؿ هف العمكـ التي ترجهت لمجناح األركبي 

 كاستفادت هنيا الحضارة األكركبية؟
 تأثر أوربا بجيود العمماء المسممين بين العتراف واإلنكار -3
 الحضارة الغربية مظاىر إنكار أثر العمماء المسممين عمى (1
ها اصطمح عميو إلى  لعؿ ىذا التساؤؿ الذم طرحناه، يفرض عمينا الرجكع    

بعصر النيضة في التاريخ األكركبي، حيث كقفت الكنيسة أهاـ كؿ عالـ يحاكؿ 
                                                           

 .66، ٙ، ٩ٓ٦1983ِٟ، ر١َٚص، حٌز١َ٘ ٛفَ، حٌـغَحف١خ ػٕي حٌؼَد، ىحٍ حٌغَد ح 11

ػٍٟ رٓ ػزي هللا حٌيفخع، ٍٚحى ػٍُ حٌـغَحف١خ فٟ حٌل٠خٍس حٌؼَر١ش ٚح١ِ٩ٓ٦ش، ِىظزش حٌظٛرش،  12

 .57،58، ٙ، 1993ح٠ٌَخٝ، حٌٍّّىش حٌؼَر١ش حٌٔؼٛى٠ش، 
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إثبات نظريات جديدة خاصة إذا خالؼ هعتقدىا الشائع، كلنهثؿ بحالة العالـ 
حيث كلد ىذا العالـ في هدينة )بيزا( جميمك كىك هف هشاىير عصر النيضة، 

ـ أعمف عف اراءه العمهية الفمكية التي 1616ـ، كفي سنة 1563اإليطالية سنة 
خالفت الكنيسة هها عرضو لمهحاكهة بسبب أفكاره حكؿ كركية األرض كدكرانيا 

ـ بالحكـ عميو 1633كأف الشهس ىي هركز الككف، كانتيى بو الهطاؼ سنة 
إلى  البابا )أرباف الثاهف( الذم كاف صديقا لجميمك، الحكـ هدل الحياة، ثـ خفؼ

. 13ـ1642إقاهة جبرية في هنزلو بركها، ثـ في فمكرنسا حيث هات فييا سنة 
كرغـ تعدد الهبررات التي قدهت ليذا الرفض غير الهبرر، إال أف األهر يهثؿ 

 ى.رفضا قاطعا لبلعتراؼ بجيكد الهسمهيف كتقدـ عمكهيـ في العصكر الكسط
فكثير هف إنجازات جميمك اعتهدت عمى ها تكصؿ إليو الهسمهكف، كهنو      

، الذم يرجع الفضؿ في استعهالو ألكؿ هرة البف يكنس 14اختراع البندكؿ
ـ( كاقتصر جميمك عمى إدخاؿ إضافات عمى 1008ىػ/399الهصرم )ت

و استخداهو بعد اكتشاؼ بعض النظريات األخرل الهتعمقة بو، كها أف اختراع

                                                           
 .287هخٌي رٓ ١ٍّٓخْ حٌو٠ٛطَ، َِؿغ ٓخرك، ٙ،  13

، ٘ٛ ٘ٛ ؿُٔ ٠ظَؿق، ؿ١جش ًٚ٘خرخ ، pendulum حٌٕٛحّ أٚ حٌوطخٍ أٚ حٌَلخٙ أٚ حٌزٕيٚي"  14

كٛي ٔمطش ِؼ١ٕش، اًح ٗي اٌٝ ؿخٔذ، ػُ طَن كَح. ٚطؼًّ حٌـخًر١ش ػٍٝ طَؿلٗ رّؼيي ِٕظظُ. 

٠ٚظىْٛ حٌزٕيٚي حٌز٢١ٔ ِٓ ػمً، ِؼٍك فٟ ٔٙخ٠ش ه٢١ أٚ ٍٓه. ٠ّٚٔٝ حٌّٔخٍ، حٌٌٞ ٠ظلَن 

حٌؼمً، ٌىٟ ٠ظلَن ؿ١جش ًٚ٘خرخ ، َِس ػ١ٍٗ حٌؼمً، لّٛ حٌزٕيٚي. ٠ّٚٔٝ حٌِِٓ، حٌٌٞ ٠ٔظغَلٗ 

 /https://www.marefa.org .ٚحكيس، ػٍٝ ٌ٘ح حٌمّٛ، فظَس حٌٌرٌرش " ٔم٩ ػٓ ِٛلغ حٌّؼَفش
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لمتمسككب لـ يكف سكل تطبيؽ عهمي لنظريات ابف الييثـ عف االبصار 
 . 15كدراساتو حكؿ العدسات

سياهاتيـ في بناء الحضارة      كهف صكر إنكار جيكد العمهاء الهسمهيف كا 
اإلنسانية، االدعاء أنيـ اقتبسكا كؿ ذلؾ هف الحضارات التي سبقتيـ كالحضارة 

ع االقتباس ال يهكف إنكاره، بؿ إنو هحط ، كالحؽ أف هكضك 16اإلغريقية هثبل
افتخار لمحضارة اإلسبلهية التي تهيزت بانفتاحيا الدائـ عمى هختمؼ الركافد، 
فاإلنتاج الحضارم الذم صادفو الهسمهكف لـ يتـ طهسو أك تدهيره بؿ تهت 

فقد بدأت حركة الترجهة  دراستو كاالستفادة هنو هند بكاكر االحتكاؾ الحضارم.
خالد بف يزيد األهكم، كلكف الهسمهيف لـ يككنكا هجرد نقمة دكف هند عيد 

تهحيص أك تيذيب لها تهت ترجهتو، بؿ إنيـ أضافكا الكثير هها جادت بيـ 
 عبقريتيـ.

ـ( شيخ هؤرخي العمـك 1955ىػ/1375كىذه شيادة هف جكرج سارطكف )ت    
الهؤرخيف  في العصر الحديث تؤكد ها قررناه، يقكؿ سارطكف: "يحاكؿ نفر هف

يكف فيو ابتكار ها، كبأف  أف يبخسكا قدر ىذا اإلنتاج العظيـ بادعائيـ أنو لـ
إف األخذ هف  :العرب لـ يككنكا سكل هقمديف... كيبخسكنو هرة ثانية بقكليـ

 خيران هف األخذ هف هصدر كاحد. تمؾ-عمى كؿ حاؿ -هصادر هتعددة ليس 

                                                           
، ِخٞ / ١ٔٛ٠ٛ 272ِمخي رؼٕٛحْ " أ١ٛي ِلخوّش فٟ حٌظخ٠ٍن" ١ٌَّٔ ػطخ، ِـٍش حٌف١ًٜ، ػيى  15

1999. 

٢ حٌمٛي فٟ ًٌه ٚليَ ٍىٚىح ػ١ٍّش ١ٍٕٛش، ٠َؿغ فٟ ٌ٘ح حٌٜيى ٌّئٌفخص أٍٔٛ حٌـٕيٞ، فمي رٔ 16

 .1982ِميِخص حٌؼٍَٛ ٚحٌّٕخ٘ؾ، ىحٍ ح٤ٜٔخٍ، حٌمخَ٘س، 
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الكبلـ يتناكؿ الرياضيات. ثـ طريقة في الهجادلة هضممة، كخصكصان إذا كاف 
الرياضييف العرب لـ ينسخكا هف الهصادر اليكنانية كالسنسكريتية نسخان، كلك  إف

فعمكا ذلؾ لها جاؤكا بفائدة؛ كلكنيـ جهعكا بيف الهصدريف ثـ ألقحكا اآلراء  أنيـ
ذا لـ يكف ىذا الذم فعمو العرب ابتكاران، فميس في  اليكنانية باآلراء اليندية. كا 

ابتكار عمى اإلطبلؽ؛ فاالبتكار العمهي في الحقيقة إنها ىك حياكة  لعمـ إذفا
 .17نسيج كاحد؛ كليس ثهة ابتكارات هخمكقة هف العدـ" الخيكط الهتفرقة في

لـ يكف الهسمهكف هجرد ناقميف لحضارة اإلغريؽ ككنكز الركهاف كسعاة      
ث الحضارم ليذه البريد، بؿ كاف دكرىـ بارزا في الحفاظ عمى ىذا الترا

الشعكب، ثـ عرضو عمى هقاييس العقؿ كالتجربة، كذلؾ لتصحيح أخطائو، 
كهاؿ ناقصو، كقبكؿ صحيحو، كهتابعة أبحاثو كدراساتو حتى استكت عمى  كا 

 .18سكقيا كنضجت في شكؿ عمكـ جديدة هتقدهة كهتطكرة
يث كقد أكد ىذا الهعنى غكستاؼ لكبكف في هقدهة كتابو حضارة العرب، ح     

عمؿ ىذا الرفض بشعكر الغرب بهذلة الخضكع لمحضارة العربية التي لـ 
يتحرركا هف سمطانيا إال هند زهف قريب بهقياس الزهف التاريخي لتغير 
الحضارة، فأخذكا ينكركف فضؿ العرب عمى أكربا كتهدينيـ ليا، كأصبح ىذا 

ليكناف كالركهاف اإلنكار هف تقاليد هؤرخي أكربا ككتابيا الذيف لـ يقركا لغير ا
                                                           

َ، ِلّٛى ٩ِٓش حٌٙخ٠٘ش، 1955٘ـ/1370ِلخَٟس أٌمخ٘خ فٟ ِىظزش حٌىٛٔـَّ ح٠َِ٤ىٟ ٕٓش  17

، 6آٙخِخص حٌؼٍّخء حٌؼَد ٚح١ٌٍّّٔٓ فٟ حٌل٠خٍس ح٦ٔٔخ١ٔش، ٙ،  ٗو١ٜخص ٕٛؼض طخ٠ٍوخ  

 ي ػٍّٟ، ٍِٕ٘ٛ رّٛلغ ح٤ٌٛوش.ِمخ

ٗٛلٟ أرٛ ه١ًٍ، ٘خٟٔ حٌّزخٍن، ىٍٚ حٌل٠خٍس حٌؼَر١ش ح١ِ٩ٓ٦ش فٟ ح٠ٌٕٙش ح٤ٍٚٚر١ش، ىحٍ  18

 .35، ٙ، 1996حٌفىَ، ىِ٘ك، 
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بتهدينيا، كقد ساعدىـ عمى ىذا ها عميو العرب كالهسمهكف هف التأخر في 
الزهف األخير، فمـ يشاؤكا أف يركا لمعرب رقيا تاريخيا أعظـ هها ىـ عميو األف 

أف نجـ حضارة العرب أفؿ هنذ أجياؿ، كأنو ال يصح اتخاذ إلى  غير ناظريف
 .19الحاؿ دليبل عمى الهاضي

إذف أف سبب ىذا اإلنكار ال يتعمؽ بأسباب عمهية أك هبررات  يتضح    
هنطقية، بقدر ها لو تعمؽ بالصراع التاريخي بيف عالـ غربي خضع لسمطاف 
العرب كالهسمهيف، كبيف حضارة إسبلهية أثبتت تفكقيا في أزهنة العصكر 

 الكسطى، حيث كاف األكركبيكف يرزحكف تحت كطأة الجيؿ كالتخمؼ. 
مة فإف إنكار أثر العمهاء الهسمهيف عمى الحضارة اإلنسانية بشكؿ كبالجه    

عاـ، كعمى الحضارة األكركبية بشكؿ خاص، تتعدد صكره كتتنكع شكاىده، 
طائفة أخرل هف العمهاء الغربييف ههف تحمكا إلى  كنكتفي بها تـ إيراده لننتقؿ

 ي الضخـ.باإلنصاؼ كالهكضكعية في تعاهميـ كحكهيـ عمى ىذا التراث العمه
 اعتراف المنصفين بفضل النتاجات العممية اإلسالمية عمى أوربا (2
رغـ ها قدهناه هف صكر االنكار كالجحكد لفضؿ العمهاء الهسمهيف عمى     

الحضارة اإلنسانية، فإف ىناؾ ثمة ليست بالقميمة، تعترؼ بيذا الفضؿ كتبثو 
ادات التنكيو بحضارة كتنكه بو، كنكرد فيها يمي بعضا هف نهاذج االعتراؼ كشي

 الهسمهيف كها قدهتو في سبيؿ رقي اإلنسانية.

                                                           
 .12غٛٓظخف ٌٛرْٛ، َِؿغ ٓخرك، ٙ،  19
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فالهؤرخ ركيمت بريفكلت يجـز أنو ليس ثهة هظير كاحد هف هظاىر      
، ليقطع 20الحضارة األكركبية إال كيعكد فيو الفضؿ لمهسمهيف بصكرة قاطعة

ؿ هف الطريؽ جهمة كتفصيبل عمى األصكات الهنكرة ليذا الفضؿ، كالكاقع أف ك
تحمى باإلنصاؼ كالهكضكعية هف باحثي العالـ الغربي، ال يسعو إال اإلذعاف 
لقكة الحضارة اإلسبلهية كأثرىا البارز في ككنيا حمقة رئيسية ضهف حمقات 

 الرقي الحضارم اإلنساني.
-فعمى هستكل الهناىج الهعتهدة في البحث العمهي نجد الهنيج التجريبي،      

، هف بناء العقؿ الهسمـ، يقكؿ فمكريف كاجكرم في -كركبيكىك عهدة التقدـ األ
كتابو )تاريخ الفيزياء(: "إف عمهاء العرب كالهسمهيف ىـ هف بدأ كدافع بكؿ 
جدارة عف الهنيج التجريبي، فيذا الهنيج يعتبر هفخرة هف هفاخرىـ، فيـ أكؿ 

 .21هف أدرؾ فائدتو كأىهيتو لمعمـك الطبيعية، كعمى رأسيـ ابف الييثـ"
-صاحب كتاب الهعجزة العربية–كيذكر نفس الهبلحظة هاكس فانتيجك     

إلى  هؤكدا عمى أف كؿ الشكاىد ناطقة بككف العمـ الغربي هديف بكجكده
الحضارة العربية اإلسبلهية، كأف الهنيج العمهي الحديث القائـ عمى البحث 

                                                           
غ ٓخرك، ٠ٍٍٚض ر٠َفٌٛض، رٕخء ح٦ٔٔخ١ٔش، ٔم٩ ػٓ أٍٔٛ حٌـٕيٞ، ِميِخص حٌؼٍَٛ ٚحٌّٕخ٘ؾ، َِؿ 20

4/710. 

ػٍٟ رٓ ػزي هللا حٌيفخع، حٌؼٍَٛ حٌزلؼش فٟ حٌل٠خٍس حٌؼَر١ش ح١ِ٩ٓ٦ش، ِئٓٔش حٌَٓخٌش/ ر١َٚص،  21

1981 ،ٙ ،303. 
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اتصاؿ العمهاء  كالهبلحظة كالتجربة، كالذم أخذ بو عمهاء أكربا، إنها كاف نتاج
 .22األكركبييف بالعالـ اإلسبلهي عف طريؽ العرب الهسمهيف في األندلس

ـ( بدأت إشراقة الحضارة العربية 700كهنذ )يقكؿ دانييؿ بريفكلت: "    
سبانيا غربا، فأعيد إلى  اإلسبلهية تهتد هف شرقي الهتكسط ببلد فارس شرقا كا 

كتشافات جديدة في الرياضيات، اكتشاؼ قسـ كبير هف العمـ القديـ، كسجمت ا
..كفي ىذا الهجاؿ، كاف العرب هعمهيف . كالكيهياء، كالفيزياء، كغيرىا هف العمكـ

 .23ألكربا، فساىهكا في نيضة العمـك في ىذه القارة"
كيقكؿ الباحث األلهاني بير بكرهاف: " إف إنجازات الهسمهيف في العالـ     

فة، بؿ إف إنجازاتيـ في هجاؿ الطب ال كاضحة جمية في كؿ شؤكف العمـك كالثقا
تأليؼ كتاب بعنكاف: )الطب إلى  يستطيع أحد إنكارىا، كىذا ها دفعني

..، دفعني لتأليؼ ىذا الكتاب أنني كهسيحي . اإلسبلهي في القركف الكسطى(
ألهاني أديف بالفضؿ في جزء هف ثقافتي لمثقافة اإلسبلهية، كىذا ها أحاكؿ 

هحاكالت البعض طهس الدكر الهيـ الذم لعبو تكضيحو كتأكيده، رغـ 
أكربا كالعالـ، لقد عكفت أنا كزهيمتي الباحثة )إيهيمي سافاج  الهسمهكف في

 .24سهيث( عمى رصد إنجازات الهسمهيف في هجاؿ الطب في القركف الكسطى"

                                                           
"ِخوْ فخٔظ١ـٛ، أػٕخء وٍّش أٌمخ٘خ أِخَ ِئطَّ حٌل٠خٍس حٌؼَر١ش ح١ِ٩ٓ٦ش حٌّؼمٛى فٟ ؿخِؼش  22

٘خٟٔ حٌّزخٍن، َِؿغ ٓخرك، ٙ، َ"، ٗٛلٟ أرٛ ه١ًٍ، 1953رَٔٔظْٛ فٟ ٚحٕٗطٓ، ٕٓش 

125 . 

 .727ٍحغذ حٌَؿخٟٔ، َِؿغ ٓخرك، ٙ،  23

 . 728ٔفٔٗ، ٙ 24
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كقد أبدل هؤرخك العمـك األركبيكف إعجابيـ بإنجازات الهسمهيف في عمـك     
قكؿ فمكريف ككجكرم الهؤرخ الهشيكر: " إف العقؿ ليندىش عندها الرياضيات، ي

يرل ها عهمو العرب الهسمهكف في عمـ الجبر، فمقد كاف كتاب الخكارزهي في 
حساب الجبر كالهقابمة هنيبل نيؿ هنو عمهاء الهسمهيف كأكربا عمى السكاء، 

ؽ بأف كاعتهدكا عميو في بحكثيـ، كأخذكا عنو كثيرا هف النظريات؛ لذا يح
 .25الخكارزهي ىك كاضع عمـ الجبر عمى أسسو الصحيحة"

لقد تقدـ عمـ الجبر عمى أيدم العرب تقدها ظاىرا حتى قيؿ: إنيـ ىـ الذيف     
اخترعكه، كهازاؿ هحتفظا باسهو العربي في كافة المغات األكركبية، ككذلؾ كاف 

نها جددكا، أهرىـ في اليندسة، فإنيـ لـ يقتصركا عمى هعمكهات اليكناف؛ ك  ا 
عمـ حساب إلى  كزادكا زيادات لـ تعرؼ هف قبميـ، فيـ الذيف أدخمكا الههاس

الهثمثات، ككاف ليذه الخطكة أىهية عظهى في الرياضيات حتى اعتبرىا عمهاء 
الرياضيات ثكرة عمهية خطيرة، كذلؾ أقاهكا الجيكب هقاـ األكثار، كحمكا 

 .26خركطاتالهعادالت الهكعبة، كتعهقكا في أبحاث اله
يقكؿ درابر: " كهف عادة العرب أف يراقبكا كيهتحنكا، كقد حسبكا اليندسة     

كالعمكـ الرياضية كسائط لمقياس، كهها يجدر هبلحظتو أنيـ لـ يستندكا فيها 
هجرد النظر، بؿ اعتهدكا إلى  كتبكه في الهيكانيكيات كالسائبلت كالبصريات

ـ هف اآلالت؛ كذلؾ ها ىيأ ليـ سبيؿ عمى الهراقبة كاالهتحاف، بها كاف لديي
                                                           

 .64ػٍٟ رٓ ػزي هللا حٌيفخع، ٍٚحثغ حٌل٠خٍس حٌؼَر١ش ح١ِ٩ٓ٦ش فٟ حٌؼٍَٛ، ٙ،  25

، ٙ، 2012أرٛ ٠ُي ٍٗزٟ، طخ٠ٍن حٌل٠خٍس ح١ِ٩ٓ٦ش ٚحٌفىَ ح٩ٓ٦ِٟ، ِىظزش ٚ٘زش، حٌمخَ٘س،  26

228. 
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ابتداع الكيهياء، كقادىـ الختراع أدكات التصفية كالتبخير، كرفع األثقاؿ...ففتح 
 .27ليـ بذلؾ باب تحسيف عظيـ هف قضايا اليندسة كحساب الهثمثات"

برة      كيقكؿ جكتيو:" إف العرب عمهكنا صنع الكتاب، كعهؿ الباركد، كا 
كر هاذا كانت نيضتنا لك لـ يكف هف كرائيا ىذه اآلثار السفينة، فعمينا أف نف

 .28التي كصمتنا هف الهدنية العربية"
كأثبتت الهكسكعة البريطانية هساىهة العرب في هجاؿ األدكية كالصيدلة،    

حيث تؤكد عمى أف كثيرا هف أسهاء األدكية ككثيرا هف هركباتيا الهعركفة حتى 
فيها عدا التعديبلت  –لعاـ لمصيدلة الحديثة يكهنا ىذا، كفي الحقيقة الهبنى ا
 .29قد بدأه العرب"-الكيهاكية الحديثة بطبيعة الحاؿ

كختاها فإف ىذه الشيادات التاريخية ال تهثؿ سكل نهكذج هف نهاذج     
االعتراؼ كالتقدير لها قدهو العقؿ الهسمـ هف إنتاجات عمهية ساىهت في بناء 

كها استفاد هف حصيمتيا العالـ الغربي  صرح الحضارة اإلنسانية بشكؿ عاـ
بشكؿ خاص، ىذا األخير طكر ىذا اإلنتاج كأكهؿ سيركرة الرقي الحضارم 
الهادم. كعميو فإف الجكاب عمى التساؤؿ األكؿ الذم استيممنا بو ىذه الكرقة 

هصاؼ األهـ الرائدة في الرقي العمهي إلى  البحثية حكؿ إهكانية الرجكع
ثبات، ذلؾ أف الحضارة اإلسبلهية تهتمؾ هف هقكهات كالحضارم سيككف باإل

                                                           
، 1/227 ،1936ِطزؼش ىحٍ حٌىظذ ح٠ٌَّٜش،  ّي وَى ػٍٟ، ح٩ٓ٦َ ٚحٌل٠خٍس حٌؼَر١ش،ِل 27

228. 

 . 1/226ٔفٔٗ،  28

 ، حٌطزؼش حٌلخى٠ش ػَ٘.18/48حٌّٛٓٛػش حٌز٠َطخ١ٔش،  29
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هكانتيا الطبيعية الشيء الكثير كىك ها حققتو في العصكر إلى  النيكض كالعكدة
 الكسطى كيهكنيا إف تكرره في العصكر الحالية.

 :التوصيات
إعطاء األىهية لمدراسات الهكضكعية األكركبية التي تبرز هساىهة  -1

ي بناء الحضارة عاهة، لككنيا أقدر عمى التأثير في الحضارة اإلسبلهية، ف
 الهجتهع الغربي.

إبراز القيـ الحضارية الرائدة في التراث العربي كاإلسبلهي، لتصحيح  -2
 الصكرة الهشكىة عف العرب كالهسمهيف.

االعتناء بالتراث الحضارم اإلسبلهي، خاصة عمى هستكل التربية كالتعميـ،  -3
 اعدة، حتى ال تنقطع صمة الخمؼ بالسمؼ.لتمقينو لؤلجياؿ الص

 المراجع: و المصادر
أبك زيد شمبي، تاريخ الحضارة اإلسبلهية كالفكر اإلسبلهي، هكتبة كىبة،  -1

 .2012القاىرة، 
 .1982أنكر الجندم، هقدهات العمكـ كالهناىج، دار األنصار، القاىرة،  -2
إلسبلهي، بيركت، البشير صفر، الجغرافيا عند العرب، دار الغرب ا -3

1983. 
خالد بف سميهاف الخكيطر، جيكد العمهاء الهسمهيف في تقدـ الحضارة  -4

اإلنسانية، هكتبة الهمؾ فيد الكطنية، الرياض، الههمكة العربية السعكدية، 
 .2003هكتبة الهمؾ فيد الكطنية، 
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شكقي أبك خميؿ، ىاني الهبارؾ، دكر الحضارة العربية اإلسبلهية في  -5
 .1996يضة األكركبية، دار الفكر، دهشؽ، الن

عمي بف عبد ا الدفاع، ركاد عمـ الجغرافيا في الحضارة العربية  -6
 .1993كاإلسبلهية، هكتبة التكبة، الرياض، الههمكة العربية السعكدية، 

دار الكراؽ لمنشر كالتكزيع،  هصطفى السباعي، هف ركائع حضارتنا، -7
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 نزؾمٛك كجذٚم انؾذٚضخ ٔانزكُٕنٕعٛب انؼهًٙ انجؾش

 االلزصبدٚخ انزًُٛخ

   
 1لغُطُٛخ يُزٕس٘ االخٕح عبيؼخ َمبػ ؽًضح. أ 

 انغضائش،

  .س٘يُزٕ االخٕح عبيؼخ  يذَٙ ْذٖ د 

 انغضائش، 1لغُطُٛخ

 :الممخص
 الهرحمة كىي ”الهعرفيَّة الثكرة“ كأ، ”الثالث التحٌكؿ“ يسهى بها اليـك العالـ يشيد   

 العمـ فييا يتعاضد ايف الثالثة، الصناعيَّة الثكرة اليـك عميو نطمؽ ها تصادؼ التي
ؿ إذ االقتصادم اإلنتاج بعهميَّة العمهيَّة كالهعرفة  انتاجيَّة قكةإلى  ذاتيا الهعرفة تتحكَّ

 نسهع اصبحنا حيث ،الهعاصر لبلقتصاد األساسي الهصدر كتصبح، الهجتهع في
 كاقتصاد الهعمكهات كثكرة الهعمكهات هجتهع هثؿ التكجيات ىذه تعكس بهصطمحات

 كهشكبلتو الكاقع لهتطٌمبات استجابة ىي الراىف الكقت في العمهية فاألبحاث الهعرفة،
 عمى اإلنفاؽ هردكديَّة أف الحديثة االقتصاديَّة الدراسات اثبتت كلقد األكلى بالدرجة
 عف أىهيَّة يقؿٌ  ال العمهي البحث في االستثهار كأف جدا، كبيرة العمهي البحث

 البشريَّة إهكاناتيا سخرت الهتقدهة الدكؿ فأ نجد لذلؾ آخر، هجاؿ أم في االستثهار
 لتسكيؽ أسكاؽ إليجاد القنكات كؿ فتحتك  البحثي العمهي الهجاؿ لدعـ كالهاٌديَّة
ز ههَّا االختراع، كبراءات البحثيَّة هنتجاتيا  كها كالسياسيَّة االقتصاديَّة قٌكتيا هف عزَّ

 الفقر هف تشكك كانت التي الدكؿ هنيا خاصة الناجحة الدكليَّة التجارب ىك ذلؾ يثبت
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 العمـ تكظِّؼ أف اليـك استطاعت يتكال الطبيعيَّة الهكارد كنقص كالتخمُّؼ كالهرض
 صفكؼإلى  كتنهكيا اقتصاديا كتنيض الحضاريَّة إنجازاتيا لتحقِّؽ العمهي كالبحث
 العباقرة هف اهة البعض يعتبرىا التي اليند هنيا العالـ، في الهتقدِّهة الصناعيَّة الدكؿ
 في اقتصادية قكة خاهس تحتؿ جعميا ،ها كحيد تنهكم كهصدر العمهي لمبحث بتبنييا
 في خضـ اآلسيكيَّة كالنهكر كالياباف كالصيف خرلأ بمداف ننسى اف دكف العالـ،
 الهجتهعات التزاؿ، العالـ عمى االقتصادية الييهنة لفرض الدكؿ بيف العمهي السباؽ
 رغـ كالبلـز الكافي الكجو عمى الهعرفة إنتاج هع التعاطي عمى قادرة غير العربية

 كثرة كرغـ هثؿ،أ استغبلال هستغمة كالغير يدكرةاله كالبشرية الهادية هقكهاتيا
 كاتخاذ كالتطكير، لمبحث كطنية سياسات برسـ القياـ تستطع فمـ، العمهية هؤسساتيا

  .الحياة جكانب هختمؼ في كفاعبلن  هؤثران  العمهي البحث تجعؿ جريئة قرارات
 

Abstract: Today، the world is witnessing the so-called “third 

transformation”، or “knowledge revolution”، which is the stage that 

coincides with what we call today the third industrial revolution، 

where science and scientific knowledge are intertwined with the 

process of economic production، as knowledge itself turns into a 

productive force in society، and becomes the main source for the 

contemporary economy. As we have heard terms that reflect these 

trends، such as the information society، the information revolution and 

the knowledge economy، scientific research at the present time is 

primarily a response to the requirements and problems of 

reality.Recent economic studies have proven that the cost-

effectiveness of spending on scientific research is very large، and that 
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investment in scientific research is no less important than investment 

in any other field. Therefore، we find that developed countries have 

harnessed their human and material capabilities to support the 

scientific research field and opened all channels to find markets to 

market their research products. and patents، which enhanced its 

economic and political power. What proves this are the successful 

international experiences، especially the countries that were 

complaining of poverty، disease، backwardness and lack of natural 

resources، and who were able today to employ science and scientific 

research to achieve their civilizational achievements and rise 

economically and developmentally to the ranks of the advanced 

industrial countries in the world، including India، which some 

consider a nation of The geniuses adopted scientific research as the 

only development source، which made it occupy the fifth economic 

power in the world، without forgetting other countries such as China، 

Japan and the Asian tigers.In the midst of the scientific race between 

countries to impose economic hegemony on the world، Arab societies 

are still unable to deal with the production of knowledge in an 

adequate and necessary manner، despite their wasted and untapped 

material and human components، and despite the large number of their 

scientific institutions، they were unable to formulate national policies 

for research and development، And taking bold decisions that make 

scientific research effective and effective in various aspects of life. 

Keywords: Technology - Knowledge economy - Scientific research - 

Development – Investment. 
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 المقدمــــــــة 
 بأف األهـ هف إدراؾ العمهي اىهيتو في العصر الحديث البحث يأخذ    

كقد  كالسمككية، كالفكرية العمهية قدرات أبنائياإلى  يرجعاف كتفكقيا عظهتيا
 الدكؿ هاـاىت درجة ،اذ تيقاس 1ههيزة كهياـ ألىداؼ البحثية الهؤسسات أينشئت
 الهستفيديف أك الفاعميف هختمؼ هساىهة كهدل هيزانياتو بحجـ العمهي بالبحث

 فنجد الدكؿ، دكلة لكؿ الهحمي اإلجهالي الناتج هف كنسبتو اإلنفاؽ ىذا في هنو
 ضخهة تخصص هبالغ عف طريؽ الهؤسسات الرسهية كغير الرسهية الهتقدهة
 الكبرل التحٌديات هف عدد هكاجيةل استراتيجيا خيارا العمهي باعتباره لمبحث
 البحث في االستثهار بأف هنيا إيهاننا العالهي ك أك الهحمي الهستكل عمى سكاء

 بكثير أكبر عكائده كأف آخر، هجاؿ أم في االستثهار عف أىهية يقؿٌ  ال العمهي
 لدعـ ضركرية ىي كابتكاراتو العمـ كأف األخرل، االستثهار عناصر عكائد هف

 .الشاهمة لتنهيةكا االقتصاد
 فتكجو االقتصادية كالتنهية العمهي البحث تنهية بيف كطيدة عبلقة كىناؾ    

التي تنتج تكنكلكجيا  كالبحكث التطبيقية العمهي لبلبتكار العمهية األبحاث
 استثهارم" هنتج"إلى  العهـك في يتحكؿ ثـ كهف اقتصاديا عائدا لتصبح، هتطكرة
 كبيذا الحالة، ىذه العمهي في ،فالبحث جتهاعيةاالك  االقتصادية لمتنهية داعـ

 .عشكائيان  أكاديهيان  ترفان  كليس" استثهار" ىك الهعنى،
                                                           

هٟٛٗ ػؼّخْ ػزيحٌٍط١ف، ٚحلغ حٌزلغ حٌؼٍّٟ فٟ حٌيٚي حٌٕخ١ِش ِمخٍٔش رخٌيٚي حٌّظميِش فٟ - 1

أًّٔٛؿخ، ِـٍش و١ٍش حٌظَر١ش ح٤ٓخ١ٓش ٌٍؼٍَٛ حٌظَر٠ٛش  ،ِٚخ٠ِ١ٌخ ٚح١ٌخرخْ حٌظىٍٕٛؿ١خ ح١ٌٜٓط١١ٛٓ 

 .202، 2016ٙ، ؿخِؼش رخرً، 30ٚح٦ٔٔخ١ٔش، حٌؼيى 
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في خضـ االقتصاد الهعرفي ك التطكر التكنكلكجي الهبير الذم تشيده جؿ     
 عاـ بشكؿ العربي الكطف في البحثية الهؤسسات تكاجو، دكؿ العالـ الغربي

 قٌمة كربها الهعرفة بإنتاج اىتهاهيا قٌمة تعكس التي باتكالعق الهشاكؿ هف العديد
 تشجيع كتنهيتيا ،الف الهجتهعات هصير تغيير عمى اإلنتاج ىذا بقدرة كعييا
 لمدكؿ الياهو األهكر هف يعتبر كنقميا بالتكنكلكجيا الهتصؿ العمهي البحث

 عهمية دفع في ةااليجابي هكانتيا تأخذ أف الحديثة لمتكنكلكجيا ها أريد العربية إذا
 التكنكلكجيا في تكطيف االجنبية الدكؿ تجارب هف باستفادة كذلؾ التنهية
 . 2كالتنهية
 :البحث مشكمة

 التطكير ك العمهي البحث اعتهاد الراىف الكقت في العالـ دكؿ قررت إذا    
 الفعاؿ االقتصادم لمنهك الكحيد الهصدر نقؿ لـ اف هصدر كأىـ التكنكلكجي

 : التالية االشكالية طرح فيهكننا
 النهك عمى الحديثة كالتكنكلكجيا العمهي البحث يؤثر هدل مأإلى     

 في العمهي البحث كاقع ىك كها.؟ لؤلهـ الحضارية كالنيضة الجديد االقتصادم
 ؟ الحديثة الهعرفية التطكرات ظؿ في العربي العالـ

 
 

                                                           
لخص ِٚمظَكخص ٌٍظط٠َٛ )كخٌش ٘خى٠ش حٌؼٛى حٌزٍٙٛي ٚحلغ حٌزلغ حٌؼٍّٟ فٟ حٌزٍيحْ حٌؼَر١ش : حٌّؼٛ - 2

 حٌـّؼ١ش حٌؼَر١ش ٌٍظ١ّٕش حٌز٠َ٘ش ٚحٌز١ج١شػٓ  ( ِـٍش ِٔظمزً حٌؼٍَٛ ح٨ؿظّخػ١ش، ٛيٍطْٛٔ

 .52، ٙ 2021، 5،حٌؼيى 
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 :البحث أىمية
الدكر الذم يمعبو  الضكء عمى هف خبلؿ تسميط البحث ىذا أىهية تنبع    

النهك االقتصادم لدل الدكؿ التي قاهت باستثهاره  تحقيؽ في البحث العمهي
،عكس الدكؿ العربية التي ترل في جمب البحث العمهي كالتكنكلكجيا تمبية 

 لمحاجيات االساسية ال غير. 
 : هحكريفإلى  البحثية الكرقة ىذه تقسيـ ارتأينا التساؤالت ىذه عف لئلجابة    

 االقتصاد نشأة في الحديثة كالتكنكلكجيا العمهي البحث دكر: الهحكر األكؿ
 ظؿ في العربي الكطف في العمهي البحث كاقع: الهحكر الثاني الجديد.

 . االقتصادية التنهية عمى كاثره الحديثة الهعرفية التطكرات
 ة القتصادفي نشأ الحديثة والتكنولوجيا العممي البحث دور: المحور الول

 .الجديد
 الهعرفي الجديد االقتصاد (UNDP) اإلنهائي الهتحدة األهـ برناهج عرؼ    
نتاجيا الهعرفة نشر" انو عمى  هجاالت النشاط جهيع في بكفاية كتكظيفيا كا 

 لترقية كصكالن  الخاصة كالحياة كالسياسة الهدني كالهجتهع كاالقتصاد الهجتهعي
 اإلنسانية التي التنهية إقاهة خبلؿ هف ذلؾ يتـك  ،"بإطراء اإلنسانية الحالة
 .3ليا الناجح كالتكزيع الههكنة البشرية القدرات بناء تتطمب

                                                           
حرظٔخَ ػٍٟ ك١ٔٓ، حَٓحء ٓؼ١ي ٛخٌق، ف١خْ ػزي حٌَكّخْ، ىٍٚ حٌزلغ حٌؼٍّٟ ٚح٨رظىخٍ  - 3

حٌّؼَفٟ فٟ طلم١ك حٌّٕٛ ح٨لظٜخىٞ حٌّٔظيحَ طـخٍد ى١ٌٚش ِوظخٍس، ِـٍش حٌظ١ّٕش ح٨لظٜخى٠ش، 

 .37ٙ ، 2021، -ثَ حٌـِح -، حٌٛحى01ٞحٌؼيى 
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 بهعػػدالت سريعة ينهػك همهكسػػا كاقعػا حيػػا الجديػد الهعرفػي االقتصاد أصبح   
فك  هعالهو  رغـ اف، كالتشػكيؿ التكػكيف هازاؿ تحػت أنػػو لمػػبعض يبػػدك كػػاف ا 

 يجعمو ها 4الهتخمفة الدكؿ الهتقدهة، عمى عكس الدكؿ همهكسة ك هقاسة في
 : في تظير بأىهية يتهيز

 تصبح حيث الدكر االكبر فيو الهعمكهة تمعب جديد اقتصادم عالـ خمؽ .1
 ، األكبر النصيب الهعمكهاتية ك الرقهية ذات الطبيعة الخدهات ك لمسمع

 ال الجديدة التكنكلكجيا أف ،كذلؾ الشهاؿ بيف لمتنافس جديدة فرص مؽخ .2
 .5التكنكلكجيا التقميدية  في الحاؿ ىك كها ضخهة إهكانيات تتطمب

 كتحسيف التكاليؼ هع تخفيض كزيادة اإلنتاج األداء تحسيف في الهساىهة .3
 . الهتقدهة كتقنياتو بكاسطة هعطياتو القكهي النكعية كرفع الدخؿ

 رأس بتككيف االىتهاـ كزيادة الهعرفة في لبلستثهار النسبية األىهية زيادة 
نتاج تكليد في هباشر بشكؿ يسيـ الذم الهعرفي الهاؿ  كزيادتيا. الهعرفة كا 

 عالية الهتخصصة كالقدرات الهيارات ذكم بالعاهميف االىتهاـ زيادة 
 كاالنترنيت الحاسكب كهيارات كالتكنكلكجيا الهعرفة حقؿ في الهستكل

 تتسع عهؿ فرص كتكليد، رفةالهع اقتصاد هع التعاهؿ القادرة عمى
 . ليـ باستهرار

                                                           
ِلّي ؿزخٍ ١خَ٘ حٌَّ٘ٞ، ىٍٚ حلظٜخى حٌّؼَفش فٟ طلم١ك حٌّٕٛ ح٨لظٜخىٞ/َِٜ أًّٔٛؿخ،  - 4

 .71غَٞ ٌٍؼٍَٛ ح٨لظٜخى٠ش ٚح٦ىح٠ٍش، ـِٚـٍش حٌ

رٓ ٓؼ١ي ٌو٠َ، حٚٔخْ رِٛي٠ٓ، كيحػش حٌظىٌٕٛٛؿ١خ ٚحػَ٘خ ػٍٝ حٌظ١ّٕش ح٨لظٜخى٠ش فٟ حٌيٚي  - 5

 . 189-187، ٙ-حٌـِحثَ -، حٌـٍفش1َ حلظٜخى٠ش، حٌؼيى حٌّظميِش، ِـٍش ىفخط
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 عمى : الهعرفة اقتصاد ك يرتكز 
 كتطكيعيا هستهر بشكؿ الهيارة تطكير يهكف ،إذ كأىـ هحاكره التعميم 

 هراحمو بهختمؼ كالتدريب التعميـ خبلؿ هف بفعالية الهعرفة كتطبيقيا إلنتاج
 كالهستهر. كالعالي الفني ،كالثانكم األساسي التعميـ

  التكاصؿ تيسيرإلى  تيدؼ كلعميا: الحديثة المعموماتية التحتية لبنيةا 
 كاالتصاالت الهعمكهات تكنكلكجيا أف شؾ كال ،كالبيانات الهعمكهات كنشر
 الجديد. لبلقتصاد الجكىرية البنية تهثؿ

 الجاهعات في تكاجدىا أف إذ: والتطوير البحوث البتكار بوجود مراكز 
 خمؽ في تساىـ حيث ،األىهية غاية في اهر كالهنظهات كالشركات
 الهضافة القيهة في زيادة تشكؿ التي الجديدة االبتكارات ثـ كهف الهبتكريف

 القكهي. لمناتج
 القرارات اتخاذ في الهجتهع أفراد إشراؾ عمى كتعتهد: الرشيدة الحاكمية 

تاحة األفكار كتبادؿ  .6الهعرفة لدعـ النقاش حرية كا 
التكنولوجيا الحديثة قوة انتاجية جديدة في العالم لتنمية البحث العممي و  –اول

 النشاط القتصادي.
التكنكلكجيا هصطمح يطمؽ عمى األجيزة اإللكتركنية القائهة عمى الكفاءة     

كالسرعة العالية في تنفيذ الهياـ التي يحتاج إلييا الهستخدـ، فيصبح قادرنا عمى 
كقت كبأعمى درجات الكفاءة، كها  أىدافو بهختمؼ الطرؽ بأسرعإلى  الكصكؿ

                                                           
 .39-38حرظٔخَ ػٍٟ ك١ٔٓ، حَٓحء ٓؼ١ي ٛخٌق، ف١خْ ػزي حٌَكّخْ، َِؿغ ٓخرك، ٙ  - 6



نوفمبر  11العدد 

 2221سبتمبر 

 مجلة البحوث األفرٌقٌة

   

 468                                 

 لتحقٌق كبدٌل الحدٌثة التكنولوجٌا و العلمً البحث

 االقتصادٌة التنمٌة

الهصدر الهكثكؽ لمحصكؿ عمى الخدهة أك إلى  أنيا طريقة هثالية لمكصكؿ
 : انكاعإلى  كتنقسـ الهعمكهة القٌيهة

تكنكلكجيا الحاسب اآللي كاليكاتؼ الذكية النكع األبرز كاألىـ بيف أنكاع  -
 . التكنكلكجيا الحديثة عمى اإلطبلؽ

يسي في إنجاح التكنكلكجيا الهقترنة باليكاتؼ شبكة اإلنترنت عنصر رئ -
اليدؼ إلى  الذكية كالحكاسب اآللية عاهةن، إذ تسيؿ الطرؽ في الكصكؿ

كالهعمكهة بأبسط الطرؽ، كتعتبر خدهة في هتناكؿ أيدم كافة األفراد تقريبنا، 
كقد لعبت شبكة اإلنترنت دكرنا عظيهنا في نشر العمـ بأقصى سرعة كدرجة 

 فة الهجاالت.ههكنة في كا
تكنكلكجيا كسائؿ النقؿ: كسائؿ النقؿ بهختمًؼ أشكاليا )البرية كالبحرية  -

كالجكية( تعتهد عمى كجكًد التكنكلكجيا عاهةن، كقد ساىـ ذلؾ في تطكير 
انطبلؽ القطارات الكيربائية، ك التقدـ في هجاؿ ، أنظهة النقؿ البحرم

 الطيراف كالهبلحة الجكية.
ظً  - فت التكنكلكجيا الحديثة في هجاؿ الطب هف خبلؿ تكنكلكجيا الطب: كي

 أفضؿ كتقديـ كعبلجيا األهراض تشخيص تسيؿ ابتكار أجيزة طبية حديثة
 كأجيزة اإلشعاعي كالتصكير السكنار أجيزة فظيرت الصحية، الخدهات
 التنفس.
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 لتحقٌق كبدٌل الحدٌثة التكنولوجٌا و العلمً البحث

 االقتصادٌة التنمٌة

تسخير التكنكلكجيا الحديثة إلى  تكنكلكجيا األسمحة: تكجيت أنظار الدكؿ -
سمحة عاهةن كصناعتيا بأفضؿ حٌمة، كذلؾ بغية الحفاظ عمى في تطكير األ
 أهف الدكؿ.

تكنكلكجيا التعميـ: ساىهت التكنكلكجيا الحديثة في تطكير التعميـ هف خبلؿ  -
 .ظيكر التعميـ عف بيعد كالكتب اإللكتركنية كغيرىا

تكنكلكجيا االتصاالت، كتتهثؿ بها يمي: الدردشة الكتابية، كسائؿ التكاصؿ  -
 .7هاعي، البريد اإللكتركني، االجتهاعات الهرئيةاالجت

 . وسائل وامكانيات التكنولوجيا الحديثة لتحقيق فعالية اقتصادية  -1
لدل راس الهاؿ  تتكافر التي الهيارات هف كؿ كسائؿ التكنكلكجيا تشتهؿ    

ككذلؾ النظـ ، البشرم ،كحجـ كنكعية راس الهاؿ الهادم الهتاح باالقتصاد
هعينة كبالتالي فأف االهكانيات  زهنية نقطة عند الدكلة السائدة لدل التكنكلكجية

التكنكلكجية ال تتساكل بالضركرة هع هجهكع االهكانيات التكنكلكجية الخاصة 
، اخرلإلى  بالشركات االنتاجية الكؿ عمى حدل، كها انيا تختمؼ هف دكلة
تراكهة خبلؿ بحسب الهسارات التكنكلكجية كاساليب التحديث التكنكلكجي اله

 بعضيا هع تفاعؿ عكاهؿ بعدة االهكانيات ىذه الفترات الزهنية السابقة كتتأثر
 االقتصادية الكفاءة كدرجة االقتصاد داخؿ الهتاحة الهكارد حجـ: اىهيا البعض

 االقتصاد عمى االقتصادية القيكد حجـ اكال) تشهؿ التي الهكارد تمؾ استخداـ في
                                                           

/ 19حهَ طؼي٠ً : أوظٛرَ  2019/ 19طؼ٠َف حٌظىٌٕٛٛؿ١خ حٌلي٠ؼش حٌّل٢١، أوظٛرَ  ا٠ّخْ حٌل١خٍٞ - 7

 حٌّٛلغ : ، ِظخف ػ12/10/2021ٍٝ،طخ٠ٍن ح٩١٨ع 2019

https://almoheet.net/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81-  

https://almoheet.net/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81-
https://almoheet.net/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81-
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 لتحقٌق كبدٌل الحدٌثة التكنولوجٌا و العلمً البحث

 االقتصادٌة التنمٌة

 دعـ في الهالية النظـ كفاءة هدل، الهادم الهاؿ راس حجـ: كىي داخميا
 الحديثة التكنكلكجيا تكطف كهدل الهختمفة، االقتصادية القطاعات كتهكيؿ،
، البشرم الهاؿ راس هيارات، الصناعة في الهستخدهة اآلالت ك الهعدات داخؿ
ف ننسى كجكد نظـ تشريعية أدكف . السائدة الهؤسسات نكعية، التنافسية حجـ

 . همية البحث العمهي كالتطكر التكنكلكجي ك كيفية االستثهار فيوتنـز كتحهي ع
 الخدهات، ك السمع عمى التجارة عمى االقتصاد بقدرة الخاصة الدكلية القيكد ثانيا

 االقتصاد في االندهاج عمى الدكلة قدرة كهدل، كنكعيتيا التجارة ىذه كحجـ
 . 8(العالهي

 مى التنمية القتصادية:تأثيرات الثورة العممية و التكنولوجية ع -2
القرف التاسع عشر كبداية القرف العشريف يخشكف  كاف االقتصاديكف خبلؿ    

اف يتكقؼ النهك االقتصادم بسبب تناقص عكائد طاقات االراضي الهحدكدة 
الضركرية إلطعاـ الشعكب الهتزايدة ك تناقص عكائد هكارد الطاقة كالهعادف 

التكنكلكجية التي ال  ابتكاراتو هف خبلؿ الشحيحة، كلكف نجح البحث العمهي
 حصر ليا عمى الدكاـ في نفي ىذه التكقعات الهتشائهة.

كها سهحت التطكرات التكنكلكجية ايضا لمهستيمكيف عبر العالـ بالتهتع     
بهجهكعة هف السمع ك الخدهات الجديدة التي لـ يكف احد ليتخيميا هف قبؿ 

العاهؿ األساسي الذم يتدخؿ في  ى افكيهكف التأكيد عم، قرنيف هف االف
                                                           

ِلّي ١ٓي حرٛ حٌٔؼٛى، ح٨ِىخ١ٔخص حٌظىٌٕٛٛؿ١ش ٚ حٌّٕٛ ح٨لظٜخىٞ، ِـٍش ؿَٔ حٌظ١ّٕش، ٍٍٓٔش - 8

حٌّؼٙي حٌؼَرٟ ٌٍظوط٢١ رخٌى٠ٛض، ِٕظّش ػَر١ش  ي حٌؼَر١ش،ى٠ٍٚش طؼٕٝ رم٠خ٠خ حٌظ١ّٕش فٟ حٌيٚ

 . 4-2، حٌٕٔش حٌظخٓؼش، ١ٌٛ٠2010ٙٛ/ طُّٛ  - 65حٌؼيى ِٔظمٍش، 
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 لتحقٌق كبدٌل الحدٌثة التكنولوجٌا و العلمً البحث

 االقتصادٌة التنمٌة

عهميات التطكر التكنكلكجي ىك استثهار رؤكس األهكاؿ، ك العمهاء ك 
س الهاؿ أالهيندسكف ذكك اإلعداد الجيد)الهتهثؿ في ها يسهيو االقتصاديكف "ر 

 .9البشرم"(
هف عدة اكجو  العالهي االقتصادم الييكؿ عمى التكنكلكجية التغيرات أثرت    

عهمية االنتاج  كالدكؿ الشركات بيا تنظـ التي الطريقة في ىائمة كالتكخمؽ تح
عمى جهيع الهاؿ، كفي التغمب  هف حيث النكعية كالكهية ،كفي استثهار رأس

الحكاجز الهادية التي تحكؿ دكف االتصاؿ عبر الهسافات بشكؿ صحيح عف 
الهصرفية ساعدت قدرات التجارة اإللكتركنية كالخدهات كها ، طريؽ اإلنترنت

ا عمى  كنتيجةن ، 10تكمفة ههارسة األعهاؿ التجارية خفضعبر اإلنترنت أيضن
 لزيادة اإلنتاجية ترتفع أجكر الهكظفيف الفعمية كتقؿ أسعار بعض الهنتجات.

فكريةن ،تتطمب  أكثركجعمتيا الكظائؼ عمى  ةالتكنكلكجياثرت التطكرات    
 .11في الحاسكب االلي عالية كفاءة ذكم، يفكهختصن يف هتعمهن  يفهكظفن 
الستثمار في البحث العممي والتطوير التكنولوجي كمصدر لمقوة  ثانيا

  لالقتصاد.التنافسية 

                                                           
، ِظخف 10/12/2021، طخ٠ٍن ح٩١٨ع، ١ٌٛ٠2012ٛ  28رض  ،ىٍٚ حٌظىٌٕٛٛؿ١ش فٟ طلم١ك حٌظ١ّٕش - 9

  https://www.aleqt.com/2012/07/28/article_678330.htmlػٍٝ حٌّٛلغ 

، طخ٠ٍن ح٩١٨ع ١ٌٛ٠2020ٛ  07ٍٗخ حرٛ حٌمخُٓ، طؤػ١َ حٌظىٌٕٛٛؿ١خ ػٍٝ ح٨لظٜخى، آهَ طلي٠غ  - 10

 https://www.almrsal.com/post/925185. ِظخف ػٍٝ حٌّٛلغ : 09/10/2021

، ِظخف ػٍٝ 09/10/2021، ح١ٍغ ػ١ٍٗ رظخ٠ٍن: 2016حوظٛرَ 16حٌظىٌٕٛٛؿ١خ ٚح٨لظٜخى،  - 11

 https://www.awforum.org/index.php/ar/2018حٌّٛلغ :

https://www.almrsal.com/post/925185
https://www.awforum.org/index.php/ar/2018
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 لتحقٌق كبدٌل الحدٌثة التكنولوجٌا و العلمً البحث

 االقتصادٌة التنمٌة

الهتقدهة الريادة التكنكلكجية كالنهك االقتصادم عف طريؽ  الدكؿ تستيدؼ   
كانشطة البحث كالتطكير في كافة الهجاالت كخاصة  االستثهار في االبتكارات

كات ك الهؤسسات الحككهية ك غير الحككهية العاهمة داخؿ هف جانب الشر 
 .12الدكلة
عاهبلن أساسيان يعد االستثهار في هجاؿ العمـك كالتكنكلكجيا كاالبتكار بها اف    

تدعـ اليكنسكك الجيكد التي ، في تحقيؽ التنهية االقتصادية كالتقدـ االجتهاعي
رسـ سياسات كطنية خاصة مى ،كذلؾ بإجبارىا ع في ىذا الهجاؿتبذليا البمداف 

، ككضع هؤشرات لتقييـ التقدـ الهحرز في االستثهارات الهتعمقة بالعمـك  بالعمـك
تصدر اليكنسكك هرة كؿ خهس سنكات تقريران عف ،حيث  كالتكنكلكجيا كاالبتكار

العمكـ يتناكؿ حالة نظـ الدعـ الهخصصة لمعمكـ كالتكنكلكجيا كاالبتكار عمى 
كاستيمت الهنظهة في عاـ  ،يقٌدـ تحميبلن لبلتجاىات الهستجدةالصعيد الدكلي، ك 

 (STIGAP) برناهج التقييـ العالهي لمعمـك كالتكنكلكجيا كاالبتكار 2011
لتكسيع نطاؽ عهميات التقييـ العادية الهضطمع بيا في ىذا الهجاؿ، كذلؾ بغية 

تجدة بشأف كالهعارؼ الهس االجتهاعيةهراعاة خصائص البمداف كهختمؼ األبعاد 
العبلقة بيف التقدـ التكنكلكجي كالتنهية الهستداهة. كها أنشأت اليكنسكك الهرصد 

-GO) العالهي ألدكات السياسات في هجاؿ العمكـ كالتكنكلكجيا كاالبتكار
SPIN) كىك عبارة عف نظاـ لمهعمكهات هتاح عمى اإلنترنت يقٌدـ هعمكهات ،

                                                           
 . 4ِلّي ١ٓي حرٛ حٌٔؼٛى، َِؿغ ٓخرك، ٙ  - 12
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 لتحقٌق كبدٌل الحدٌثة التكنولوجٌا و العلمً البحث

 االقتصادٌة التنمٌة

ارسات الخاصة بالعمكـ كالتكنكلكجيا شاهمة كهستكفاة عف السياسات كأفضؿ الهه
 : كيككف االستثهار في هجاؿ التكنكلكجيا الحديثة عمى شكؿ13كاالبتكار.

لتكنولوجيا حديثة فعالة في المجال  العممي وتطويرهنفاق عمى البحث ال -1
 . القتصادي

 القطاعيف أهكاؿ هف لو يخصص ها العمهي البحث عمى باإلنفاؽ ييقصد    
 التي الشركات ك الهؤسسات الربحية أيضا تنفقو الحككهي كها كغير الحككهي
 أك ىيئات هف قبؿ يينفؽ كها اقتصادية، عكائد بيدؼ العمهي البحث في تستثهر
 البحث اإلنفاؽ عمى هستكيات كتيصنؼ... كالتبٌرعات ك اليبات دكلية، هنظهات
ربعة أصناؼ أإلى  الدكلية الهعايير حسب الهحمي اإلنتاجإلى  بالنسبة العمهي

 :البحث كالتطكير عمى اإلنفاؽ نسبة كانت فإذا
 العمهي البحث أداء يعتبر اإلجهالي القكهي الناتج هف%  1 نسبة هف أقؿ *

 كيعتبر عالهي هعيار ىك%  1 الهطمكب ألف نسبة الهستكل كدكف ضعيفا جدا
 .هنتج غير إنفاقا الهستكل ىذا اإلنفاؽ دكف

 هتكسط. هستكل في العمهي البحث أداء يعتبر%  1.6 ك 1 * بيف
 التنهية. لخدهة جٌيد هستكل في العمهي البحث يككف%  1.6 هف * أكثر

                                                           
٨ٓظؼّخٍ فٟ ِـخي حٌؼٍَٛ ِٕظّش ح٨ُِ حٌّظليس ٌٍظَر١ش ٚ حٌؼٍُ ٚ حٌؼمخفش )ح١ٌٛٔٔىٛ(، ح -13

، ِظخف ػٍٝ حٌّٛلغ : 08/10/2021ٚحٌظىٌٕٛٛؿ١خ ٚح٨رظىخٍ ح١ٍغ ػ١ٍٗ، 

https://ar.unesco.org/themes/investing-science-technology-and-

innovation 
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 لتحقٌق كبدٌل الحدٌثة التكنولوجٌا و العلمً البحث

 االقتصادٌة التنمٌة

لتطكير  الهطمكب الهستكل في العمهي البحث أداء يعتبر% 2 هف *أكثر
يجاد القطاعات  .14تقنيات جديدة كا 

 االجتهاعيةك  التقنية الهستكيات جهيع عمى كتطكيره البحث عمى االنفاؽ إف   
 تفادم في كيسيـ، االنتاجية بتحسيف االقتصادم النهك هعدؿ هستكل هف سيرفع

ها  االقتصادية لمقطاعات السيئ األداء بسبب الدكلة تكاجو قد التي الهشكبلت
كيشيدكف هؤسسات ، جعؿ الكثير هف دكؿ العالـ يخضعكف لو هيزانيات كبيرة

لمتشجيع عميو  زالجكائكاطبلؽ الهبادرات ك ، عمهية الحتضاف العمهاء الباحثيف
 كبالتالي االستفادة القصكل.

أثبتت الدراسات الهتخصصة عبلقة بيف النهك االقتصادم كها يتـ إنفاقو  لقد    
فعمى سبيؿ الهثاؿ فإف  ،كنسبة هف إجهالي الدخؿ القكهي العمهيعمى البحث 

، هيفي الهائة هف إجهالي الدخؿ القك  3.5 – 3ككريا الجنكبية تنفؽ ها يعادؿ 
كالذم بدكره كاف لو أكبر األثر، إضافة لمهتغيرات السياسية في نقؿ االقتصاد 

دكلة صناعية كهبتكرة تنافس تقنيا عمى إلى  ـئالككرم هف اقتصاد هقمد كنا
الهستكل العالهي؛ داعهيا األساسي البحث العمهي. لذا ربطت بعض الدراسات 

اهية اقتصاديان هقارنة بالدكؿ في نظريات النهك االقتصادم سبب تخمؼ الدكؿ الن
 .15الصناعية بهستكل التطكر التقني نظران لتدني اإلنفاؽ عمى البحث كالتطكير

                                                           
 . 62ٙ ٘خى٠ش حٌؼٛى حٌزٍٙٛي، َِؿغ ٓخرك،  - 14

طلم١ك حٌظ١ّٕش حٌّٔظيحِش، ؿ٠َيس  ٍؿخ حٌَُّٚلٟ، ح٦ٔفخق ػٍٝ حٌزلغ ٚحٌظط٠َٛ ٚىٍٖٚ فٟ -15

، ِظخف ػٍٝ 08/10/2021، طخ٠ٍن ح٩١٨ع 2011ِخٍّ  21حٌؼَد ح٨لظٜخى٠ش حٌي١ٌٚش، 

 https://www.aleqt.com/2011/03/21/article_517196.htmlحٌّٛلغ : 
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 لتحقٌق كبدٌل الحدٌثة التكنولوجٌا و العلمً البحث

 االقتصادٌة التنمٌة

 . يعوائد الستثمار في البحث العمم -3
الدراسات االقتصاديَّة الحديثة أف هردكديَّة اإلنفاؽ عمى البحث العمهي  اثبتت   

قٌؿ أىهيَّة عف االستثهار في كبيرة جدا، كأف االستثهار في البحث العمهي ال ي
كلقد أدركت الدكؿ الهتقدِّهة ىذه الحقيقة هنذ زهف، فسخَّرت  ،أم هجاؿ آخر

إهكاناتيا البشريَّة كالهاٌديَّة لدعـ الهجاؿ العمهي البحثي كفتحت كؿ القنكات 
أفَّ إلى  ،كلئلشارة إليجاد أسكاؽ لتسكيؽ هنتجاتيا البحثيَّة كبراءات االختراع

% هف الناتج القكهي اإلجهالي لمكاليات الهٌتحدة 60هعرفة تهثِّؿ صناعة ال
 .نتائج االستثهار في البحث العمهيإلى  ىذا يعكد بالدرجة األكلىاالهريكية ك 

 أصبحت العمهيَّة كالدراسات البحكث أفَّ إلى  الهٌتحدة األهـ إحصاءات تشير   
 اإلهكانات ضؿبف كذلؾ األهـ، تطكير في%  80إلى  %40 هف بنسبة تسيـ

 .بيا كالتقني العمهي البحث بهؤسَّسات تتكافر التي الضخهة
كتهثِّؿ اقتصاديات الكاليات الهٌتحدة األهريكيَّة نهكذجا كاضحا لتأثير اإلنفاؽ    

عمى البحث العمهي في التنهية االقتصاديَّة، لقد أدَّل اإلنفاؽ الكبير عمى البحث 
تحقيؽ هكاسب هبالغ خياليَّة كشكؿ إلى  ريكيَّةالعمهي في الكاليات الهٌتحدة األه

ىذا األهر حافزا كبيرا إذ عهؿ القائهكف عمى االقتصاد عمى هضاعفة االستثهار 
 1995هميار دكالر بيف عاهي  510إلى  هميار 243في البحث العمهي هف 

هميارا هنيا. كبالرغـ هف أف رأسهاؿ  150، كشكَّمت البرهجيات حكالي 1999ك
ة في الكاليات 6لهعمكهات ال يشكؿ إال تقنيات ا ٪ هف حجـ الهؤسَّسات الخاصَّ
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الهٌتحدة األهريكيَّة، إال أنَّو أثهر حكالي نصؼ النهٌك االقتصادم في نياية 
 .16التسعينيات

 التطورات العربي في ظل الوطن في العممي البحث واقع: المحور الثاني
 . يةالحديثة واثره عمى التنمية القتصاد المعرفية

قاهة إلييا العالية التكنكلكجيا نقؿ هف عربية دكلة أمٌ  تتهكف لـ اآلف حتى     كا 
 التصحر ىذا لبعضيا ،فمهاذا الفاحش الغنى رغـ االبتكار عمى تقكـ صناعة

 في ضخهة كاستثهارات فردية كفاءات تكفر رغـ العربي العالـ في التكنكلكجي
رؤية كاقع البحث العمهي في الكطف الزاهية إلى  شكاؿ يجرناىذا اإل.17الخارج؟
 . العربي

أف  جميان  يتضح الهكضكع، بيذا الهتعمقة الدراسات إليو تشير ها خبلؿ فهف    
 بالدكؿ جدا هقارنة هتدنيان  يزاؿ ال العربية الدكؿ في العمهي البحث كاقع

 نص كرغـ. الهجاؿ ىذا في الدكؿ بعض تبذليا التي الجيكد الهتقدهة، رغـ
 ،سكريا ،السكداف ،الككيت ،هصر تكنس )هثؿ العربية الدكؿ هف لعديددساتير ا
الجزائرم  فنجد الدستكر حريتو، كضهاف العمهي البحث تشجيع عمى)كالبحريف

يؤكد عمى ضهاف الحريات االكاديهية كحرية البحث  75الجديد في هادتو 

                                                           
ٛس ػٍٝ حٓؼي ١ٚفش، حٌزلغ حٌؼٍّٟ ٚىٍٖٚ فٟ حٌظ١ّٕش ح٨لظٜخى٠َّش: و١ف ٠ئػَِّ حٌؼٍُ رٛٛفٗ ل - 16

، ِظخف ػٍٝ 08/10/2021، طخ٠ٍن ح٩١٨ع، 2020ِخ٠ٛ  27أظخؿ١َّش فٟ ٠ٙٔش ح٤ُِ ٚطمّيِٙخ؟، 

 ./https://altanweeri.netحٌّٛلغ : 

  غٕٟ رخٌّخي ٌىٕٗ فم١َ فٟ حٌظىٌٕٛٛؿ١خ حٌؼٕٛحْ ١ٓخٓش ٚ حلظٜخى -ٌؼخٌُ حٌؼَرٟحرَح١ُ٘ ِلّي، ح - 17

 https://www.dw.com/ar    14.10.2018طخ٠ٍن 
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 االقتصادٌة التنمٌة

الهستداهة الدكلة عمى ترقية ىذا االخير كتثهينو خدهة لمتنهية  العمهي هع عهؿ
 لؤلهة. 

 استيبلكيا أف تعتقد أنيا ىي عاـ بشكؿ العربية الدكؿ في فالهشكمة   
كليست  باهتياز، استيبلكية أنيا هجتهعات حيف في تقٌدـ، ىك لمتكنكلكجيا
لخمؽ  تطبيقية أك ناجحة هنتجاتإلى  األبحاث تحكيؿ عمى تعهؿ هجتهعات

 الهجتهع. الحتياجات تستجيب حقيقية تنهية
 . العربية الدول في البحث العممي عمى خصائص اإلنفاق – اول
 يتهيز االنفاؽ عمى البحث العمهي في الدكؿ العربية بػػػػ:    
 نقص بسبب العربية الدكؿ هف العمهي البحث عمى التراجع في اإلنفاؽ .1

ـي  كالركاتب كها األجكر عمى هنو يينفؽ الكثير كالذم التهكيؿ،  بعدد قياسيا يت
 - لدييا الهثاؿ- سبيؿ عمى فرنسا هثؿ فدكلة إنتاجيا، كجكدة بحثال هراكز
 هف عالية الجكدة هراكز كىي كالتطكير العمهي لمبحث كهعيد هركز 2000
 العربية هجتهعة الدكؿ أف حيف في ليا، الهتاحة ك القدرات الهعدات حيث

 الدخكؿ في دكف كذلؾ فقط(، أبحاث كهعيد هركز 600 لدييا دكؿ 22)
التي  الخدهات كجكدة التجييزية كقدراتيا ك الهراكز الهعاىد ىذه تهكاصفا
 العربية. الدكؿ بعض في الهيهة الهراكز هف قميؿ عدد باستثناء تيقٌدهيا،

 ىذا يرتبط ها اإلجهالي فغالبان  الهحمي بالناتج قياسا تهكيمو حجـ ضعؼ .2
 الخاص، دكف القطاع الهعنية الكزارة أك الدكلة بهكازنة الهنخفض اإلنفاؽ

 العمهي الحككهية البحث هؤسسات بيف العبلقة غيابإلى  يؤدم هها
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التطكر  يحدث ال لذلؾ،. الخاص القطاع في الصناعية كالهشاريع
 .18كالخاص العاـ القطاعيف في التطكير كال التكنكلكجي

 . العممي والمكانيات التكنولوجيا ثانيا: مدى استغالل الدول العربية لمبحث
 الذم كالسؤاؿ قاسيان، الهعرفة تحديان  اقتصاد إزاء العربي االقتصاد يكاجو    

 عمى)ليسير كبكتو هف ينيض أف العربي لبلقتصاد ىؿ يهكف ىنا نفسو يطرح
 كاليند الصيف في كها الناىضة البازغة االقتصادات فعمت هثمها( ساقيف

تكنكلكجية ك كالبرازيؿ كهاليزيا كىؿ يهكف لمقيادات السياسية ك االقتصادية كال
في ظؿ  الثقافية انجاز ىذه النقمة النكعية الحاسهة كايجاد حمكؿ هتكازنة

االزدكاجية االقتصادية هف عدـ اىهاليـ لمفرص التي يتيحيا اقتصاد الهعرفة 
كجعمو احد البدائؿ الههكنة لتكجو اقتصادم عربي اليرتكز بصفة اساسية عمى 

 .19هحاصيؿ الزراعية تصدير الهنتجات الطبيعية هف النفط ك ال
 . اليات التقدم التكنولوجي داخل البمدان العربية .1
 : التكنكلكجي عف طريؽ تيتـ الدكؿ العربية بعهمية التقدـ  
 بمدانيا هف أجؿ تمبية االحتياجات إلى  كراء نقؿ التقدـ التكنكلكجي سعييا

 . االساسية

                                                           
 .65-58٘خى٠ش حٌؼٛى حٌزٍٙٛي، َِؿغ ٓخرك، ٙ  - 18

، ػخٌُ حٌّؼَفش، ٍٍٓٔش -ٍإ٠ش ػَر١ش ٌّـظّغ حٌّؼَفش –ٔز١ً ػٍٟ، ٔخى٠ش كـخُٞ، حٌفـٛس حٌَل١ّش - 19

، حٌى٠ٛض، 318وظذ ػمخف١ش ٠َٙٗش حٛيحٍحص حٌّـٍْ ح١ٌٕٟٛ ٌٍؼمخفش ٚ حٌفْٕٛ ٚ ح٢ىحد، 

 . 398، 397، ٙ 2005حغٔطْ 
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 االقتصادٌة التنمٌة

 تقميد كا نقؿ طريؽ عف االقتصادم التقدـ لتحقيؽ الكحيد السبيؿ 
 . كتكطينيا داخؿ الدكلة الهتقدهة الدكؿ هف الكاردة التكنكلكجيا

هصادر التقدـ التكنكلكجي داخؿ الدكؿ العربية الهؤسسات ك الشركات . 2
 القادرة عمى استراد اك تقميد التكنكلكجيا الحديثة هف الدكؿ الهتقدهة. 

نة هف هكارد هادية التكنكلكجي الهتكك  التقدـ لتحقيؽ البلزهة انخفاض الهكارد .3
 .ك السياسات الهتبعة داخؿ كؿ دكلةكبشرية كارتباطيا بالكضع االقتصادم 

النظـ ك إلى  بيئة العهؿ الهؤثرة عمى التقدـ التكنكلكجي تفتقر هعظهيا .4
 .20الهؤسسات الهحفزة لبلبتكارات 

هف اجؿ تحفيز النهك االقتصادم كذلؾ  انتياج سياسة التصنيع ك التقنية .5
 البمداف في كالتصنيع ك التقنية لسياسات الرئيسي اليدؼ هثؿعف طريؽ ت

 النهك هف أعمى هستكل كتكطينيا لتحقيؽ التقنيات نقؿ في العربية
 هف اقتناء الهصانع تشهؿ اليدؼ ذلؾ تحقيؽ في ككانت الكسائؿ كالتشغيؿ،

 اإلنتاج عمى الهحمية العهالة أجنبية، كتدريب شركات هع شراء عقكد خبلؿ
 هف أكثر أنو كبعد إال. الهقتناه اإلنتاج كسائؿ باستخداـ الهصانعتمؾ  في

 :يمي كها كانت النتائج االتجاه ىذا في عقكد خهسة
 هحميان  الهصنعة الهنتجات هف بعضيا أك الهحمية السكؽ احتياجات تغطية -

 أف جعميا · الهصانع في الهستخدهة التقنيات تقادـ الزهف إف هف هعينة كلفترة
 عمى الهنافسة. قادرة غير ساتهؤس تككف

                                                           
 . 5ٛ حٌٔؼٛى، َِؿغ ٓخرك، ٙ ِلّي ١ٓي حر - 20
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 لمتطكير. قابمة غير جعميا الكطني لمهنتج الحهاية سياسات انتياج -
 استنزاؼ كعاهؿ الكطني االقتصاد عمى عبئا تشكؿ الصناعات أصبحت -

عاـ  بشكؿ االقتصادم كالتنهية النهك لضعؼ رئيسيان  كسببان  لمثركات الكطنية
 تحرير عمى احتكت إصبلح اهجسياسات كبر  شكؿ في الهعالجات كتركزت

 الهاضي هف القرف كالتسعينات الثهانينات عقدم خبلؿ االقتصاد كالتجارة
 هتعددة لمشركات الهناسبة البيئة الهباشر كتكفير األجنبي االستثهار كتشجيع

 .21...(تكنس هصر،) البمداف بعض في الجنسيات لمعهؿ
 ـي معوقات البحث العممــي في الوطن العربـــ: ثالثا
هعكقات  يعاني البحث العمهي في الكطف العربي هف ازهة كبيرة نتج عنيا    

 : كهف اىها عديدة تعيؽ البحث العمهي هقارنة بالدكؿ الهتقدهة
حالة الفقر العاهة في اغمب الهجتهعات العربية الذم يقمؿ هف ساحات  -1

د هها يقمؿ هف فرص اعدا، االبداع كالحد هف استثهار القدرات العقمية
 . البحث العمهي

سياسة عمهية كتكنكلكجيا كاضحة الهعالـ إلى  افتقار الدكؿ العربية عهكها -2
 كأجيزة لمتنسيؽ لمهعمكهات شبكات تكجد كال ليس لدييا صناعة الهعمكهات،

 بتهكيؿ هتخصصة صناديؽ ىناؾ البحثية، كليست كالهراكز الهؤسسات بيف
 العمهية الهؤسسات أغمب رافتقاإلى  باإلضافة ىذا، األبحاث ك التطكير

                                                           
ِلّي ؿزخٍ ١خَ٘ حٌَّ٘ٞ ،ىٍٚ حلظٜخى حٌّؼَفش فٟ طلم١ك حٌّٕٛ ح٨لظٜخىٞ /َِٜ أًّٔٛؿخ،  - 21

، 2008حٌغَٞ ٌٍؼٍَٛ ح٨لظٜخى٠ش ٚح٦ىح٠ٍش، ؿخِؼش حٌىٛفش و١ٍش ح٨ىحٍس ٚ ح٨لظٜخى، حٌؼَحق،، 

 ٙ80 . 
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 كفؽ كنتائجيا األبحاث هتخصصة بتسكيؽ أجيزةإلى  العربية كالجاهعات
بيف  التنسيؽ ضعؼ عمى يدؿ هها الهستفيدة الجياتإلى  اقتصادية خطة
 االستشارية الهؤسسات غياب كذلؾ الخاص، كالقطاع البحكث هراكز

 النتائج تمؾ تحكيؿ أجؿ هف كتهكيمو البحث العمهي نتائج بتكظيؼ الهختصة
 .22هربحة اقتصادية هشركعاتإلى 

اذ بمغ حجـ  ضعؼ االنفاؽ الهالي لمدكؿ العربية عمى البحث العمهي -3
بالهئة فقط هف الدخؿ القكهي  1.9االنفاؽ عمى البحث العمهي نحك 

 أف، 2010 لعاـ كالثقافة لمعمكـ اليكنسكك هنظهة تقرير ، كيؤكد23االجهالي
 حتى لمغاية العربي ضعيؼ العالـ في العمهي بحثال عمى اإلنفاؽ هستكل

 العمهي البحث عمى فييا ينفؽ ها يتجاكز ال إذ هصر؛ هثؿ كبرل دكلة في
 البمداف تنفقو ها نسبة أف الهقمؽ إف العاهة بؿ الهكازنة هف%  0.23
 تنفقو عها بكثير يقؿ العمهي البحث عمى الكطني دخميا هف الغنية العربية

 .24الدخؿ هتكسطة أك الفقيرة البمداف العربية
 تحرير عمى احتكت إصبلح سياسات كبراهج شكؿ في الهعالجات تركزت -4

 الهاضي هف القرف كالتسعينات الثهانينات عقدم خبلؿ االقتصاد كالتجارة
 هتعددة لمشركات الهناسبة البيئة الهباشر كتكفير األجنبي االستثهار كتشجيع

                                                           
حٌٛحلغ ِٚمظَكخص  ٟ فٟ ح١ٌٛٓ حٌؼَرٟ:ػزي حٌمخىٍ ِلّي ػزي حٌمخىٍ ح١ٌٔي، حٌزلغ حٌؼٍّ - 22

 .74،75، ٙ 2018، 02حٌظط٠َٛ، حٌّـٍش حٌي١ٌٚش ٌٍزلٛع فٟ حٌؼٍَٛ حٌظَر٠ٛش، حٌؼيى 

ٛزلٟ حٌمخُٓ، ١َِٔس حٌزلغ حٌؼٍّٟ ٚحٌظط٠َٛ فٟ ح١ٌٛٓ حٌؼَرٟ ِؼخٌُ حٌٛحلغ ٚطلي٠خص  - 23

 . 138، ٙ 2000، ى٠ّٔزَ 104حٌّٔظمزً، ٗئْٚ ػَر١ش، ػيى 

 . 203َِؿغ ٓخرك، ٙ  ّخْ ػزيحٌٍط١ف،هٟٛٗ ػؼ - 24
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 لتحقٌق كبدٌل الحدٌثة التكنولوجٌا و العلمً البحث

 االقتصادٌة التنمٌة

 تمؾ أف نتائج إال...(. تكنس هصر،) البمداف بعض في الجنسيات لمعهؿ
 كتكطينيا التكنكلكجيا نقؿ ىدؼ في تحقيؽ أخفقت كالهعالجات السياسات
 بسبب:

 الهعرفية الكثافة ذات اإلنتاج عهميات هف بأجزاء األجنبية الشركات احتفاظ- 
  .البشرية الهكارد هيارة هستكل العالية في كالهتطمبات

 الرأسهالي التككيف إجهالي · أف رغـ لصناعي،القطاع ا في اإلنتاجية انخفاض-
 ٥.٢ هف أكثر بمغ الهاضييف العقديف خبلؿ الهنطقة العربية في الثابت
 يستحكذ أنو رغـ القطاع الزراعي في اإلنتاجية كانخفاض دكالر، تريميكف
 .العاهمة إجهالي القكل هف%  50 عمى

 صافي يتعد لـ 2001 عاـ ففي الهباشر، األجنبي االستثهار حجـ تدني -
 الهحمي لهعظـ الناتج إجهالي هف% 2 نسبة األجنبي الهباشر االستثهار

 .25العربية البمداف
 اليكنسكك تقرير ها أكده، ضعؼ البنية التحتية لؤلبحاث النظرية ك التطبيقية -5

( كالثقافة لمتربية العالهية )الهنظهة  الرغـ هف عمى أنو 2010 لعاـ كالعمـك
 هتينة قاعدةإلى  تفتقر البمداف ىذه فإف العربية، الدكؿ بيا تعتته التي الثركة
 بالتعميـ الخاصة كأدائيا نظهيا كفاءة أف كها العمكـ كالتكنكلكجيا، هجاؿ في

 فبالرغـ الهعرفة، تكليد في بشكؿ خاص يتعمؽ فيها ضعيفان  يزاؿ ال العالي
 تعد ها لعربيةا الدكؿ فإف العربية الهنطقة في الهرهكقة الجاهعات كجكد هف

                                                           
 . 80ِلّي ؿزخٍ ١خَ٘ حٌَّ٘ٞ، َِؿغ ٓخرك، ٙ  - 25
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 لتحقٌق كبدٌل الحدٌثة التكنولوجٌا و العلمً البحث

 االقتصادٌة التنمٌة

 عمى الهتكسط العدد أف عمهان  نسهة، هميكف لكؿ باحث 136 عمى يزيد ال
 القطاعات ضعؼإلى  إضافة باحثان، 1081 يبمغ العالهي الهستكل

 فالبنية االقتصادية، 26الهعرفة شراء عمى كاعتهادىا الهنتجة االقتصادية
 باستخراج لهتسـا اإلنتاج في نهط هتهثمة العربية البمداف في االجتهاعيةك 

 ،(السمع االستيبلكية الزراعة،) األكلية األنشطة في اإلنتاج النفط ك تركز
 تعطيؿ كبالتالي فييا، كاالستثهار عمى الهعرفة الطمب انخفاض يعني هها

 ليا. االقتصادم النشاط كافتقار هنظكهة الهعرفة
 هها ينياب لمصمة كتقميدية كفاقدة نظاهية كغير صغيرة الهشركعات أكثر - 6

 العهمية اإلنتاجية في كالهعرفة لبلبتكار  الهضافة القيهة تدنيإلى  يؤدم
 العربية، بسبب لبلقتصاديات التنافسية هستكل الهشركعات هع تدني لتمؾ

 كالهساءلة الشفافية كغياب النشاط االقتصادم عمى العاـ القطاع استحكاذ
 اإلنتاجية اؼ حافزإضعإلى  أدل هها الحهاية، كاعتهاد كقمة االنفتاح

 .27الشأف ىذا في الهعرفة كتكظيؼ
 هساىهة القسرم كالتيجير اليجرة بحيث تستنزؼ، العربية العقكؿ ىجرة- 7

 في هنيـ الكثير حيث يعيش لبمدانيـ القكهي الناتج في العرب العمهاء
إلى  2010 عاـ اليكنسكك إحصائيات كتشير الغربي، األرضية الكرة نصؼ

 الكالياتإلى  كالهيندسيف العرب العمهاء هف%  60 هتقد كحدىا أف هصر

                                                           
 . 75ػزي حٌمخىٍ ِلّي ػزي حٌمخىٍ ح١ٌٔي، َِؿغ ٓخرك، ٙ  -26

 . 81،82ِلّي ؿزخٍ ١خَ٘ حٌَّ٘ٞ، َِؿغ ٓخرك، ٙ  27
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 لتحقٌق كبدٌل الحدٌثة التكنولوجٌا و العلمً البحث

 االقتصادٌة التنمٌة

 الهتحدة الكاليات ىي الشهاؿ دكؿ ثبلث هف أف كها األهريكية، الهتحدة
 في الكفاءات التدفؽ جهمة هف%  75 بنسبة تستأثر كبريطانيا ككندا

 .الهياجرة
الحككهي كههكؿ  القطاع عمى العربي بالعالـ العمهي البحث تهكيؿ اعتهاد-8

 هف %80حكالي  يبمغ حيث العربية، الدكؿ في العمهي البحث لنظـ سيرئي
 الخاص، لمقطاع% 3بػ هقارنة كالتطكير لمبحكث الهخصص التهكيؿ هجهكع

 .28الهتقدهة الدكؿ عكس عمى كذلؾ. هختمفة هف هصادر% 17ك
 جانب هف كالتطكير البحث هؤسسات ضعؼ لبلبتكار فعالة نظـ كجكد عدـ -9

كالخدهية  اإلنتاجية كقطاعات الهجتهع الهؤسسات تمؾ فبي العبلقة كضعؼ
 اإلنتاج في أك كالتطكير البحث جكانب في االبتكارية النشاطات هع غياب
 .29التنهية في نتائجو العمهي كتكظيؼ لمبحث كالتركيج

 العربية الدكؿ هعظـ العربي اذ تعاني العالـ في األساسي التعميـ ضعؼ-10
إلى  إضافة األساسي، التعميـ بهرحمة الهمتحقيف يرغ الطمبة أعداد تزايد هف

 العربية، الدكؿ عمى إضافيان  عبئان  يشكؿ هها الهرحمة، ىذه هخرجات ضعؼ
 يقؿ ككذلؾ العمهي بالبحث االىتهاـ فيقؿ هف الهشكبلت، العديد كظيكر
 كالذم األساسي التعميـ عف هنظهة اليكنسكك تقرير أشار فقد. عمية االنفاؽ

إلى  تهتد بخطة 2000 عاـ كضع الذم لمجهيع التعميـ برناهجل نكاة كاف

                                                           
 . 76ػزي حٌمخىٍ ِلّي ػزي حٌمخىٍ ح١ٌٔي، َِؿغ ٓخرك، ٙ  - 28

 . 81ٌَّ٘ٞ، َِؿغ ٓخرك، ِٙلّي ؿزخٍ ١خَ٘ ح - 29
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 لتحقٌق كبدٌل الحدٌثة التكنولوجٌا و العلمً البحث

 االقتصادٌة التنمٌة

 تعميـ عمى يحصمكا لـ العربية بالهنطقة السكاف هف% 20 أف 2015 عاـ
 لمعهؿ األساسية الهيارات الكتساب بديمة هساراتإلى  كيحتاجكف أساسي

 بيف أعهارىـ تتراكح شخص ههف هبلييف 10 هف أكثر أف ك كاالزدىار،
 االبتدائي، التعميـ هرحمة حتى يكهمكا لـ العربي العالـ في عاهنا 24 ك 15
 همتحقيف غير العربية الدكؿ في التعميـ بسف شخص هبلييف 5 أف ىناؾ كها

 الهدرسة خارج الهراىقيف هف هبلييف 4إلى باإلضافة االبتدائية، بالهدارس
 الثانكية.

 الهجتهعات رالعمهي اذ تنظ البحث نحك العربي لمهجتهع السمبية النظرة-11
لخطكرة  هدركة غير تجعميا العمهي البحثإلى  سمبية نظرة اآلف العربية
 كانت ها بعد الحضارة ركب عف كتأخرنا العربي العمهي البحث تدىكر

 الغربية الدكؿ فيو بها العالـ تقدـ أساس القديهة ىي العربية الحضارات
 الكقت في تقدـ كالرقيال قهة تشيد قديهان  العربية الدكؿ كانت حيث الهتقدهة،

الحاؿ  تبدؿ لكف كالتخمؼ، الجيؿ ظبلـ في تعيش الغربية الدكؿ كانت الذم
 العمهي. بالبحث العربية الهجتهعات اىتهاـ عدـ بسبب األهكر كانعكست

 في الديهقراطية كغياب الرأم الهتهثؿ في فقداف حرية السياسي االستبداد -12
 بالتقدـ طرديان  ارتباطان  األكاديهية يةالحر  العاهة اذ ترتبط الحياة هناحي
 فعميا كتقمص كالحرية األكاديهية العاهة الحريات ضاقت فكمها العمهي،
كقضايا  شؤكف في التدخبلت ككثرت الديهقراطية، الههارسات كتقمصت
 هياهو عف كابتعد هردكده كتقمص العمهي البحث هعيا ضاؽ الجاهعة
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 لتحقٌق كبدٌل الحدٌثة التكنولوجٌا و العلمً البحث

 االقتصادٌة التنمٌة

 كالبحثية العمهية كالهؤسسات عاتالجاه في بعض يحدث ها كىذا كرسالتو،
 . 30الهتقدهة الدكؿ في يحدث ها بعكس العربي، العالـ في

 الخاتمة 
 النتائج  -1
 الهتقدـ العالـ كدكؿ العربي، العالـ دكؿ بيف الكبيرة الفجكة سبؽ هها يتضح    
 هف كبالرغـ بو، الهرتبطة الجكانب كافة كفي أبعاده، بكافة العمهي البحث في
 أف إال العمهي، بالبحث النيكض في الدكؿ تمؾ قبؿ هف الهبذكلة كدالجي كافة

 الدكؿ بيف الخطى هدل الختبلؼ هستهر، تزايد كفي هكجكدة هازالت الفجكة
 آهاالن  كضعنا التي العربي الربيع ثكرات بعد حتى العربية، كالدكؿ الهتقدهة
 كالعمـ مهاءلمع الجديدة العربية األنظهة نظرة تختمؼ لـ حيث عمييا، عريضة

 ظؿ ففي الحدكد، أضيؽ في إال الهجاالت كافة في االقتصادية كتطبيقاتو
 الدكؿ تصرؼ العمهي، البحث عمى الدكالرات هميارات الهتقدهة الدكؿ صرؼ
 كعمى الهنتجة، غير االستيبلكية القطاعات في التسمية عمى هقابميا العربية

 الحركب.
 التوصيــــات  -2
 قرارات كاتخاذ لمبحث كطنيو سياسات رسـ اآلف لعربيةا الدكؿ هف هطمكب -

 عمى الحياة جكانب هختمؼ في كفاعبلن  هؤثرا العمهي البحث تجعؿ جريئة
 اآلتي: النحك

                                                           
 . 77ػزي حٌمخىٍ ِلّي ػزي حٌمخىٍ ح١ٌٔي، َِؿغ ٓخرك، ٙ - 30
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 لتحقٌق كبدٌل الحدٌثة التكنولوجٌا و العلمً البحث

 االقتصادٌة التنمٌة

إهكانية االستفادة هنيا  حصر البحكث العمهية كالتطبيقية الهنتيية كدراسة -
 .لقطاعات اإلنتاج كالخدهات بنتائج ىذه البحكث

ء هراكز كهعاىد بحكث تابعة لمشركات الصناعية، تككف هحاكلة إنشا -  
بحكثيا قائهة عمى خدهة تمؾ الشركات كيككف عائد تمؾ الشركات لصالح 

 .هعاىد البحكث التابعة ليا
دعـ هؤسسات البحث العمهي، كذلؾ عف طريؽ زيادة النسبة الهخصصة هف  -

الهخصصة  الدخؿ القكهي لمبحث العمهي كالتطكير كجعميا تقارب النسبة
 .ليذا الغرض في الدكؿ الهتقدهة

تعزيز التعاكف العربي الهشترؾ هف خبلؿ إقاهة شبكات عربية لمبحث  -
قاهة الهشاريع الريادية الهشتركة التي تعهؿ عمى  كالتطكير كاالبتكار كا 

 . تشجيع االبتكار كتسييؿ تسكيؽ هخرجات البحكث العمهية كالتطكيرية
األهر الذم يؤدل  كالتكنكلكجي العمهيالبحث  ىضركرة زيادة اإلنفاؽ عم -

 إحداث نيضة عمهية كتكنكلكجية
زيادة االىتهاـ بالباحث كتحسيف كضعة الهادم كهستكل هعيشتو لكي يتفرغ  -

 .بشكؿ كاهؿ لمبحث العمهي
التركيز عمى تحقيؽ التعاكف كالربط الفعاؿ فيها بيف هراكز البحكث  -

نتاجية هف جية أخرل، كذلؾ بيدؼ كالجاهعات هف جية كالهؤسسات اإل
أهاكف االستفادة هنيا حيز التطبيؽ إلى  إيصاؿ البحكث التطبيقية

االقتصادم كفي الكقت نفسو تقكـ هراكز البحكث بحؿ الهشكبلت التي 
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 لتحقٌق كبدٌل الحدٌثة التكنولوجٌا و العلمً البحث

 االقتصادٌة التنمٌة

تعترض الهؤسسات اإلنتاجية، لذلؾ يجب هنع إسناد حؿ هشاكؿ الهؤسسات 
عد أف تكمؼ بيا الهؤسسات اإلنتاجية العربية لمهؤسسات الخارجية إال ب

البحثية العربية كتعجز ىذه األخيرة عف حميا، هها يزيد هف االرتباط بيف 
الهؤسسات اإلنتاجية كالهؤسسات البحثية العربية كم كفر لنا هبالغ ىائمة 

 .كانت تدفع لمهؤسسات الخارجية لحؿ ىذه الهشاكؿ
يا في بمداننا العربية عف كهحاكلة تطبيق الهتقدهةبمداف الاالستفادة هف تجارب  -

طريؽ نقؿ التكنكلكجيا الهتطكرة هف الدكؿ الهتقدهة كتطكير البنية التحتية 
لتكنكلكجيا الهعمكهات كتكفير ها تحتاجو دكائر البحث كالتطكير هف أجيزة 

 . كهعدات إلطبلؽ العناف لؤلفكار كاإلبداع كاالبتكار
المغة العربية إلى  جنبيةتنشيط الترجهة لؤلبحاث كالهصادر العمهية األ -

 .كالتعاكف هع العمهاء في الدكؿ هف أجؿ تعريب أعهاليـ كأبحاثيـ
تشجيع التأليؼ كالنشر في الكميات كالجاهعات كالهؤسسات البحثية كالتعميهية  -

 ..الهختمفة
ضركرة اشراؾ الهجتهع الهدني بإنشاء جهعيات عمهية كطنية كفؽ الهقاييس  -

حث العمهي كالتعاكف هع الجهعيات العمهية كاألجنبية العالهية لتركيج الب
 .الهختمفة

تشجيع القطاع الخاص لمهساىهة في دعـ كتهكيؿ البحث العمهي كزيادة  -
الكبير في تحقيؽ الربح لمهؤسسات التي تعتهد  هاالستثهار فيو بسبب دكر 

 .عميو
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 لتحقٌق كبدٌل الحدٌثة التكنولوجٌا و العلمً البحث

 االقتصادٌة التنمٌة

تكنكلكجيا هكاكبة التغييرات التكنكلكجية الستيعاب التطكرات الهستهرة في  -
كالعهؿ عمى إيجاد بيئة ، الهعمكهات كاالتصاالت كهحاكلة ههارستيا هيدانيان 

هناسبة لبناء صناعة عربية الهحتكل هتناسقة كهكهمة لمصناعات العالهية 
هع تطكير البنى التحتية، إذ أف كجكد بنية تحتية قكية كتدعيـ نظـ 

 .االتصاالت سيسهح بنشر استخداـ التجارة االلكتركنية
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 األندلسً الطبً المجال فً العلمً البحث تعزٌز

 (أنموذجا الجراحة علم)               

 
 األَذنغٙ انطجٙ انًغبل فٙ انؼهًٙ انجؾش رؼضٚض

 (إًَٔرعب انغشاؽخ ػهى)   

   
  .فبطًخ خشٚظد 

 انغضائش، ثهخ ثٍ أؽًذ 1 ْٔشاٌ عبيؼخ 

 :الممخص
ىذه الدراسة عرض أىـ كأصعب تخصصات الطب كالهراحؿ التي هٌر  نتناكؿ في    

إلى  ىذه الدراسات اتصفت بالقمة كىي بحاجةبيا خبلؿ العيكد األندلسية، خاصة كأف 
دراسة عهيقة تكشؼ خبايا ىذا العمـ خبلؿ ىذه الفترة الهدركسة، ككذلؾ إبراز 
ظيار هدل الحقد الكبير  الهنجزات كالهؤلفات العظيهة لمجراحيف األندلسييف، كا 

ية لمجراحيف األكركبييف عمى الهسمهيف الذيف نسبكا هعظـ العهميات كاآلالت الجراح
 ألنفسيـ، رغـ أنيا كانت هف اختراع أطباء عرب أشيرىـ أبك القاسـ الزىراكم.

 . الهشداخ –الزىراكم –الجراحة  –األندلس  -الطبالكممات المفتاحية:
 

Abstract: most important and most difficult specialties in medicine 

and the stages it went through during the Andalusian eras، especially 

since these studies were characterized by a few and need a deep study 

that reveals the mysteries of this science during this studied period، as 

well as highlighting the great achievements and writings of 

Andalusian surgeons، and showing the extent of great hatred European 

surgeons over Muslims who attributed most of the operations and 
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surgical machines to themselves، even though they were invented by 

Arab doctors، the most famous of which is Abu al-Qasim al-Zahrawi.  

keywords: Medicine - Andalusia - Surgery - Al-Zahrawi - Al-

Mishdakh. 

 

  المقدمــــــــة 
عرفت الحركة العمهية كالثقافية في ببلد األندلس نيضة شاهمة، كازدىرت    

ة كالثقافية لؤلندلس ، كاف هف هظاىرىا كضكح الشخصية العمهيٌ عظيهان  ازدىاران 
ة في هختمؼ حركة العمهيٌ كبير، حيث اعتنى حكاهيا بال حدٍّ إلى  كاستقبلليا

قكا في دراسة العمكـ كهنيا الهجاالت، كقد نافسكا أىؿ الهشرؽ في ذلؾ، كتعهٌ 
هف الهسمهيف كعناية كاسعة عمى هرِّ  بالغان  عمـ الطب الذم لقي اىتهاهان 

العصكر، كتجمى االىتهاـ بيذا العمـ في ترجهة الكتب السابقة، كتطكيره 
يف إليو، فزادت إبداعاتيـ بحيث كصفكا لو بهدارسو كفركعو كتشجيع الهنته

أصكال كهناىجا نظرية، كألفكا فيو العديد هف الكتب التي ساىهت في تقدهو، 
تنظيـ عقمي كقكاعد إلى  كأضافكا إضافات جديدة هبتكرة هستنديف في ذلؾ

  .هنيجية ثابتة
 تخصصيـ فيو، فتكجيكاإلى  بمغ هف براعة األطباء األندلسييف في الطب    

عمـ الجراحة الذم كاف ينظر إليو األكركبيكف أنو هكركه كهنحط، فتجازكا إلى 
كؿ ىذا الهعتقدات كدرسكا ىذا التخصص كتكسعكا فيو، كدراسة تشريح جسـ 
اإلنساف كتركيبو، كنظرا لؤلعداد الكبيرة هف الجراحيف الذيف عاشكا في ببلد 
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ميو الهصادر التاريخية األندلس، فقد سبقيـ في ىذا العمـ جراح عربي أطمقت ع
عديدة أشيرىا أبك الجراحة الحديثة، كىك أبك القاسـ الزىراكم، أكؿ جراح  ألقابان 

 .في ببلد األندلس اإلسبلهية
 اإلشكالية

انطبلقا هف ىذه الهعطيات يهكننا صياغة إشكالية رئيسية لهناقشة      
عرفيا عمـ الهكضكع ههثمة في سؤاؿ هيـ ىك: هاىي الهكانة العمهية التي 

جراحكف الجراحة هف قبؿ األطباء كالسمطة في ببلد األندلس؟ ككيؼ ساىـ ال
 في تطكير عمـ الجراحة كالرفع هف شأنو؟ الهسمهكف

 أىداف الدراسة:
فيـ التطكر الذم كصؿ إليو عمـ الجراحة في كقتنا إلى  تيدؼ ىذه الدراسة     

يهة لمجراحيف األندلسييف، الحاضر، ككذلؾ يبرز لنا الهنجزات كالهؤلفات العظ
كعبلقة عمـ الجراحة باألحداث السياسية كالثقافية التي كانت في ببلد األندلس 
أك هع الدكؿ كاألقطار الهجاكرة ليا، كهف جية أخرل يبرز ىذا الهكضكع أىـ 
األعهاؿ كاإلنجازات لمجراحيف األندلسييف، كالذم هف الهؤلـ أف الغربييف ىـ 

قديرا ليـ هقارنة بالعرب الذيف لـ يعطكا هعمكهات كافية عف الذيف كانكا أكثر ت
 جيكدىـ في ازدىار ىذا العمـ.

 المنيج المتبع:
آثرنا أف نعتهد في ىذه الدراسة عمى الهنيج التاريخي التحميمي الذم يقكـ     

عمى جهع الهعمكهات كتحميميا تحميبل عقميا كهناقشة األحداث كتفسيرىا، قصد 
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الهنيج في دراسة الهكضكع. كها اعتهدنا عمى  قدر اإلهكاف قةالتحمي بالدٌ 
الكصفي كالذم يقكـ عمى كصؼ العهميات الجراحية التي يقكـ بيا الجراحكف 
لهرضاىـ هف هصادرىا الهختمفة، ككذلؾ كصؼ الهشاىدات السريرية التي 
يهكف هشاىدتيا لدل الهريض سكاء خبلؿ الهرض أك بعد الجراحة ليتعرؼ 

عمى  كبناءن ، كؿ أدؽ عمى حسف التدبير الذم يمجأ لو في الهعالجةالطبيب بش
 ىذا الهنيج قهنا بدراسة ىذا الهكضكع.

 بوادر عمم الجراحة في األندلس أول: 
 تعد الجراحة هف أىـ اختصاصات عمـ الطب، فقد أىهؿ ىذا العمـ تهاها    

، 1كراكتشاؼ كعبلج بعض األهراض كالكسعمى ، كأصبح قاصرا في أكركبا
اهيف ككانكا يسهكنو )صناعة اليد(، كبقي لفترة هف اختصاص الحبلقيف كالحجٌ 

حيث ، 2يقكهكف بالعهميات الجراحية البسيطة، كالكي كالفصد كالبتر كغير ذلؾ
لـ يكف لمجراحة حظ كبير هف عنايتيـ لقمة ههارستيـ عمـ التشريح، فإنيـ لـ 

، كانكا يذكركف العهميات الجراحية يزيدكا عميو أكثر هها نقمكه عف اليكناف، كقد
ككاف لنقميـ كتب ابقراط الذم يعتبر هف أشير ، 3كقمها اىتهكا بيا أك أجركىا

، فتكمـ عف عبلج األطباء الذيف ساىهكا في الكتابة عف الجراحة في هؤلفاتيـ

                                                           
، 1ػزي حٌفظخف ػٍٟ، أػ٩َ ِزيػ١ٓ ِٓ ػٍّخء حٌؼَد ٚح١ٌٍّّٔٓ، ر١َٚص، ىٍح كَِ، ١ -1

 .605، 1َٙ، ؽ2010٘ـ/1431

َأ ٌَٕ٘ ٍحغذ حٌَٔؿخٟٔ، لٜش حٌؼٍَٛ حٌطز١ش فٟ حٌل٠خٍس ح١ِ٩ٓ٦ش، حٌمخَ٘س، ِئٓٔش حل -2

./ك١ٔٓ ِلّي وخًِ، حٌّٛؿِ فٟ طخ٠ٍن حٌطذ ٚح١ٌٜيٌش 45َ، 2009٘ـ/ 1430، 1ٚحٌظ٠ُٛغ، ١

 .97، 1ػٕي حٌؼَد، ىد، حٌّٕظّش حٌؼَر١ش ٌٍظَر١ش ٚحٌؼمخفش ٚحٌؼٍَٛ اىحٍس حٌؼمخفش، ىص، ؽ

 .4ػ١ٔٝ ره أكّي، آ٨ص حٌطذ ٚحٌـَحكش ٚحٌىلخٌش ػٕي حٌؼَد، َِٜ، ِطزؼش َِٜ، ىص، ٙ -3
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ابف  حسب قكؿ كجالينكس الذم اعتنى بعمـ التشريح، 4األكراـ كالكسكر بالجراحة
 5."...عمـ التشريحإلى  ـ يسبقو أحدا" كل: جمجؿ

ـ( أكؿ هف اىتـ بالجراحة، 925ىػ/313فقد كاف هحهد بف زكريا الرازم)ت     
إال أنو لـ يقـ بإجراء العهميات الجراحية بنفسو، بؿ كاف يذكرىا فقط، ككاف غيره 

ـ(، فشرح عهمية 1010ىػ/400عمي بف عباس الهجكزم)ته كأتى بعد، يقكـ بيا
القانكف في "كتاب  صاحبـ( 1037ىػ/428ابف سينا)ت، ك لحصاةالشؽ عمى ا

الطب في جاهعات أكركبا خبلؿ العصكر  ، فيك العهدة في تعميـ"الطب
ة براعة كبيرة كهقدهة فائقة في عمـ الجراحة، فقد ذكر عدٌ  أظير، ك 6الكسطى

طرؽ إليقاؼ النزيؼ سكاء بالربط أك إدخاؿ الفتائؿ، كها تحدث عف كيفية 
هع السياـ، كاستخراجيا هف الجركح، كقد شرح الكثير هف العهميات كلـ  التعاهؿ
أعمى إلى  الجراحة فقد طكر ىؤالء األطباء عمـ الطب، كخاصة ففٌ ، 7ينفذىا

الدرجات، كقد تجاكزت شيادتيـ كبراعتيـ في هجاؿ تخصصيـ الديار األندلسية 
عمى  ليشهؿ كؿ العالـ كعمى كجو الخصكص أكركبا، حيث بقيت تعتهد

 تصانيفيـ في الجراحة حتى األزهنة الهتأخرة.

                                                           
ٕم١طٟ ِلّي حٌـىٕٟ، أكىخَ حٌـَحكش حٌطز١ش ٚ ح٢ػخٍ حٌّظَطّزش ػٕٙخ، ؿيس، ِىظزش حٌٜلخرش، حٌ٘ -4

 .48َ، 1994ٙ٘ـ/1415، ١2

حرٓ ؿٍـً، أرٟ ىحٚى حرٓ كٔخْ ح٤ٔئٌٟ، ١زمخص ح١٤زخء ٚحٌلىّخء، طق: فئحى ح١ٌٔي، ر١َٚص،  -5

 .42َ، 1985٘ـ/1405، 2ِئٓٔش حٌَٓخٌش، ١

، 4ىٍحٓخص فٟ طخ٠ٍن حٌؼٍَٛ ػٕي حٌؼَد، حٌؼَحق، ؿخِؼش حًٌّٛٛ، ١ كىّض ٔـ١ذ ػزي حٌَكّٓ،-6

./ ٍحغذ حٌَٔؿخٟٔ، حٌَّؿغ حٌٔخرك، 4./ػ١ٔٝ ره أكّي، حٌَّؿغ حٌٔخرك، 69َٙ، 1985ٙ

./أرٛ حٌو١ًٍ ٗٛلٟ، حٌل٠خٍس حٌؼَر١ش ح١ِ٩ٓ٦ش ِٚٛؿِ ػٓ حٌل٠خٍحص حٌٔخرمش، 169ٙ

 .511َ، 202ٙ٘ـ/1423، 2ىِ٘ك، ىحٍ حٌفىَ، ١

 ١4ٔٝ ره أكّي، حٌَّؿغ حٌٔخرك، ٙ./ػ185ٍحغذ حٌَٔؿخٟٔ، حٌَّؿغ حٌٔخرك، ٙ -7
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-138كتعددت هظاىرىا في الفترة األهكية ) في األندلس ظيرت الجراحة     
حد أـ(، كطكر األطباء الكثير هف كسائميا، كقد ختهيا 1031-755ىػ/422

أكبر أعبلهيا ليس في ىذا العيد فقط بؿ حتى في التاريخ األندلسي، كالهقصكد 
القاسـ الزىراكم، كها قاـ األطباء األندلسييف بعدة عهميات جراحية  ىنا أبك

كهف أبرز العمهاء الذيف برعكا في ىذا الهجاؿ ا، هشيكدة كنكعكىا هف فنكني
سحؽ الطبيب، 8خالد بف يزيد ابف ركهاف النصراني كىاركف بف ، 9كابنو يحي كا 

ب هف ضركب فقد حققكا إنجازات جميمة باىرة في كؿ ضر ، 10هكسى األشبكني
لييـ يرجع الفضؿ في  دارة العيادات كالهستشفيات كا  العبلج كالجراحة كالنقاىة كا 

كالكاقع أف ، 11اعتهاد الطرؽ التجريبية لتحميؿ األهراض كتشخيصيا كهعالجتيا
عمـ الجراحة كاف عندىـ هف أصعب أصناؼ عمكـ الطب كذات صمة بعمـ 

رىا هف أنكاع العمكـ األخرل، التشريح كعمـ كظائؼ األعضاء كعمـ األجنة كغي
 حتاجىذا العمـ يك  كذات قكانيف هف الصعب أف تظير إال لمههارس كالهستقصي،

 ة اإلتقاف.بر كشدٌ الصٌ إلى 
عدد هف  ـ(1086–1031ىػ/ 479 – 422)في عيد همكؾ الطكائؼ ظير    

حيف الذيف رفعكا هف شأف عمـ الجراحة بهختمؼ فركعو كبفضميـ كاف االجر 

                                                           
حرٓ أرٟ أ١ٛزؼش، ِٛفك حٌي٠ٓ أرٟ حٌؼزخّ حٌوٍِؿٟ، ػ١ْٛ ح٤ٔزخء فٟ ١زمخص ح١٤زخء، طق : ِٔحٍ  -8

 .486-485ٍٟخ، ر١َٚص، ىحٍ ِىظزش حٌل١خس، ى ص، ٙ

 .489-488حٌّٜيٍ ٔفٔٗ، ٙ -9

 .486-485ٔفٔٗ، ٙ -10

، 06حٌؼٍٟ، آٙخَ حٌَِ٘حٚٞ ح٤ٔئٌٟ فٟ ططٍٛ حٌـَحكش حٌلي٠ؼش، ِـٍش ٛٛص ح٤ِش، ع: ػزي  -11

 .26٘ـ، 2011َ-1432ٙ
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الطكائؼ عصر التألؽ الحضارم رغـ التهزؽ السياسي، كهف  عصر همكؾ
أبك الحكـ عهر بف أحهد بف عمي أشير الجراحيف الذيف برزكا في ىذا العيد 

 12ـ(، حيث كاف طبيبا جراحا هتهيزا في صناعة اليد.1066ىػ/ 458الكرهاني )
-483)كهف األطباء الذيف صنفكا هؤلفات في الجراحة في عيد الهرابطيف 

ـ( فيك اآلخر 1197ىػ/ 595تأبك الكليد ابف رشد ) (ـ1145-1090ػ/ى540
هعاف بالعمكـ هتهيز بعمـ الطب، كلو "كتاب الكميات"، حيث قاؿ ابف رشد: "هف 

 13اشتغؿ بعمـ التشريح ازداد إيهانا با ".
عبد الهمؾ برز ـ(، 1223-1145ىػ/620-540) كفي عصر الهكحديف    

ـ( 1163-1094ىػ/558-487هؤهف بف عمي)الذم اختصو عبد ال ابف زىر
نجح أطباء ـ(، 1492-1238ىػ/897-635)بني األحهرأها في عيد ،14لنفسو

غرناطة في إجراء الكثير هف العهميات الجراحية بكاسطة اآلالت الحادة 
ياـ التي كانكا يصابكف بيا خبلؿ الهعارؾ صة كالهبتكرة في إخراج السٌ الهخصٌ 

ركح بأنكاعيا كالفتؽ كحصكة الكمى كالهثانة بعد هع اإلسباف، كفي عبلج الج
سابؽ إلى  لعظاـ الهكسكرةاتخدير الهريض، كنجحكا أيضا في عبلج 

 15.كضعيا

                                                           
 .485-484حرٓ أرٟ أ١ٛزؼش، حٌّٜيٍ حٌٔخرك، ٙ -12

 .532حٌّٜيٍ ٔفٔٗ، ٙ -13

 .520-519حٌّٜيٍ ٔفٔٗ، ٙ -14

ٍ حٌل٠خٍٞ فٟ  ٔٙخى ػزخّ ٠ًُٕ، ح٦ٔـخُحص حٌؼ١ٍّش ١٥ٌزخء فٟ ح٤ٔيٌْ ٚأػَ٘خ ػٍٝ -15 ّٛ حٌظط

َ(، أ١َٚكش ىوظٍٛحٖ ِميِش ِٓ لُٔ حٌظَحع 1492-711٘ـ/ 897-92أٍٚٚرخ /حٌمَْٚ حٌٛٓطٝ )

 .101َ، 2012ٙ٘ـ/1433حٌفىَٞ، رغيحى، ؿخِؼش حٌيٚي حٌؼَر١ش، 
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ة كحدؽ ككانكا أكؿ هف أتقف أطباء األندلس )صناعة اليد( كهارسكىا بدقٌ     
(، Catgut) عة هف األهعاء الهعركفة باسـ كاتجتخاط الجركح بخيكط هصنٌ 

قر سراية األهراض كأتقف كصفيا، فكصفكا الجدرم كالحصبة، ككانكا كأكؿ هف أ
 16أكؿ هف أجرل العهميات الجراحية الكاسعة عمى الرقبة كالهثانة كالصدر أيضا.

كالفصد ألكجاع الرأس كأهراض العيف، كها  استعهؿ األندلسييف الحجاهة
مؽ بو استعهمكا بعض الديداف )العمؽ( لتهص الدـ هف خبلؿ الجمد الذم تع

هثمها تفعؿ الحجاهة كالفصد في الحاالت التي تستطب ليها ىاتاف العهميتاف 
ة كفي ىذا الشأف يقكؿ لكبكف: "كعمـ ، 17كقالكا خير الدكاء العمؽ كالحجاه

الجراحة هديف لمعرب أيضا، بكثير هف هبتكراتو األساسية، كظمت كتبيـ فيو 
ا، كهف ذلؾ أف العرب كانكا كقت قريب جدًّ إلى  لمدراسة في كميات الطب هرجعان 

شاكة العيف بخفض غً  يعرفكف في القرف الحادم عشر هف الهيبلد هعالجةى 
ككانكا يعرفكف عهمية تفتيت الحصاة التي كصفيا الزىراكم  العدسة أك إخراجيا،

ككذلؾ كانكا يعرفكف  الهاء البارد لقطع النزؼ، بكضكح، كيعرفكف صبٌ 
 18الكاكيات كالفتائؿ... إلخ.

ا لو أصكؿ كقكاعد إذ ارتفعكا بيا كفنًّ  حقيقيان  كبيذا فقد كانت الجراحة عمهان     
كانت " كاهبؿ: ؿكيكفي ىنا أف ننقؿ قك ، فكؽ هستكل األدعياء كالهشعكذيف

                                                           
َ، 1994ٍكخد ه٠َ ػىخٚٞ، حٌّٛؿِ فٟ طخ٠ٍن حٌطذ ػٕي حٌؼَد، ر١َٚص، ىحٍ حٌّٕخً٘،  -16

ٙ330-331. 

 .383، 2َٙ، ؽ1985َِحثٟ، ِوظَٜ طخ٠ٍن حٌطذ حٌؼَرٟ، رغيحى، ىحٍ ح٠ٌٕخي، وّخي حٌٔخ -17

غٛٓظخف ٌٛرْٛ، ك٠خٍس حٌؼَد، طَ: ػخىي ُػ١ظَ، حٌمخَ٘س، ِئٓٔش ٕ٘يحٚٞ ٌٍظؼ١ٍُ ٚحٌؼمخفش، -18

2012 ،َ509-510. 
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في القرف الثالث عشر تتهتع بسهعة أعظـ هف  عربيةالجراحة في اسبانيا ال
، 19حة في سرقسطةسهعتيا في باريس أك لندف، ذلؾ أف ههارسي هينة الجرا

أها في أكركبا فكاف لقبيـ )حبلؽ جراح(، كلقد ، كانكا يهنحكف لقب طبيب جراح
 20ظؿ ىذا التقميد ساريا في اسبانيا حتى القرف السادس عشر".

أرقى الهستكيات في ببلد إلى  كعمى العهـك فقد ارتفع هستكل الجراحة كالجراحيف
تخصص هنحط، كهف األهكر األندلس، بعدها كاف ينظر إلييا في أكركبا ك

الهحرهة، بحجة التغيير في خمؽ ا، في حيف اىتـ أطباء األندلس بيذا العمـ 
 كأفردكه في هؤلفاتيـ.

 أشير الجراحين في األندلس:ثانيا: 
 أبو القاسم خمف بن عباس الزىراوي: -1
يأتي في هقدهة ىؤالء الجراحيف خمؼ بف العباس الزىراكم، كيكنى بأبا    

الذم يعتبر هف أعظـ الجراحيف األندلسييف، بدأ يزاكؿ هينة الطب ، 21ـالقاس
–912ىػ/350-300بالناصر )الهمقب أياـ الخميفة عبد الرحهف الثالث 

ـ(، كىشاـ 976–961ىػ/366 -350أدرؾ عصر الحكـ الهستنصر)ك ـ(، 961

                                                           
فٟ َٗق ح٤ٔيٌْ ٟٚ٘ ِي٠ٕش ر٠١خء، ٟٚ٘ لخػيس ِٓ لٛحػي ح٤ٔيٌْ. ٠ٕظَ: َٓلٔطش: طمغ  -19

ٞ، ِلّي رٓ ػزي حٌّٕؼُ، حٌَٚٝ حٌّؼطخٍ فٟ هزَ ح٤لطخٍ )ِؼـُ ؿغَحفٟ(، طق: حٌل١َّ

 .313-312َ، 1975ٙ، 1اكٔخْ ػزخّ، ر١َٚص، ِىظزش ٌزٕخْ، ١

ؿ٩ي ِظَٙ، حٌل٠خٍس ح١ِ٩ٓ٦ش أٓخّ حٌظميَ حٌؼٍّٟ حٌلي٠غ، ىد، َِوِ وظذ حٌَ٘ق  -20

ّّ 80َ، 1969ٙح٢ٓٚ٤،  ٟ ػٕي ح١ٌٍّّٔٓ، حٌمخَ٘س، ./ِلّي ٛخىق ػف١فٟ، ططٍٛ حٌفىَ حٌؼٍ

 .181َ، 1977ٙ-1976ِىظزش حٌٕـخٔـٟ، 

ٍش، طق: ارَح١ُ٘ ح٤ر١خٍٞ، حٌمخَ٘س، ىحٍ حٌىظخد  -21 ّٜ حرٓ ر٘ىٛحي، أرٛ حٌمخُٓ هٍف رٓ ػزي حٌٍّه، حٌ

 .264، 1َٙ، ؽ1989٘ـ/1410، 1حٌَّٜٞ، ر١َٚص، ىحٍ حٌىظخد حٌٍزٕخٟٔ، ١
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كلنبكغ الزىراكم في التطبيب كالجراحة، ،22(ـ1009-976ىػ/399-366الهؤيد)
كها التحؽ أبك قاسـ الزىراكم بالعهؿ في ، عتمى أكبر الهناصب الطبيةفقد ا

هستشفى قرطبة، كترسخت قناعتو في الهضهار الطبي حتى أصبح ذا خبرة 
 23.عظيهة باألدكية الهفردة كالهركبة، كجهع بيف الطب كالصيدلة

عمى يد إال درجة التقدـ في العصر األندلسي، إلى  لـ يصؿ عمـ الجراحة   
أكؿ هف أجرل العهميات الجراحية بيده، كغهس ، الذم يعتبر قاسـ الزىراكمأبي 

يده في الدـ كالقيح، فأنؼ هنو، فقد كاف األطباء قبمو يشيركف لرئيس 
، فيقطع ليـ حيث يشيركف، كيشؽ ليـ حيث يريدكف، كيعهؿ ليـ ها فالههرضي

ي الجراحة أكبر هكسكعة ف ألؼك ، 24يشاءكف، كال يهارس الطبيب الجراحة بنفسو
 " ىك"التصريؼ لهف عجز عف التأليؼ" حيث أثنى عميو ابف أبي أصيبعة فقاؿ:

" تـ استخداـ كتاب ، 25أكبر تصانيفو كأشيرىا، كىك كتاب تاـ في هعناه
التصريؼ حتى القرف السادس عشر كهرجع دليؿ هف قبؿ الهتخصصيف في 

                                                           
ٚٞ، ا٠َحْ، ِئٓٔش ِطخٌؼخص طخ٠ٍن رِٗىٟ، ػزي حٌٕخَٛ وؼيحْ، حٌـَحكش ػٕي حٌَِ٘ح -22

 Atir Ali،The ForgottenGreatest Surgeon، Acta./16٘ـ، 1384ٙ

ScientificPharmacology، Future Institute of Pharmacy، Bareilly، UP، 

India، Volume 1، Issue 7، 2020. 

ؿَحف حٌفُ ٚح٤ٕٓخْ حٌَِ٘حٚٞ، ِٓ ٍٚحى حٌطذ ػٕي ح١ٌٍّّٔٓ حٌؼَد حٌَِ٘حٚٞ ١ز١ذ ٚ -23

ِٔؼٛى ٓؼ١ي ػزي هللا ػزي ِٚٛٓٛػظٗ حٌطز١ش)حٌظ٠َٜف ٌّٓ ػـِ ػٓ حٌظؤ١ٌف(، طق: 

./ٍحغذ حٌَٔؿخٟٔ، حٌَّؿغ 11َ، 2001ٙ٘ـ/1،1421ػّخْ،حٌّىظزش ح١ٕ١ٌٛش، ١حٌَُحق،

٠ش 204حٌٔخرك، ٙ س ٚأػَ٘خ فٟ حٌَّٕٙ ./ أرٛ ه١ًٍ ٗٛلٟ، ػٍّخء ح٤ٔيٌْ اريحػخطُٙ حٌّظ١ِِّّ

 .32-31َ، 2004ٙ٘ـ/ 1425، ١1َّش، ىِ٘ك، ىحٍ حٌفىَ، ١ح٤ٍٚٚر

حؽ، ف٠ً ػٍّخء ح١ٌٍّّٔٓ ػٍٝ حٌل٠خٍس ح٤ٍٚٚر١ّش، حٌمخَ٘س، ىحٍ حٌفىَ حٌؼَرٟ،  -24 َّ ِّ حٌّي٠ٕف ػ

./ػزي حٌؼظ١ُ حٌي٠ذ، أرٛ لخُٓ حٌَِ٘حٚٞ أٚي ١ز١ذ ؿَحف فٟ 167َ، 2002ٙ٘ـ/1423

 .101-100َ، 1979ٙ٘ـ/ 1،1399، ١حٌؼخٌُ، طك: أكّي ح٢ٌٍّ، حٌمخَ٘س، ىحٍح٤ٜٔخٍ

 .501حرٓ أرٟ أ١ٛزؼش، حٌّٜيٍ حٌٔخرك، ٙ -25
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العالـ في  اسعةعرؼ الكتاب شيرة ك البلتينية إلى  ترجهتو الشرؽ ككذلؾ بفضؿ
 26الهسيحي.

 ،كتشهؿ الهكسكعة عمى ثبلثيف هقالة جهاعة لمعمكـ الطبية الهعركفة آنذاؾ   
كتدكر حكؿ األدكية كأنكاعيا كهركباتيا كخكاصيا كأفعاليا كهقاديرىا 

كخصصت الهقالة الثبلثكف: في العهؿ  كاستعهاالتيا، كطرؽ تحضيرىا كتخزينيا
كقد بمغ عدد اآلالت التي ذكرىا الزىراكم ، 27لخمعباليد كالبط كالجبر كالكي كا

 28آلة بصكرىا. 200في كتابو حكالي 
يعتبر الزىراكم أكؿ هف استخدـ تعقيـ الجركح بالشراب كالزيت، أك بالخؿ،    

ككذلؾ الكبريت، كعرَّؼ طرؽ التعقيـ لؤلدكات الجراحية كتطيير الجركح 
ىك أكؿ هف ، 29الحديث كالضهادات بطرؽ ال تختمؼ أبدا عف هبادئ الطب

كها نجح ، ربط األكعية الدهكية بخيكط الحرير كخاط الجركح بشعر ذيؿ الخيؿ
حيث استعهؿ ربط الشراييف لهنع ، في إيقاؼ نزيؼ الدـ أثناء العهميات الجراحية

                                                           
26-Luisa Maria ArvideCambra،Abulcasis Al-Zahrawi، The Surgeon Of Al-

Andalus،European Scientific Journal،Department of Philology. 

University of Almeria،SPECIAL، Spain،2016،p234. 

حٌّمٜٛى أرٛ ػز١ش، حٌل٠خٍس ح١ِ٩ٓ٦ش ىٍحٓش فٟ ٔ٘ؤس حٌؼٍَٛ ح١ِ٩ٓ٦ش، ر١َٚص، ىحٍ ١ٗ ػزي  -27

 .933، 2َٙ، ؽ2004، 1حٌىظذ حٌؼ١ٍّش، ١

أ١ِٓ طٛف١ك حٌط١زٟ، ىٍحٓخص ٚرلٛع فٟ طخ٠ٍن حٌّغَد ٚح٤ٔيٌْ، طْٛٔ، حٌيحٍ حٌؼَر١ش  -28

 .13، 2َٙ، ؽ1997ٌٍىظخد، 

ٚؤٍٛ ٚهٍٛع ح١٤َحف ٚحٌؼّٛى حٌفمَٞ ػٕي أرٟ  ِزخَٗ ػزي حٌلك، ط٘و١ٚ ٚػ٩ؽ أَِحٝ -29

حٌمخُٓ حٌَِ٘حٚٞ، أ١َٚكش ١ًٌٕ ٗٙخىس حٌيوظٍٛحٖ فٟ حٌطذ، َِحوٖ، و١ٍش حٌطذ ٚح١ٌٜيٌش، 

1990ٙ ،َ91. 
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خراج األسيـ أك القذائؼ ة، كها بحث أيضا في االلتيابات الهتقيح، النزيؼ كا 
 30.جراحة األسناف، كفي الجراحة التجهيمية في كاف بارعان ك الهتغرسة، 

فكؿ ىذه االختراعات التي انفرد بيا الزىراكم لـ تكف إال نتيجة حقيقة عمهية    
حيا كثيرا هف أخطاء هف سبقكه ليا قكاعد كقكانيف، كقفت عمييا ابتكاراتو كصحٌ 

هف في ىذا العمـ، كقد بالغ في إسياهاتو هف أجؿ تطكير ىذا العمـ، هها أضافو 
اكتشافات كاختراعات غزيرة، حتى جعمو فضبل عمى أكركبا حينها تأثرت 
بأساليبو كابتكاراتو، كظمت لعدة قركف هدينة لو في ىذه اإلنجازات العمهية الراقية 

 في عمـ الطب كالجراحة، كليس أكركبا فحسب بؿ اإلنسانية جهعاء.
 اسحق الطبيب: -2
ان بقرطبة، ككاف صانع ، ككاف هقيهان كالد الكزير ابف اسحؽ، هسيحي النحمة   

يحكى لو هنافع عظيهة كآثار عجيبة، كتحنؾ فاؽ بو جهيع أىؿ  ،هجربان  ،بيده
في أياهو الكتب  دخمتالناصر، الذم  عبد الرحهف كقد أدرؾ دكلة، 31دىره
. كقاهت اليهـ كظير الناس ههف كاف في الطبيٌ  ة هف الهشرؽ، كجهيع العمـك

 32.الهشيكريفصدر دكلتو هف األطباء 
 يحي بن اسحق: -3

                                                           
ػزي حٌؼ٠ِِ حٌٍَّزيٞ، طخ٠ٍن حٌـَحكش ػٕي حٌؼَد، ػّخْ، ىحٍ حٌىًَِ ٌٍَٕ٘ ٌٍظف١ًٜ ٠ٕظَ: -30

ظْٛ ٍٚؿخْ، طخ٠ٍن ٟخثغ حٌظَحع حٌوخٌي ٌؼٍّخء ./ِخ٠ىً ٘خ279ٍ١َِ، 1992ٙٚحٌظ٠ُٛغ، 

َ، 2007ح٩ٓ٦َ ِٚفى٠َٗ ٚفٕخ١ٔٗ، طٜي٠َ: حٌٍّه ػزي هللا حٌؼخٟٔ ػخً٘ ح٤ٍىْ، ػّخْ، ىْ، 

 .19-18، ِٓ ٍٚحى حٌطذ ػٕي ح١ٌٍّّٔٓ، ِٙٔؼٛى ػزي حٌَُحق./203ٙ

 .488حرٓ أرٟ أ١ٛزؼش، حٌّٜيٍ حٌٔخرك، ٙ -31

 .98-97حرٓ ؿٍـً، حٌّٜيٍ حٌٔخرك، ٙ -32
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عبد  ة، ككاف في صدر دكلهبيد ان بالعبلج صانع بصيران  عمهان  ذكيان  كاف طبيبان    
لو في الطب كناش هف ، الرحهف الناصر، استكزره ككلي الكاليات كالعهاالت

، يسهى"األبرشيـ"، كلو نادر هحفكظ في  خهسة أسفار، ألفو عمى هذىب الرـك
 33.عبلج الناصر

 د بن يزيد بن رومان النصراني :خال-4
في زهانو فيو، ككاف بقرطبة كسكنو عند بيعة  في الطب، ناىضان  كاف بارعان   

سبت أخمج، ككانت داره الدار الهعركفة بدرا ابف السطخيرم الشاعر، ككسب 
باألدكية  بيده، عالهان  هف األهكاؿ كالعقار، ككاف صانعان  جميبلن  بالطب هبمغان 

 34.هنو في البمد هنافع الشجارية، كظيرت
 :ابن مموكة النصراني -5
ككاف في أياـ دكلة األهير عبد الرحهف الناصر، ككاف يصنع بيده كيفصد   

 35ا لقعكد الناس.العركؽ، ككاف عمى باب داره ثبلثكف كرسيًّ 
 ىارون بن موسى األشبوني : -6
ككاف كىك طبيب خادـ بيده، خدـ الناصر كالهستنصر، ، 36كلد في أشبكنة   

كاف هف شيكخ األطباء كأخيارىـ، هؤتهنا هشيكرا بأعهاؿ ، همحقا لمحـر كالنساء
 37اليد كصناعة الطب.

                                                           
 .102-101./حرٓ ؿٍـً، حٌّٜيٍ حٌٔخرك، 488ٙحرٓ أرٟ أ١ٛزؼش، حٌّٜيٍ حٌٔخرك، ٙ -33

 .486-485حرٓ أرٟ أ١ٛزؼش، حٌّٜيٍ حٌٔخرك، ٙ -34

 .486حٌّٜيٍ ٔفٔٗ، ٙ -35

 .61طمغ رخ٤ٔيٌْ، ِٓ وٍٛ رخؿش حٌّوظٍطش رٙخ. ٠ٕظَ: حٌل١َّٞ، حٌّٜيٍ حٌٔخرك، ٙ أٗزٛٔش: -36

 .112./حرٓ ؿٍـً، حٌّٜيٍ حٌٔخرك، 492ٙيٍ حٌٔخرك، ٙحرٓ أرٟ أ١ٛزؼش، حٌّٜ -37



نوفمبر  11العدد 

 2221سبتمبر 

 مجلة البحوث األفرٌقٌة

   

 523                                 

 األندلسً الطبً المجال فً العلمً البحث تعزٌز

 (أنموذجا الجراحة علم)               

 الجراح عمرو بن عبد الرحمن الكرماني : -7
ـ(، كىك أحد الراسخيف في عمـ 978ىػ/368هف أىؿ قرطبة، كلد سنة )   

ه الحسيف ابف يقكؿ عنو صاعد األندلسي: "أخبرني عنو تمهيذ، العدد كاليندسة
في عمـ  أحهد بف الحسيف بف حي الهيندس الهنجـ أنو ها لقي أحدا يجاريو

لو ، 38اليندسة كال يشؽ غباره في فؾ غاهضيا، كتبيف هشكميا، كاستفاء أجزائيا"
عناية بالطب كهجربات فاضمة فيو، كنفكذ هشيكرة في الكي كالقطع كالشؽ 

 39.كالبط
  م(:1161ىـ /557الجراح ابن زىر )-8
طبيب أندلسي هف أىؿ اشبيمية، كلـ يكف في عصره هف يهاثمو في صناعة    

اعتهد عمى الهبلحظة كالتجربة ، ك الطب، كلع بدراسة األدكية الهفردة كتحضيرىا
تشخيصات سريرية ذكية هرهكقة بالسرطاف كاألكراـ إلى  كاالختبار، فكصؿ

ؿ الطعاـ بالحقف الخبيثة، كابتكر طريقة لتغذية هف يعجز عف البمع بإدخا
الشرجية عف طريؽ الهستقيـ أك بشؽ الهرئ، أك ها يسهى بالطريقة القسرية، أك 

كعالج الخنثى أم تصحيح الجياز التناسمي لمرجؿ أك ، 40االصطناعية بالتغذية

                                                           
./ٛخػي ح٤ٔئٌٟ، أرٛ حٌمخُٓ حرٓ أكّي، ١زمخص 484حرٓ أرٟ أ١ٛزؼش، حٌّٜيٍ حٌٔخرك، ٙ -38

ح٤ُِ، طق: ح٤د ٠ٌْٛ ١ٗوٛ ح١ٌٔٛػٟ، ر١َٚص، حٌّطزؼش حٌىخػ١ٌٛى١ش ٣ٌرخء ح١ٌٔٛػ١١ٓ، 

1912ٙ ،َ70-71. 

 .71، ٙٛخػي ح٤ٔئٌٟ، حٌّٜيٍ حٌٔخرك -39

حرٓ َُ٘، أرٛ َِٚحْ ػزي حٌٍّه، حٌظ١ٔ١َ فٟ حٌّيحٚحس ٚحٌظير١َ، طق: ٠لٟ َِحى ،ر١َٚص، ىحٍ  -40

 .172-171، 2ٙ./وّخي حٌٔخَِحثٟ، حٌَّؿغ حٌٔخرك، ؽ3َ، 2006ٙحٌىظذ حٌؼ١ٍّش، 
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، كهف أشير الهرأة بالجراحة، كها كصؼ بإسياب عهمية رفع الحصى هف الكمية
 41.اب األغذيةكتك كتاب التيسير في الطب  هؤلفاتو

 ابن فرج القربمياني -9
ىك أبك عبد ا هحهد بف عمي بف فرج القربمياني الهمقب بالشفرة أصمو هف    

 كقد كلد في غرناطة كتربي بيا، كىك طبيب كجراح، عالـ باألعشاب، 42قربمياف
الذم يعتبر "االستقصاء كاإلبراـ في عبلج الجراحات كاألكراـ، هف أشير هؤلفاتو 

كقد كاف هرجع ، 43جربة الهؤلؼ كهعاناتو لمجراحة الصغرل كجبر الكسكرثهرة ت
لمزىراكم الذم عني  "التصريؼ لهف عجز عف التأليؼ"ىذا الجراح ىك كتاب 

 بالجراحة العاهة.
كهف ىنا يهكف القكؿ أف أبرز ها يتهيز بو األطباء كالجراحيف الهبدعيف   

 رياتيـ، ككتبيـ التي كانت تعبراألندلسييف ىك شخصيتيـ العمهية كأفكارىـ كنظ
لغتيـ، كفي كثير هف إلى  الشهاؿ، فينكب األكربيكف عمى دراستيا كترجهتياإلى 

هصادر تمؾ الكتب هف أجؿ الدراسة كالههارسة، إلى  األحياف يشدكف الرحاؿ
 آنذاؾ. كقد أسيهت ىذه الكتابات في تطكر فركع الطب التي كانت هعركفة

                                                           
 .49-48./أرٛ ه١ًٍ ٗٛلٟ ،ػٍّخء ح٤ٔيٌْ، 4ٙحرٓ َُ٘، حٌّٜيٍ حٌٔخرك، ٙ -41

يٌْ، ر١ٕٙخ ٚر١ٓ أ٠ٌٍٛش ػَْ٘ٚ ٩١ِ. ٠ٕظَ: حٌل١َّٞ، حٌّٜيٍ حٌٔخرك، لَر١ٍخْ: طمغ رخ٤ٔ -42

ٙ455. 

حرٓ كـَ حٌؼٔم٩ٟٔ، ٗٙخد حٌي٠ٓ أكّي رٓ أكّي، حٌيٍٍ حٌىخِٕش فٟ أػ١خْ حٌّخثش حٌؼخِٕش،  -43

، ىٍحٓخص ك٠خ٠ٍش ./حٌؼخَِٞ ِلّي ر70َ١٘، 1ٙر١َٚص، ىحٍ اك١خء حٌظَحع حٌؼَرٟ، ى ص، ؽ

 .344َ، 2012ٙ٘ـ/1433، 1رغيحى، ىحٍ غ١يحء ٌٍَٕ٘ ٚحٌظ٠ُٛغ، ١ فٟ حٌظخ٠ٍن ح٤ٔئٌٟ،

َ، 2002، 15/حٌٍِوٍٟ ه١َ حٌي٠ٓ، ح٤ػ٩َ )لخِّٛ طَحؿُ(، ر١َٚص، ىحٍ حٌؼٍُ ١٠٩ٌٍّٓ، ١

 .285، 6ٙؽ
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 :في األندلسممارسة الجراحة ثالثا: 
 جراحة النساء والتوليد  -1
التي في التكليد العديد هف العهميات الجراحية الصعبة  ببلد األندلس عرفت  

أجريت هف قبؿ الجراحيف في ببلد األندلس كأشيرىـ الزىراكم الذم أكرد لنا في 
عهمية تفتيت الجنيف الهيت كاستخراجو هف الرحـ كذكر العديد  كتابو التصريؼ

حاالت أىهيا:"إذا كاف رأس الجنيف كبيرا كعرض لو ضغط في الخركج، هف ال
أك كاف في رأسو هاء هجتهع، فينبغي أف تدخؿ فيها بيف األصابع هبضعا 

الهاء، أك تشدخو باآللة التي تسهى بو شككية، كتشؽ بيا الرأس، فيخرج 
ك الهشداخ، ككذلؾ إذا كاف الجنيف عظيـ الرأس، فينبغي أف تشؽ الجهجهة، أ

 44.كها قمنا، ثـ تخرج العظاـ بالكبلليب" ...ترضيا بالهشداخ
كجكد طبيبة لمنساء هتدبرة عمى إلى  كها دعت الضركرة في الطب األندلسي   

تقـك بتنفيذ أكاهر الطبيب الذم ك األعهاؿ الجراحية، كخبيرة بأهكر النساء كالتكليد 
تفعمو كترد عميو بها يستدعي أف يككف خارج الهكاف كيمقف القابمة ها يجب أف 

حيث ، 45كقد كجدت هف النسكة هف هارسف طب النساء في األندلس، تراه
اختص الخمفاء الهكحدكف حرهيـ بطبيبات ألنفسيف، أيف اشتيرت أخت ابف 

                                                           
حٌَِ٘حٚٞ، أرٟ حٌمخُٓ هٍف رٓ ػزخّ، حٌظ٠َٜف ٌّٓ ػـِ ػٓ حٌظؤ١ٌف، ِىظزش ح٨ٓىٕي٠ٍش،  -44

(،ِٓ ِٛلغ 10:30(، )2016ٓزظّزَ  A.1008[ ،pdf ( ،]6ٔٔوش ٍِٜٛس ػٓ هط١ٛ ٍلُ:

 .https://www.wdl.org/ar/item /7478ٙ ،120/حٌّىظزش حٌَل١ّش حٌؼخ١ٌّش ٌٍّوط١ٛخص: 

ؿظّخػٟ(، ٔـ٩ء ٓخِٟ حٌٕزَحٚٞ، حٌمخرٍش فٟ حٌّغَد ٚح٤ٔيٌْ )حٌيٍٚ حٌطزٟ ٚحٌم٠خثٟ ٚح٨ -45

./ِلّي ر١َ٘ ٌؼخَِٞ، فٜٛي فٟ اريحػخص حٌطذ 10٘ـ، 1436َٙ/2015ىد، ح٤ٌٌٛش، 

 .101َ، 1971ٙ، 1ٚح١ٌٜيٌش فٟ ح٤ٔيٌْ، ر١َٚص، ىحٍ حٌىظذ حٌؼ١ٍّش، ١

https://www.wdl.org/ar/item%20/7478/
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زىر الهعركفة بأـ عهرك بنت أبي هركاف ابف زىر، ككذلؾ ابنة شقيقتو، ككانتا 
جيدة فيها يتعمؽ بهداكاة النساء  عالهتيف بصناعة الطب كالهداكاة كليها خبرة

بهيارتيها في الطب، ككانتا هتقدهتاف فيو، هاىرتاف في التدبير كالعبلج، 
كحظيتا بهكانة ههتازة عند أهراء الهكحديف، ككانتا تدخبلف عمى نساء الهنصكر 

ـ(، كاليقبؿ لهداكاة أىؿ الهنصكر 1199-1184ق/595-580أبي يعقكب )
 46.سكاىها

كضحتيا كتب الطب األندلسية كتستعهميا القابمة كعمى رأسيا ىناؾ أدكات أ  
يفتح  كىك آلة لكالب هؤلؼ الزىراكم "التصريؼ لهف عجز عف التأليؼ " كهنيا

كهدفع الذم يدفع بو الجنيف،  بيا فـ الرحـ، كىك شبيو بهمـز هجمد الكتب،
 ،يشدخ بيا رأس الجنيف حتى يسيؿ إخراجو هف فـ الرحـ آلةكالهشداخ كىي 

 47.الصنارة التي يجذببيا الجنيف
لقد كصؼ الزىراكم العديد هف العهميات الجراحية كآالتيا التي استعهميا     

، كىي هيزة ىاهة تطبيقيان  بؿ عالهان  نظريان  الطب، حيث لـ يكف طبيبان  عهميا في
تهيز بيا الزىراكم في نظره كتطبيقو العهمي، فكؿ األدكات الهستخدهة في 

شريح اليكـ ىي نفسيا التي اخترعيا العالـ الزىراكم في القرف الجراحة كالت

                                                           
-491./ٓٙٝ رؼ١ْٛ، حٌَّؿغ حٌٔخرك، 524ٙحرٓ أرٟ أ١ٛزؼش، حٌّٜيٍ حٌٔخرك، ٙ -46

خ٠ش حٌَّحرط١ٓ ِٚٔظًٙ حٌّٛكي٠ٓ ػَٜ ./ىٔيٕ ػّٜض ػزي حٌٍط١ف، ح٤ٔيٌْ فٟ 493ٙٔ

 1988َىحٍ حٌغَد ح٩ٓ٦ِٟ،  َ (، ر١َٚص،1151-1116 ٘ـ/546-510حٌطٛحثف حٌؼخٟٔ )

ػزي هللا ػزي حٌَُحق حٌٔؼ١ي، حٌطذ ٍٚحثيحطٗ حٌٍّّٔخص، ِىظزش حٌّٕخٍ، . 114٘ـ، 1408ٙ/

 .97-96َ، 1985ٖٙ/1405، 1ح٤ٍىْ، ١

 .12،17،16ػ١ٔٝ ره أكّي، حٌَّؿغ حٌٔخرك، ٙ./125حٌَِ٘حٚٞ، حٌّٜيٍ حٌٔخرك، ٙ -47
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العاشر هيبلدم، كأف الهائتي أداة التي يستعهميا األطباء اليكـ ىي هف تصهيـ 
الزىراكم، كيهكف القكؿ أف االختبلؼ يكهف فقط في نكعية الهادة التي تصنع 

زىراكم في كتابو هنيا، أها بالنسبة لمشكؿ فقد حافظكا عمى شكميا كها رسهيا ال
 التصريؼ لهف عجز عف التأليؼ.

 :جراحة الحروب -2
ضركرة كجكد أطباء في الجيكش األندلسية، إلى  دعت الظركؼ الحربية   

كذلؾ هف أجؿ تقديـ خدهات طبية جيدة لمجرحى أثناء فترات الحركب، كىي ها 
 أصطمح عمييا بالهشافي الهتنقمة، كذلؾ ألنيا تضـ هجهكعة هف األطباء
تصحب الخمفاء كالقادة كالجيكش أثناء تنقبلتيا، فالطبيب ابف أـ البنيف خرج هع 

بينها رافؽ الطبيباف ، 48جيش الخميفة عبد الرحهف الناصر في هعظـ غزكاتو
في غزكاتو لتقديـ  أحهد كعهر ابنا يكنس الحراني الخميفة الحكـ الهستنصر با

فؽ أبك إسحاؽ إبراىيـ الداني الجيش كها را، 49الرعاية الطبية لجنده في الهعركة
حتى أف ابنو أبك عبد ا هحهد قد قتؿ في ، الهكحدم أثناء حركبو باألندلس

ـ( لها كاف يقدـ العبلج ألحد الجرحى في ىذه 1212ىػ/609) 50هعركة العقاب
 51.الهعركة

                                                           
 .187./ػف١فٟ ِلّي ٛخىق، حٌَّؿغ حٌٔخرك، 104ٙ-103حرٓ ؿٍـً، حٌّٜيٍ حٌٔخرك، ٙ -48

./ 114-112./حرٓ ؿٍـً، حٌّٜيٍ حٌٔخرك، 487ٙحرٓ أرٟ أ١ٛزؼش، حٌّٜيٍ حٌٔخرك، ٙ -49

 .81-80ٛخػي ح٤ٔئٌٟ، حٌّٜيٍ حٌٔخرك، ٙ

حٌّؼَوش ر١ٓ أٌفْٛٔ حٌؼخِٓ ٚحٌٕخَٛ حٌّٛكيٞ، َِ٘ ف١ٙخ حٌّٛكيْٚ ِؼَوش حٌؼمخد: ٚلؼض ٌٖ٘  -50

أِخَ ؿ١ٖ حٌٕٜخٍٜ، ٚوخٔض ٓززخ فٟ ٟؼف حٌيٌٚش حٌّٛكي٠ش. ٌٍظف١ًٜ ٠ٕظَ: ػزي حٌٛحكي 

حٌَّحوٟ٘، حٌّؼـذ فٟ طٍو١ٚ أهزخٍ حٌّغَد، طق: ِلّي ٓؼ١ي حٌؼ٠َخْ، حٌمخَ٘س، حٌّـٍْ 

حٌّمَٞ، أكّي رٓ ِلّي  ./403-401ٙ َ،1963٘ـ/1383ح٤ػٍٝ ٌٍ٘ئْٚ ح١ِ٩ٓ٦ش، 
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لـ يسجؿ الجراحكف العرب تجاربيـ الجراحية الحربية في هعظـ األحياف    
ف هشاركتيـ في الجيكش، كهعالجتيـ إلصابات الحركب الهختمفة، كىذا بالرغـ ه

يدؿ عمى تحفظيـ في ىذه الهينة، إال أنيـ لـ يخفكا رغبتيـ في إجراء العهميات 
الجراحية بعد اتخاذ كؿ االحتياطات البلزهة كالتي تحفظ حقكقيـ كأطباء بعدـ 

    ذكر اسـ السمطاف أك الرعية الذم يعالجكنو.
د استعهمت عدة كسائؿ لكقؼ النزيؼ، فذكر في الحركب اإلسبلهية لق    

الضغط إلى  األكلى استعهاؿ صكؼ هحركؽ أك حصير هحركؽ، باإلضافة
كالرباط ككسيمة لئلسعاؼ األكلي، قد كفى الزىراكم كفي جهيع كسائؿ قطع 

تعتبر السياـ هف أىـ أسمحة الحركب ، ك الكيإلى  النزيؼ هف الهاء البارد
ة كأشدىا فتكا سكاء كانت بسيطة أك هسهكهة ككاف إخراجيا هف أىـ القديه

ح تمؾ إلى  ضركرة االنتباهإلى  كيذكر الجراح القربمياني، 52كاجبات الجرا
الجراحات التي قد تسبب تفرؽ االتصاؿ كضركرة هعالجتيا حيث يقكؿ:"اعمـ أف 

مة لتفرؽ ىذه الجراحات تحدث عف أسباب بادية حدث االتصاؿ، كاألسباب الفاع
االتصاؿ كثيرة كهختمفة كضربة السيؼ كالسكيف كالحجر، أك الرهح، أك سيـ، 
أكعكد، أك سقطة، ككذلؾ تختمؼ أيضا بحسب الهكضع هف الجسـ الذم تقع 

                                                                                                                                        
حٌظٍّٔخٟٔ، ٔفق حٌط١ذ ِٓ غٜٓ ح٤ٔيٌْ ح١١ٌَذ ًوَ ٠َُٚ٘خ ٌٔخْ حٌي٠ٓ رٓ حٌوط١ذ، طق : 

 .  446، 1ٙ، ِؾ1988َ٘ـ/ 1408اكٔخْ ػزخّ، ر١َٚص، ىحٍ ٛخىٍ، 

 .534حرٓ أرٟ أ١ٛزؼش، حٌّٜيٍ حٌٔخرك، ٙ -51

 .231-228ػزي حٌؼ٠ِِ حٌٍزيٞ، حٌَّؿغ حٌٔخرك، ٙ -52
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..كاعمـ أف الغرض هف عبلج تفرؽ االتصاؿ إنها ىك شفاؤه، كىكذا يككف . فيو
دهاؿ ها تباعد"  53.بجهع ها تفرؽ كا 

الباب " التصريؼ لهف عجز عف التأليؼ "اكم في كتابوكيخصص الزىر     
الرابع كالتسعكف في الجراحة لمحديث عف إخراج السياـ، كيعتبر ىذا الفصؿ هف 

ة كذلؾ لها يعطي هف دالالت كاضحة كأكيدة عف الهكانة التي الفصكؿ الياهٌ 
ج كصؿ إلييا الزىراكم في هجاؿ ههارسة الجراحة هف الناحية العمهية، كقد عال

ىذا الهكضكع أكثر األطباء العرب، كذلؾ لكثرة حدكث هثؿ ىذه اإلصابات 
أصيب بو رجؿ في بطنو  فقد أخرج الزىراكم سيهان ، 54كخاصة أثناء الحركب

لها كاف يقاتؿ في أحد الهعارؾ، ككاف عمى كشؾ الهكت، فمها بقي هدة ثبلثيف 
الزىراكم عمى كلـ يتغير عميو شيء هف أحكالو، فشؽ ، يكها أك نحكىا كبرئ

 55كلـ يعرض لو حادث سكء.، السيـ كتحيؿ عميو كأخرجو
 خاتمة:

لعمـ  هف إبراز الجذكر التاريخيةهف خبلؿ ها تقٌدـ ذكره في ىذه الدراسة     
 تهكنا هف الخركج بالٌنتائج التالية: الجراحة في ببلد األندلس

                                                           
ِلّي حٌؼَرٟ حٌوطخرٟ، حرٓ فَؽ حٌمَر١ٍخٟٔ ح٤ٔئٌٟ ٚوظخرٗ حٌـَحكش حٌٜغَٜ، ِـٍش حٌّٕخً٘،  -53

 .44-43َ، 1986ٙ٘ـ/1407، 35ع:

 .312وؼيحْ ػزي حٌٕخَٛ، حٌَّؿغ حٌٔخرك، ٙ -54

 .165حٌَِ٘حٚٞ، حٌّٜيٍ حٌٔخرك، ٙ -55
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 األندلسً الطبً المجال فً العلمً البحث تعزٌز

 (أنموذجا الجراحة علم)               

ؿ كاف هف بعمـ الجراحة في القركف الكسطى في أكركبا ب االىتهاـعدـ  -1
العمكـ الهحتقرة، كهف األهكر الهحرهة في الكنائس، ككانت فقط هف 

 اختصاص الحبلقيف كالحجاهيف.
في ىذا العمـ، كلـ يقفكا عند الحدكد التي كضعيا  يفاألندلسي يفنبكغ الجراح -2

جراء العهميات الجراحية، كقد  أبقراط كجالينكس، بؿ تجاكزكىا في الجراحة كا 
 برة كالتجارب الهكتسبة في تكسيع آفاؽ عمكهيـ. اعتهدكا عمى الخ

ازدادت العناية بدراسة تخصص عمـ الجراحة بهختمؼ فركعو في ببلد  -3
نتائج عمهية رائعة بها ألفكه هف ركائع  -آنذاؾ-األندلس، كحقؽ الجراحكف 

 التآليؼ في عمـ الجراحة الذم ضهنكه جيكدىـ كأعهاليـ.
في الهشرؽ كالهغرب هف خبلؿ كتابو اشتير الزىراكم كاهتد صيتو  -4

 ان "التصريؼ لهف عجز عف التأليؼ" كىك أشير الكتب كأكبرىا، ككاف هرجع
كركبا كجاهعاتيا في عصر النيضة، كقد ضهو الكثير هف هبتكراتو في أل

 الطب كالجراحة كصكر لحكالي هائتي آلة.
ف فركع كف في تجارب كأعهاؿ أخرل في العديد هيبرز الجراحكف األندلس -5

الجراحة كهنيا جراحة النساء كالتكليد، كجراحة الحركب كغير ذلؾ هف 
اليكـ في كبرل إلى  الجراحات التي قاهكا بتطكيرىا كالتزاؿ تدرس هؤلفاتيـ

 الجاهعات األكركبية
 :يمي أها أىـ التكصيات التي نخرج بيا هف خبلؿ ىذه الدراسة ها   
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 األندلسً الطبً المجال فً العلمً البحث تعزٌز

 (أنموذجا الجراحة علم)               

نشاط الطبي في األندلس عبر ضركرة تككيف هعرفة هنيجية حكؿ تطكر ال .1
 العصكر.

 ضركرة الكشؼ عف اإلنجازات كالثقافات كالحضارات الهختمفة في هجاؿ .2
 عمـ الجراحة عمى هٌر التاريخ.

ضركرة إطبلع الطبلب عمى حياة العمهاء البارزيف الذيف ساىهكا في تطكير  .3
 كخاصة عمـ الجراحة في ببلد األندلس. العمكـ كالههارسة الطبية

القكانيف العاهة لمعهميات الجراحية التي كانت تقاـ في العصكر  إظيار .4
 الكسطى لبلستفادة هنيا كتدريسيا لمطبلب في الجاهعات. 

ضركرة فيـ هنطؽ كأنهاط تطكير العمكـ كالههارسة الجراحية هف قبؿ  .5
  العمهاء.

تحقيؽ هخطكط " التصريؼ لهف عجز عف التأليؼ إلى  دعكة الباحثيف .6
حققت هنو بعض األجزاء فقط خاصة تمؾ الهتعمقة بجراحة  "لمزىراكم الذم

األنؼ كاألذف كالحنجرة، ككذلؾ دراسة اآلالت الجراحية الهكجكدة فيو كقد 
 تـ إحصائيا بحكالي هائتي آلة.

 قائمة المصادر والمراجع:
 أول: المخطوطات:

، أبي القاسـ خمؼ بف عباس، التصريؼ لهف عجز عف التأليؼ، الزىراكم 
 A.1008 ،[pdf ،](6ة االسكندرية، نسخة هصكرة عف خطكط رقـ:هكتب
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 األندلسً الطبً المجال فً العلمً البحث تعزٌز

 (أنموذجا الجراحة علم)               

(،هف هكقع الهكتبة الرقهية العالهية 10:30) (،2016سبتهبر 
 ./https://www.wdl.org/ar/item/7478لمهخطكطات: 

 قائمة المصادر المطبوعة: ثانيا:
ـ(، 1270ىػ/ 668ابف أبي أصيبعة، هكفؽ الديف أبي العباس الخزرجي )ت .1

دار هكتبة  ،نزار رضا، بيركت: ي طبقات األطباء، تحعيكف األنباء ف
 .ت الحياة، د

، الصمة، ـ(1183ىػ/578)تابف بشككاؿ، أبك القاسـ خمؼ بف عبد الهمؾ.2
بيركت، دار الكتاب  ،دار الكتاب الهصرم، تح: إبراىيـ األبيارم، القاىرة

 .ـ1989ىػ/1410 ،1المبناني، ط
ـ(،طبقات األطباء 987ىػ/377لسي)تابف جمجؿ، أبي داكد ابف حساف األند.3

، 2هؤسسة الرسالة، ط كالحكهاء، تح: فؤاد السيد، بيركت،
 .ـ1985ىػ/1405

ـ(،الدرر 1448ىػ/852ابف حجر العسقبلني، شياب الديف أحهد بف أحهد)ت.4
 . دار إحياء التراث العربي، دت الكاهنة في أعياف الهائة الثاهنة، بيركت،

،التيسير في الهداكاة  ـ(1161ىػ/557الهمؾ)ت أبك هركاف عبد ابف زىر،.5
 .ـ2006دار الكتب العمهية، بيركت، ، كالتدبير، تح: يحي هراد

الركض الهعطار (، ـ1495ىػ/900الحهيرم، هحهد بف عبد الهنعـ)ت نحك.6
هكتبة  في خبر األقطار )هعجـ جغرافي(، تح: إحساف عباس، بيركت،

 .ـ1975، 1لبناف، ط

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.wdl.org%2Far%2Fitem%2F7478%2F&h=ATNS7CSotg5QElNo1r41PUqUb1F6JpodQoO22RbW9NM2yrgaY0udDkmHUi4w_IQ58jSy-WAE_-MER7zegeYV5XcB-5__QrvvWpejAL1wdGTwGoVsFwxQHZ9ULzteqkG64SgqqOQ
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 األندلسً الطبً المجال فً العلمً البحث تعزٌز

 (أنموذجا الجراحة علم)               

ـ(، طبقات األهـ، 1070ىػ/ 462أبك القاسـ ابف أحهد)ت صاعد األندلسي، .7
،الهطبعة الكاثكليكية لآلباء  تح: األب لكيس شيخك اليسكعي، بيركت

 .ـ1912اليسكعييف، 
ـ(، الهعجب في تمخيص أخبار 1250ىػ/647الهراكشي عبد الكاحد)ت.8

الهغرب، تح: هحهد سعيد العرياف، القاىرة، الهجمس األعمى لمشؤكف 
 .ـ1963ىػ/1383هية، اإلسبل

ـ(، نفح الطيب هف 1631ىػ/1041)ت الهقرم، أحهد بف هحهد التمهساني.9
إحساف : غصف األندلس الرطيب ذكر كزيرىا لساف الديف بف الخطيب، تح

 .ـ1988ىػ/ 1408دار صادر،  عباس، بيركت،
 ثالثا: قائمة المراجع العربية :

ة كهكجز عف الحضارات أبك الخميؿ شكقي، الحضارة العربية اإلسبلهي.1
 .ـ202ىػ/1423، 2السابقة، دهشؽ، دار الفكر، ط

دار  ة، دهشؽ،يضة األكركبيَّ زة كأثرىا في النَّ عمهاء األندلس إبداعاتيـ الهتهيِّ . 2
 ـ2004ىػ/ 1425، 1ط الفكر،

الحضارة اإلسبلهية دراسة في نشأة العمـك  طو عبد الهقصكد، أبك عبية.3
 .ـ2004، 1الكتب العمهية، طدار  اإلسبلهية، بيركت،

هطبعة  ،بؾ أحهد عيسى، آالت الطب كالجراحة كالكحالة عند العرب، هصر.4
 .هصر، دت

 ،حسيف هحهد كاهؿ، الهكجز في تاريخ الطب كالصيدلة عند العرب، دب.5
 .الهنظهة العربية لمتربية كالثقافة كالعمـك إدارة الثقافة، دت
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 األندلسً الطبً المجال فً العلمً البحث تعزٌز

 (أنموذجا الجراحة علم)               

 ،العراؽي تاريخ العمكـ عند العرب، حكهت نجيب عبد الرحهف، دراسات ف.6
 .ـ1985، 4ط ،جاهعة الهكصؿ

دندش عصهت عبد المطيؼ، األندلس في نياية الهرابطيف كهستيؿ .7
، (ـ1151-1116ىػ/546-510الهكحديف عصر الطكائؼ الثاني )

 .ىػ1408ـ/1988دار الغرب اإلسبلهي،  بيركت،
تؽ: أحهد ، جراح في العالـ الديب عبد العظيـ، أبك قاسـ الزىراكم أكؿ طبيب.8

 .ـ1979ىػ/ 1،1399داراألنصار، ط القاىرة، المهط،
دار العمـ لمهبلييف،  الزركمي خير الديف، األعبلـ )قاهكس تراجـ(، بيركت،.9

 .ـ2002، 15ط
دار النضاؿ،  بغداد، الساهرائي كهاؿ، هختصر تاريخ الطب العربي،.10

 .ـ1985
 لطبية في الحضارة اإلسبلهية، القاىرة،السرجاني راغب، قصة العمكـ ا. 11

 .ـ2009ىػ/ 1،1430هؤسسة اقرأ لنشر كالتكزيع، ط
هكتبة  السعيد عبد ا عبد الرزاؽ، الطب كرائداتو الهسمهات، األردف،.12

 .ـ1985ق/1405، 1الهنار، ط
عنيا،  اآلثار الهترتبةالشنقيطي هحهد الجكني، أحكاـ الجراحة الطبية ك .13

 .ـ1994ىػ/1415، 2طالصحابة، هكتبة  جدة،
 الطيبي أهيف تكفيؽ، دراسات كبحكث في تاريخ الهغرب كاألندلس، تكنس،.14

 .ـ1997الدار العربية لمكتاب، 
بغداد، دار ، دراسات حضارية في التاريخ األندلسي، العاهرم هحهد بشير.15

 .ـ2012ىػ/1433، 1ط غيداء لمنشر كالتكزيع،
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 األندلسً الطبً المجال فً العلمً البحث تعزٌز

 (أنموذجا الجراحة علم)               

دار الكتب  بيركت،، كالصيدلة في األندلسفصكؿ في إبداعات الطب . 16
 .ـ1971، 1العمهية، ط

درا  عبد الفتاح، أعبلـ هبدعيف هف عمهاء العرب كالهسمهيف، بيركت، عمي.17
، ط  .ـ2010ىػ/1431، 1حـز

هكتبة  عفيفي هحهد صادؽ، تطكر الفكر العمهي عند الهسمهيف، القاىرة،.18
 .ـ1977النجانجي، 

كجز في تاريخ الطب عند العرب، بيركت، دار عكاكم رحاب خضر، اله.19
 .ـ1994الهناىؿ، 

 ة، القاىرة،يف، فضؿ عمهاء الهسمهيف عمى الحضارة األكركبيٌ الدٌ  عزٌ  اجفرٌ .20
 .ـ2002ىػ/1423دار الفكر العربي، 

 كحالة عهر رضا، أعبلـ النساء في عالهي العرب ك اإلسبلـ، بيركت،.21
 ـ1984ىػ/1404، 5هؤسسة الرسالة، ط

كعداف عبد الناصر، الجراحة عند الزىراكم، إيراف، هؤسسة هطالعات تاريخ .22
 .ىػ1384بزشكي، 

عهاف، دار الكرهؿ لمنشر ، ، تاريخ الجراحة عند العربالعزيزعبد  بدمالمَّ .23
 .ـ1992كالتكزيع، 

، هف ركاد الطب عند الهسمهيف العرب هسعكد سعيد عبد ا عبد الرزاؽ.24
كجراح الفـ كاألسناف كهكسكعتو الطبية)التصريؼ لهف عجز الزىراكم طبيب 

 .ـ2001ىػ/1،1421، طالهكتبة الكطنية عف التأليؼ(،عهاف،
 هظير جبلؿ، الحضارة اإلسبلهية أساس التقدـ العمهي الحديث، دب،.25

 .ـ1969هركز كتب الشرؽ األكسط، 
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 األندلسً الطبً المجال فً العلمً البحث تعزٌز

 (أنموذجا الجراحة علم)               

لطبي القابمة في الهغرب كاألندلس )الدكر ا ،النبراكم نجبلء ساهي.26
 .ىػ1436ـ/2015األلكلة،  (، دب،كاالجتهاعيكالقضائي 

 : معربة: قائمة المراجع الرابعا
هؤسسة ىنداكم  حضارة العرب، تر: عادؿ زعيتر، القاىرة،، غكستاؼ لكبكف.1

 .ـ2012لمتعميـ كالثقافة،
هايكؿ ىاهيمتكف كرجاف، تاريخ ضائع التراث الخالد لعمهاء اإلسبلـ كهفكريو .2

دف،  : الهمؾ عبد ا الثاني عاىؿ األردف، عهاف،ديرتص كفنانيو،
 .ـ2007

 المجالت والمؤتمرات: قائمة خامسا
الخطابي هحهد العربي، ابف فرج القربمياني األندلسي ككتابو الجراحة .1

 .ـ1986ىػ/1407، 35:ع ،الصغرل، هجمة الهناىؿ
ديثة، هجمة عبد العمي، إسياـ الزىراكم األندلسي في تطكر الجراحة الح.2

 .ىػ1432-ـ2011 ،06صكت األهة، ع: 
 سادسا: المراجع األجنبية:

 Luisa Maria Arvide Cambra،Abulcasis Al-Zahrawi، The 

Surgeon Of Al-Andalus  ، European Scientific Journal 

،Department of Philology. University of Almeria  ، SPECIAL، 

Spain  ;2016. 

Atir Ali،The ForgottenGreatest Surgeon، Acta Scientific 

Pharmacology، Future Institute of Pharmacy، Bareilly، UP، 

India، Volume 1، Issue 7، 2020. 

 المذكرات الجامعية: قائمة خامسا
ر نياد عباس زينؿ، اإلنجازات العمهية لؤلطباء في األندلس كأثرىا عمى التطكٌ .1

ـ(، 1492-711ىػ/ 897-92القركف الكسطى )/ الحضارم في أكركبا
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 األندلسً الطبً المجال فً العلمً البحث تعزٌز

 (أنموذجا الجراحة علم)               

أطركحة دكتكراه هقدهة هف قسـ التراث الفكرم، بغداد، جاهعة الدكؿ 
 .ـ2012ىػ/1433العربية، 

كسكر كخمكع األطراؼ كالعهكد ك تشخيص كعبلج أهراض ، هباشر عبد الحؽ.2
 في الطب، الدكتكراهالفقرم عند أبي القاسـ الزىراكم، أطركحة لنيؿ شيادة 

 .ـ1990كمية الطب كالصيدلة،  هراكش،
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 موضوع فً والتعلٌم التربٌة لمناهج النهضوي الدور

 اإلسالمٌة الحضارة

 
 يٕضٕع فٙ ٔانزؼهٛى انزشثٛخ نًُبْظ انُٓضٕ٘ نذٔسا

 اإلعاليٛخ انؾضبسح

    
 انؼًٛؼ يؾًذ. أ 

 انغضائش، انؾالنخ لصش يهؾمخ خهذٌٔ اثٍ عبيؼخ 

الحضكر إلى  الحضارة، كتسعىإلى  تتطمع دكها إف األهـ كالشعكب التي  
 ف في األرض، البد ليا هف تطكير هناىجيا التربكية كالتعميهية كتحديثياكالتهكي

إلى  ،فهناىجنا التعميهية تتهتع برككد عهيؽ، كجهكد عتيؽ يدفعانيا دكهنا
االعتصاـ الهزيَّؼ بهاضو هجيدو لـ نىصنعو أبدنا، كاالعتزاز األجكؼ بهنجزات 

 حضاريةو لـ نيسيـٍ فييا قط.
أمَّ طهكح حضارم أك تهكيف فكرم كثقافي في ىذا كبناء عمى ىذا، فإف    

ال يهكف لو أف يتحقؽ ها لـ تتربع هناىجنا التربكية كالتعميهية الهكانة ، العالـ
العميا كالهنزلة الساهية عمى هستكل الهيزانيات التي تيرصدي لو، كعمى هستكل 

يـ أكميها ها لـ التقدير كاالىتهاـ الذم ييناط بأىمو، كلـ كلف ييؤتي التربية كالتعم
نتعيد هناىجنا بالهراجعة الدائهة، كالتطكير البلـز الذم نجعؿ هنو هصنعنا ىاهًّا 

 كهيهًّا إلخراج أجياؿ أكفاء قادريف عمى النيكض باألهـ كاالرتقاء الحضارم.
إف العكلهة الثقافية تيعدُّ هف أىـ التحديات التي تكاجييا الحضارة اإلسبلهية كهف 

ت الغربية في قضايانا التربكية كالتعميهية كاستيداؼ اليكية أبر زىا التدخبل
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،كتدكيؿ الهفاىيـ الخاطئة كالهغمكطة عف اإلسبلـ كالهسمهيف.  الثقافية اإلسبلهية
كلهكاجية ىذه التحديات يجب هعالجة هناىج العمكـ اإلسبلهية بالتحديد هع بياف 

بلـ كالهسمهيف كحضارتيـ أبرز الشبيات التي ييثيرىا أعداء الهسمهيف حكؿ اإلس
 العريقة. 

إف التربية كالتعميـ ثنائيتاف هتبلزهتاف ال يهكف الفصؿ بينيها في أم حضارة 
كلذلؾ أحسف شاعر النيؿ حافظ إبراىيـ  هف الحضارات هيها كانت ديانتيا،

 صنعا حيف قاؿ:
  1مـا لم ُيَتوَّْج ربُُّو ِبَخالقِ  ... ل تحسبنَّ العْمَم ينفُع وْحَده

 كال يزاالف ركنيف أساسيف في االرتقاء باألهـ كالنيكض بالشعكب كالهجتهعات   
،لتسجؿ حضارتيا ضهف صيركرة الحضارات، بها فييا هختمؼ الحمكؿ الناجعة 

كالسمككية  االجتهاعيةلهختمؼ األزهات كالنكازؿ الفكرية كالسياسية كاالقتصادية ك 
كتؤثر في هسيرتيا نحك التطمع  التي تفاجئ حياة األهـ بيف الفينة كاألخرل،

ار عمى التعميـ بهؤسساتو كهناىجو هحؿ ظكالتنهية كالتطكر. هع حط األن
اعتزاز أك اىتزاز، فاألهـ تقاس قيهتيا بهدل نجاح هشركع التعميـ عندىا كهدل 

 تحقيؽ الشعكب آلهاليا.
كهف ثـ، فإفَّ األهـ الراغبة في الشيكد الحضارم، كالتهكيف الفكرم في   

األرض، كانت كال تزاؿ تمقي بثقميا الهادم كالهعنكم عمى التعميـ بترقيتيا 
هؤسساتيا التعميهية ترقية شاهمة، كبتعيد هناىجيا التعميهية بالهراجعة الدائبة، 

                                                           
 كخفع ارَح١ّٟ٘،،ى٠ٛحْ حٌؼَد 1
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تهكيف التعميـ هف هجابية الظركؼ كاألزهات إلى  كالتطكير الهتكاصؿ سعينا
إلى  ف األهـ كالشعكب التي ال تتطمعكبالهقابؿ، فإ كالتحديات الحديدة كالهتجددة،

كاالعتصاـ الهزيَّؼ بهاضو هجيدو لـ تصنعو أبدنا، كاالعتزاز  التطكر الحضارم،
األجكؼ بهنجزات حضاريةو لـ تسيـ فييا قط، بؿ أفقدتيا قيهتيا كهكانتيا نتيجة 

 تقاعسيا كارتكاسيا كابتعادىا الهتعهد عف الزيادة فييا كاالنطبلؽ هنيا.
عمى ىذا، فإف أمَّ طهع في شييكد حضارم أك تهكيف فكرم كثقافي في كبناء   

األرض، ال يهكف لو أف يتحقؽ ها لـ تتربع هناىجنا التربية كالتعميـ بهؤسساتو 
كهناىجو الهكانة العميا كالهنزلة الساهية عمى هستكل الهيزانيات التي ترصد لو، 

،كصدؽ أهير  في الهجتهع كعمى هستكل التقدير كاالىتهاـ الذم ييػناطي بأىمو
 الشعراء حيف يقكؿ:

 كاَد الُمَعمُِّم َأن َيكوَن َرسول ... ُقم ِلمُمَعمِِّم َوفِِّو الَتبجيال
 .َبني َوُينِشُئ َأنُفسًا َوُعقول.َأَعِممَت َأشَرَف َأو َأَجلَّ ِمَن الَّذي.

 َن األولى.َعمَّمَت ِبالَقَمِم الُقرو.ُسبحاَنَك الَمُيمَّ َخيَر ُمَعمٍِّم.
 2َأخَرجَت َىذا الَعقَل ِمن ُظُمماِتِو...َوَىَديَتُو النوَر الُمبيَن َسبيال

كلف ييؤتي التعميـ أكمو ها لـ تتعيد هناىجو بالهراجعة الدائهة، كالتطكير    
البلـز الذم يجعؿ هنو هصنعنا ىاهًّا كهيهًّا يصنع األجياؿ األكفاء القادريف عمى 

اء بالشعكب، كتحكيؿ التحديات الفكرية كالسياسية النيكض باألهـ كاالرتق

                                                           
 .أكّي ٗٛلٟ، ِٛٓٛػش حٌ٘ؼَ حٌؼَرٟ 2
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فرص كآفاؽ تجعؿ هنيـ أهة حاضرة كشاىدة إلى  كاالقتصادية االجتهاعيةك 
 كفاعمة كهشاركة في الفعؿ الحضارم.

كتأتي ىذه الهداخمة لتسمِّط الضكء عمى ضركرة إعادة النظر في هناىجنا   
كب بالهراجعة الدائبة الدائهة، التربكية كالتعميهية في عالهنا اإلسبلهي الهنك

تطكيرىا قصد تهكينيا هف صنع الجيؿ الشاىد الحاضر الفاعؿ  كحتهية
كالهشارؾ في الفعؿ الحضارم الهعاصر، كتنطمؽ الهداخمة هف فرضية تتهثؿ 

الهراجعة غدت اليـك فريضة دينية كضركرة إلى  في أف حاجة ىذه الهناىج
ه المحظة هف صنع ذلؾ الجيؿ الهرتقب عصرية، ذلؾ ألنَّيا لـ تتهكف حتى ىذ

الذم يعيد لؤلهة الدكر كريادتيا الحضاريف عمى الهستكل الفكرم كالسياسي 
كاالجتهاعي كاالقتصادم، فهف الهكابرة ادِّعاء تبرئة الهؤسسات كالهناىج 

كاالنفبلت  التربكية كالتعميهية السائدة هف األزهة الفكرية، كالتخمؼ العمهي،
لتأخر الهادم، كاالنسحاب الحضارم الذم تتقمب فيو هعظـ االجتهاعي، كا

 يـك الناس ىذا.إلى  األقطار اإلسبلهيَّة
فبل هخرج هف التيو الذم عهَّت بو البمكل ها لـ ييعٍد عالهنا اإلسبلهي      

النظر الحصيؼ الهخمص البعيد عف العاطفة كالحهاسة في هناىجنا التربكية 
هف الضعؼ كالكىف فييا في األىداؼ كالهحتكيات ،كقكفنا عمى هكا كالتعميهية

كاألساليب كطرؽ التقكيـ التي تنتظهيا تمؾ الهناىج، كتغييرنا لها راف عميو البمى 
كالقدـ، كتطكيرنا لها يستدعي الكاقع الهعاش تطكيره كتجديده عمى هستكل 

أىدافيا الهنياج(، أهبلن في أف تغدك الهناىج ب الهتعمـ، عناصره الهعركفة)الهعمـ،



نوفمبر  11العدد 

 2221سبتمبر 

 مجلة البحوث األفرٌقٌة

   

 522                                 

 موضوع فً والتعلٌم التربٌة لمناهج النهضوي الدور

 اإلسالمٌة الحضارة

كهحتكياتيا كأساليبيا كطرؽ تقكيهيا قادرة عمى تخريج جيؿ الشيكد كالحضكر 
 كالهثاقفة.

 ما دور المناىج التربوية والتعميمية النيضوي في تشييد حضارات األمم ؟
إف تطكر األهـ كاف كال يزاؿ هرىكننا بها يكليو القائهكف عمى أهرىا هف      

عاية دائهة كىادفة في إطار ىكيتيا لبيئتيا اىتهاـ عظيـ، كعناية فائقة، كر 
التعميهية عاهة كلمهناىج التربكية كالتعميهية خاصة؛ ذلؾ ألف ىذه البيئة ىي 
الهرأب الكحيد صنع األجياؿ هف خبلؿ رسـ كتجسيد السياسات الثاقبة، كتحديد 

كتكجيو الطاقات الشابة تكجيينا يجعميا تتفاعؿ بإيجابية  الهنطمقات الصائبة،
كؿ ها يحصؿ حكليا في الهجتهعات، فيي الهسئكلة عف نيضة شعكبيا، ح

 كتقدهيا كتطكرىا، كتككؿ إلييا هيهة اإلصبلح كالتطكير.
إف استقرار كاستقبلؿ الشعكب كاألهـ في سيادتيا كهكانتيا يتكقفاف تكقفنا      

أساسنا عمى هدل استقبلؿ هؤسساتيا التعميهية، كأصالة نظاهيا التعميهي 
ربكم، كتعبير هناىجيا التعميهية عف هبادئيا كأىدافيا كتطمعاتيا في الحياة، كالت

كليذا، فبل غرك أف يؤّـَ الهصمحكف الهخمصكف البيئة التعميهية بالتفقد 
إلنتاج جيؿ  إعادة الصياغة كالتصهيـإلى  عكىاألف حركية الزهف تد كاإلصبلح؛

كرات، كهتفاعؿ هع هتهسؾ بالثكابت كالهبادئ، كهكاكب لمتغيرات كالتط
، كالتقدـ،  هستجدات الكاقع الهعاش، فتتحقؽ ليذا الجيؿ حياة همؤىا االستقراري
. كلف تقكل الهناىج عمى تحقيؽ ىذه الغايات ها لـ  كالنيضة، كالتطكر، كاألهافي
تغدك هناىج جاهعة بيف األصالة كالهعاصرة، كهتهتعة بكضكح الرؤية، كسبلهة 
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 األساليب كالكسائؿ التي تستخدـ هف أجؿ الكصكؿ اليدؼ في الحياة، ككاقعية
 الغايات كاألىداؼ الهرسكهة.إلى 

إفَّ تحكـ أهة في غيرىا ال تحقيؽ لو ها لـ تكف األهة الهتحكهة ذات هناىج  
رائعة كاقعية جاهعة شاهمة تتسـ في الغالب بكضكح اليدؼ، كسبلهة الهنطمؽ، 

حكىـ فييا ذات هناىج هيميمة، ىائهة كسداد األسمكب؛ كبالهقابؿ تككف األهة الهت
،غاهضة اليدؼ، كغير كاقعية، كال هكاكبة لها تجرم بو الحياة في  كعائهة

الكاقع، هها يجعميا فريسة لغيرىا يتصرؼ فييا كيفها شاء، كيطٌكعيا إلرادتيا 
 كابتبلءاتيا، كالتاريخ الهعاصر خير شاىد عمى ىذا األهر.

ة في استعادة عافيتيا، كاستئناؼ دكرىا الحضارم كهف ثـ، فإف األهـ الراغب     
كالريادم، تنطمؽ هف الهراجعة الحصيفة الشاهمة الكاعية لهناىجيا بأىدافيا 
كهحتكياتيا كأساليبيا، قصد الكقكؼ عمى الكىف الحضارم الذم ابتميت بو، 
كالياهشية التي فرضت عمييا بحبؿ هنيا ال بحبؿ هف الناس، كبغية تجاكز ها 

ميو البمى هف أىداؼ هثالية ضبابية غير قابمة لمتحقؽ في أرض الكاقع، راف ع
كهحتكيات غير هكاكبة لها يعيش فيو الناس، كأساليب تعميـ بالية تذكي ركح 

،كتقضي عمى كؿ ابتكار أك إبداعية أك حرية في  الغمك كالتطرؼ كاإلرىاب
 التعبير كالحكار كالهناقشة.

 تربوية والتعميمية؟ما ىي دوافع مراجعة المناىج ال
إف الكاقع الهرير الذم تعيش حضارتنا اليكـ هف فكضى تشريعية، كتخمؼ     

إلى  -إف لـ يكف كمو  -عاـ عاـر عمى جهيع األصعدة، يعكد شطر كبير هنو 
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الهؤسسات التعميهية عاهة كالهناىج التعميهية خاصة، فيذه البيئات كهناىجيا 
كالخنكع الذم آلت إليو األكضاع الفكرية  التعميهية ىي الهسئكلة عف التردم

كاالقتصادية كالثقافية السائدة في سائر األقطار  االجتهاعيةكالعقدية كالسياسية ك 
نَّاع القرار  اإلسبلهية الهنككبة؛ ألنيا ىي الهسئكلة عف صنع األجياؿ هف صي

سـ كالهسئكليف عف إدارة الدكلة، كها أنيا ىي الهسئكلة عف تحديد األىداؼ، كر 
السياسات، كتحديد الهنطمقات كاألساليب التعميهية القادرة عمى تككيف جيؿ 

فالحقيقة التي ال تخفى عمى أحدو ىي أف ثهة خمبلن  هتكاهؿ ككاع كهكاكب.
ا كجميًّا في العديد هف هناىجنا التعميهية الهعاصرة في عالهنا  كقصكرنا كاضحن

بلهية الهنككبة اإلسبلـ اإلسبلهي، فعمى الرغـ هف تبني هعظـ الدكؿ اإلس
هصدرنا لمتشريع كالتقنيف غير أف الهرء ال يجد في كاقع األهر حضكرنا حقيقيًّا 
ليذا اإلسبلـ في الكاقع العهمي، فجؿُّ أىداؼ البيئة التعميهية غير هعبرة عف 
رثيا العقدم كالثقافي، كال ىي هنبثقة انبثاقنا حقيقيًّا هف ثكابتيا التي  ىكية األهة كا 

تتغير بتغير الزهاف كالهكاف، هها يجعؿ تحقيقيا أهرنا هستحيبلن كهتعذرنا في ال 
 دنيا الناس.

التخصصات العمهية كاإلنسانية هستكردة كال عبلقة ليا بكاقع الناس  إف جؿ     
حتى إنيا تدرس بمغات أجنبية في الديار اإلسبلهية، كفي التخصصات غير 

تقميدية غير هكصكلة الصمة بالكاقع الذم العمهية تعد تمؾ الهكاد كالهكضكعات 
تهكف ىذه الهناىج عبر إلى  يعيش فيو الناس، األهر الذم أدل كال يزاؿ يؤدم

ىذه الهحتكيات الهستكردة كالغريبة إنتاج جيؿو هغـر باستيبلؾ الهعرفة كالعمـ كال 
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، كلف يحمـ أبدنا في إنتاج همعقة أك شككة بنفسو، بؿ إنو يكرس التخمؼ كالتأخر
أف يحمـ بتحقيؽ شيكد حضارم لؤلهة،  -بأم حاؿ هف األحكاؿ -كال يهكف لو 

 أك تهكينيا هف استئناؼ دكرىا القيادم.
كفضبلن عف ىذا، فإنو ال يهارم أحد هف العقبلء كالهنصفيف في أف العديد      

هف األساليب كالكسائؿ التعميهية التي تستخدـ لتهكيف النشء هف الهكاد 
لهكضكعات التي تقدـ ليـ، تعاني تشكُّىنا كتخمُّفنا كاضحيف كجميِّيف، كالهقررات كا

كتعهؽ عقمية االستبداد في الفكر كالسمكؾ كالتعصب األعهى لبلنتهاءات 
،كها أف تمؾ األساليب تمعف كتتبرأ هف الركح النقدية  الهذىبية الضيقة الهقيتة

ئة في هيدىا، كتنهي ،كتقضي عمى الهكاىب الشابة كالناش كاالبتكار كاإلبداع
االستهتاع بتكهيـ األفكاه كاختبلؽ األكاذيب كاالفتراءات لمنيؿ هف الخصـك 
كالهخالفيف، بؿ إف تمؾ األساليب ترل في الحرية كاالنفتاح كالشفافية شؤهنا 
ككفرنا، هها ينعكس انعكاسنا سمبيًّا عمى نكعية األجياؿ التي تصنع عف طريؽ 

بالية الهفنية الهقيتة الهخالفة ألسمكب خير الهعمهيف ىذه األساليب التقميدية ال
هاـ العالهيف هصطفى الرحهف الرحيـ عميو أفضؿ الصبلة كأتـ التسميـ . كا 

فاألكلى لمهؤهف أف يأخذ الحكهة هف أم كعاء خرجت كعمى أم لساف ظيرت 
 :عمى حد قكؿ القائؿ

 من ناقصِ  . ُحكَم الصواِب ِإذا أَتى.ل تحِقرنَّ الرأَي وىو موافٌق.
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  3. ما َحطَّ قيمَتُو ىواُن الغائصِ .فالدُُّر وىو أجلُّ َشيٍء ُيْقَتَنى.
أجؿ، إفَّ الهراكغة حكؿ الذات، كاإليهاف الهزيؼ بسداد الهناىج التعميهية 
السائدة ككجاىتيا جهمة كتفصيبلن، بؿ إفَّ خداع الذات بسهك بيذه الهناىج عمى 

و هف نقائص كأزهات كهشاكؿ، يهثؿ كؿ الهراجعة عمى الرغـ هف كؿ ها تحهم
هراجعة ىذه إلى  أكلئؾ دالئؿ كهؤشرات أكيدة بأف الحاجة هاسة كؿ الهساس

الهناىج التي أكرثتنا ىذه السمككيات التي لـ تزدنا عبر التاريخ إال تخمفنا 
كانسحابنا كتبعية لغيرنا هف األهـ التي تتعيد هناىجيا يكهنا بعد يكـ بالهراجعة 

 اليادفة. الدائبة
إف أقؿ جكاب يهكف أف ينسؼ بو ىذا الهكقؼ القائـ عمى هخادعة الذات،      

 يتهثؿ في التساؤالت التالية:
إف اإلجابة عف ىذه التساؤالت بصدؽ كأهانة تنبئؾ عف أف الهسئكؿ      

الهسؤكلية األكلى عف ىذه الظركؼ االستثنائية ىي الهؤسسات التعميهية عاهة 
يهية خاصة، فالحقيقة التي ال ينبغي أف ييهارل فييا اليكـ ىي أف كالهناىج التعم

األطر األكاديهية الهتنكعة فشمت.. في تمبية الحاجة الثقافية لؤلهة، كلـ تستطع 
أداء دكر يذكر في ذلؾ.. فمـ يتهكف الهسمهكف خبلؿ ها يقرب هف قرنيف هف 

تقدهنا، أك يبدؤكا حضارة التعميـ البلديني القائـ عمى النهكذج الغربي أف يحققكا 
حقيقية.. لـ نستطع لحد اآلف أف نكجد بيئة تعميهية أكاديهية تخٌرج هف أبناء 

                                                           
ػ٠ٛ ِـّغ حٌفمٗ ح٩ٓ٦ِٟ حٌيٌٟٚ، ٚأٓظخً أٛٛي حٌفمٗ رخٌـخِؼش ح١ِ٩ٓ٦ش حٌؼخ١ٌّش رّخ٠ِ١ٌخ،  3

 ِٚي٠َ حٌّؼٙي حٌؼخٌّٟ ٌٛكيس ح٤ِش ح١ِ٩ٓ٦ش رّخ٠ِ١ٌخ.
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الهسمهيف هنافسيف ألهثاليـ الغربييف في اإلبداع كالتفكؽ، كالتعاهؿ هع قضايا 
  4هجتهعيـ هف خبلؿ الرؤية اإلسبلهية كالكفاءة كالفعالية الهطمكبة.

 -رأم كال كجاىة النظر تحهيؿ زهرة هف أبناء األهة إنو ليس هف سداد ال     
هسؤكلية الكاقع الذم تعيش فيو األهة، فتمؾ الزهرة سكاء  -كها جرت العادة 

أكانت سياسية أـ فكرية أـ اجتهاعية، تيعدُّ هف نتاج الهناىج التعميهية التقميدية 
رار الكاعيف التي كاف يفترض فييا أف تصنع العباقرة، كتنتج القادة كصناع الق

 بدكرىـ كغايتيـ في الحياة، لهكاكبة حضارة غيرنا في إطار ثكابت أهتنا.
، إننا لعمى ثقة بأف ثمة هف السادة الباحثيف األفاضؿ      حفظيـ -كعمى العهـك
سيركف في ىذه الحقائؽ الداهغة كالكاقع الهؤلـ شيئنا هف اليأس عمى بيئتنا -ا 

هكننا إنشاء حضارة أقبلـ ال حضارة تىشىدُّؽ كأفكاه. كهف ىنا ي التعميهية الحالية،
آهميف في أف ينيض غىيارىانا الهخمصكف بالهراجعة الصادقة الشاهمة لمهناىج 

كاإلصبلح العاجؿ لمهؤسسات التعميهية برهتيا هف خبلؿ نقدنا البناء  التعميهية،
اىج كهراجعتنا الصادقة الشاهمة لمهؤسسات التعميهية عاهة كلمهن لمذات،

التعميهية التقميدية خاصة بأىدافيا كهحتكياتيا كأساليبيا كطرؽ التقكيـ فييا، فإننا 
ال نخاؿ الهدد السهاكم سيسعفنا هها نحف فيو هف تيو كضياع، كصدؽ ا في 

ا كتطهئنن .5﴾ِإنَّ اَ َل ُيَغيُِّر َما ِبَقْوٍم َحتَّى ُيَغيُِّروْا َما ِبَأْنُفِسِيمْ ﴿ كتابو العزيز:
 أبيات الهتنبي كتدفعنا كتزيدنا حهاسة كقدها لتغيير حالنا:

                                                           
٠ٕظَ: ١ٗ ؿخرَ، حٌّؼٙي حٌؼخٌّٟ ٌٍفىَ ح٩ٓ٦ِٟ، ا٩ٛف حٌفىَ ح٩ٓ٦ِٟ ر١ٓ حٌميٍحص ٚحٌؼمزخص،  4 

 .82،83َ، ٙ 1991ٚحٕٗطٓ، 

 11حٌَػي، 5
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 َعمى َقدِر َأىِل الَعزِم تَأتي الَعزاِئمُ  
 َوتَأتي َعمى َقدِر الِكراِم الَمكاِرمُ             

 َوَتعُظُم في َعيِن الَصغيِر ِصغاُرىا
  6َوَتصُغُر في َعيِن الَعظيِم الَعظاِئُم            

 جنا التربوية والتعميمية حتمية عالمية أم ضرورة تعميمية؟ ىل مراجعة مناى
كاالرتقاء بيا، كصيركرتيا في ، إف الحاجة اليـك لتطكير هنظكهتنا التربكية    

إطار تحديث هناىجيا بصكرة كاضحة كعهمية هعبرة عف ىكية األهة كأىدافيا 
جديد تعقد  لتصبح قادرة عمى إنتاج جيؿ كغاياتيا في الحياة، أكثر هف ضركرة

الهراجعة التي  كىذه. عميو آهاؿ التهكيف كالشيكد الحضارم ألهتنا اإلسبلهية
 -بأم حاؿ هف األحكاؿ  -أدعك إلييا في ىذه الهداخمة الهتكاضعة ال تعني 

في لمهناىج التعميهية التقميدية ؼ اإللغاء العشكائي أك التغيير التعسفي كاالعتسا
بكؿ  -أساليبيا، كطرؽ التقكيـ فييا، كلكنيا تعني القائهة بأىدافيا كهحتكياتيا ك 

إعادة النظر الثاقب الناقد البناء كاليادؼ، كبتعبير آخر،  -إخبلص كصدؽو 
تركـ ىذه الهراجعة التحقؽ هف هدل تكافر عكاهؿ القكة كاإلنتاجية كالفاعمية 

كذلؾ  كاإلبداعية في العناصر التي تتككف هنيا ىذه الهناىج التعميهية التقميدية
في ضكء الكاقع الذم تعيش فيو األٌهة، فإذا انكشؼ غياب ىذه العكاهؿ في أم 

إلعداد  عنصر هنيا كجب تغييره إها بتطكير أك إلغاء، أك إعادة صياغة،

                                                           
حٌّظٕزٟ، ى٠ٛحٔٗ رَ٘ف حٌؼىزَٞ ٟزطٗ ٚٛللٗ ٟٚٚغ فٙخٍٓٗ ِٜطفٝ حٌٔمخ، ارَح١ُ٘ ح٨ر١خٍٞ،  6

 َ.1978 -٘ـ1397ػزي حٌلف١ع ٍٗزٟ، ىحٍ حٌّؼَفش، ر١َٚص،
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النشء كتهكينيـ هف اإلرث العقدم كالفكرم كالثقافي لؤلهة، فضبلن عف تأىيميـ 
كالعمكـ الهعاصرة تهكيننا ليـ هف تأىيبلن هتكاهبلن كهتكازننا في كافة الهعارؼ 

 هع هجتهعاتيـ، كالعالـ الذم حكليـ. -بثقة كاقتدار  -التفاعؿ اإليجابي الهؤثر 
إف تعيد الهناىج التعميهية بالهراجعة األهينة كالتقكيـ البناء كالتصكيب      

اليادؼ كالتعديؿ الهتكازف كالتطكير الشاهؿ شأف تألفو األهـ الهتقدهة، كتهارسو 
الشعكب الكاعية الهتحضرة الهنفتحة عمى اآلخر بيف الفينة كاألخرل بغية 
االرتقاء بيا، كتفعيؿ دكرىا كحضكرىا الفعاؿ لتمبية حاجات الهجتهع الهتجددة 

بطبيعة الحاؿ في حيز ثكابتنا الكطنية. كغايتنا في ىذا  بتجدد الزهاف كالهكاف.
إلى  دافيا كغاياتيا! فدعكتناالهطمب، إنها تحقيؽ آهاؿ الشعكب الهغمكبة كأى

هراجعة الهناىج التعميهية، ال تهت بأدنى صمة بتمؾ الدعكة الغريبة العجيبة 
الشاذة التي استيقظ عمييا العالـ اإلسبلهي عشية تأكيد القكل الغازية هف ىزيهتو 

 هادينا كعسكرينا.
ستهر ترتكز تعيد الهناىج التعميهية بالهراجعة كالتقكيـ الهإلى  إف دعكتنا     

كتنطمؽ هف الهنيج اإلسبلهي الراسخ الذم يقكـ عمى الهداكهة عمى هبدأ 
آخر هصداقنا لقكلو )ص(:)حاسبكا إلى  هحاسبة الذات، كتزكية النفس هف كقت

) كها تنطمؽ هف قناعتنا بأف تجديد الديف تعميهنا  7أنفسكـ قبؿ أف تحاسبكا

                                                           
 .6534حٌزوخٍٞ،ٛل١ق حٌزوخٍٞ، ه٩ٛش كىُ حٌّليع، ٍٚحٖ أرٛ ٠ََ٘س، ٍلُ:  7
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ذم أخرجو أبك داكد في كتطبيقنا هأهكر بو بنص قكلو )ص( في الحديث ال
  8ِإنَّ المََّو َيْبَعُث ِلَيِذِه اأْلُمَِّة َعَمى رَْأِس ُكلِّ ِماَئِة َسَنٍة َمْن ُيَجدُِّد َلَيا ِديَنَيا()سننو:

فالهراجعة إذف تعد نكعنا هف أنكاع التجديد إذ ال تجديد ببل هراجعة، كها ال     
يد كاجبنا، ككاف تحقيؽ التجديد يتـ الكاجب إال بو، فيك كاجب، فإذا كاف التجد

كاجبة بحسبانيا هقدهة  -كالحاؿ كذلؾ-هتكقفنا عمى الهراجعة، فإف الهراجعة تعدُّ 
!كفضبلن عف ىذا كمو،  كهقدهة الكاجب عند أىؿ العمـ باألصكؿ كاجب الكاجب،

هراجعة الهناىج تنبثؽ هف إيهاننا بأف االجتيادات البشرية أنى إلى  فإفَّ الدعكة
في تاريخنا اإلسبلهي عمى الهراجعة  -ذات يكـ  -رجتيا لـ تسـي كانت د

 كالتصحيح كالتقكيـ كالتعديؿ كالتطكير.
شراقو  كصدؽ القائؿ: الهناىج ليست      آية هنزلة، هطيبة بعبير األلكىية، كا 

هف الجنة ال يشكب صفاءىا كدرة أك دكنة، ال، بؿ ىي ككؿ عهؿ إنساني يبدك 
الَّ لها كانت أرقى أهـ األرض  نقصو عندها يظف صاحبو أنو تـ كاكتهؿ. كا 

، كفنكف  تعدؿ هناىجيا كؿ هدة حسب هقتضيات العصر كالبيئة، كتقدـ العمـك
الهناىج يجب أالَّ تككف نظرة العابد إلى.. قرآنو، بؿ نظرة إلى  التربية. فنظرتنا

دفو. الطريؽ الذم يستخدهو، كيستسرشد بو لبمكغ غايتو كتحقيؽ ىإلى  الهسافر
  9أبعد هف الخط الهرسـك لمطريؽ.إلى  كها أغبى الهسافر الذم ال يهتد نظره

                                                           
، ٚح٤ٌزخٟٔ فٟ حٌٍٍٔٔش 149ٔوخٚٞ، فٟ حٌّمخٛي حٌلٕٔش ، ٚٛللٗ ح4291ٌٍٚحٖ أرٛ ىحٚى، ٍلُ: 8

 .599حٌٜل١لش ٍلُ:

،ر١َٚص، ٠3ٕظَ :ا١ٌخّ ى٠ذ، ِٕخ٘ؾ ٚأٓخ١ٌذ فٟ حٌظَر١ش ٚحٌظؼ١ٍُ، ىحٍ حٌىظخد حٌٍزٕخٟٔ،١ 9

1981ٙ،َ14  
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كألف الهناىج التعميهية يراد بيا ذلؾ النظاـ الهتكاهؿ هف الحقائؽ كالهعايير      
كالخبرات كالهعارؼ كالهيارات اإلنسانية الهتغيرة التي تقدهيا  كالقيـ الثابتة،
هرتبة الكهاؿ التي ىيأىـ إلى  ييا بقصد إيصاليـالهتعمهيف فإلى  هؤسسة تربكية

لذلؾ، فإف هراجعة ىذا النظاـ  10كتحقيؽ األىداؼ الهنشكدة فييـ. ا ليا،
 -الهتكاهؿ هف الحقائؽ كالهعايير كالقيـ كالهيارات كالخبرات ينبغي أف تتهحكر 

 حكؿ فكرة إعادة التكاهؿ األهيف الهتزف بيف العمكـ كالقيـ هف -في نظرنا 
ناحية، كبيف عمكـ الديف كعمكـ الدنيا هف ناحية أخرل، بحيث يتـ التخمص هف 
الفصاـ النكد الهفتعؿ بيف الهعارؼ كالعمكـ كالقيـ، كبيف ىذه العمكـ الهتداخمة 
كالهتكاهمة كالهترابطة، كيغدك ثهة كصؿ كترابط بينيا، كليتـ ترجهة ىذا التكاهؿ 

هحتكيات الهكاد،كال بأس هف االستعانة الهنشكد بصكرة كاضحةو كجمية في كافة 
 باآلخريف قيها ينفع أهتنا في حدكد قاعة الضرر كال ضرار. 

إيهاننا الراسخ بأنو إذا كاف ها يسهى اليكـ بعمـك إلى  إف هرد ىذا كمو      
إجبارية كفرض عيف في كؿ األكقات، فإف العمكـ  الديف يساكم العمكـ الشرعية..

اضيات كالفيزياء كالكيهياء كاإلنسانيات كعمكـ الهيف الككنية األخرل كالري
كالحرؼ كالصناعات يككف تعمهيا إجبارينا كفرض عيف عندها يككف الهجتهع في 

. كال يخفى عمى كؿ ذم بصيرة كعقؿ هدل حاجة الشعكب  11حاجة إلييا
                                                           

َ، ٠2001ٕظَ :ػٍٟ أكّي ِيوٍٛ، ِٕخ٘ؾ حٌظَر١ش، أٓٔٙخ ٚططز١مخطٙخ، ىحٍ حٌفىَ حٌؼَرٟ، حٌمخَ٘س،  10

ٙ14. 

َ، 1999:ػٍٟ أكّي ِيوٍٛ، ِٕٙـ١ش طي٠ٍْ حٌّٛحى حٌَ٘ػ١ش، ىحٍ حٌفىَ حٌؼَرٟ، حٌمخَ٘س،  ٠ٕظَ 11

ِٕٙؾ حٌظَر١ش ح١ِ٩ٓ٦ش، حٌى٠ٛض، ِىظزش حٌف٩ف،  ِٚخ رؼي٘خ، ٠ٕٚظَ ٌٍّئٌف ٔفٔٗ: 60ٙ

١1،1987.َ 
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بفعؿو هف هيندسي الهناىج  -ىذه العمكـ التي أصبحنا إلى  اإلسبلهية الهنككبة
نستيمكيا كال  سات التعميهية كاألنظهة التعميهية في عالهنا اإلسبلهيكالسيا

 ننتجيا!
كبناءن عميو، فإف عمى الهناىج التعميهية أف ترفض أم تقسيـ لمنشاط      

الهعرفي يقكـ عمى الفصؿ بيف الديني كالدنيكم، كبيف النقمي كالعقمي، كبيف 
ىذه الثنائيات، بؿ ىي  ،إذ ليس ثهة تنافر أك تناقض بيف الهادم كالركحي

ثنائيات هتكاهمة كهترابطة كهتداخمة، كال يصح الفصؿ بينيا بتاتنا، بؿ إف أم 
غبش في الرؤية، إلى  -كال هحالة-فصؿ عشكائي أك تعسفي بينيها، يفضي

،كقمؽ في الحركة، كتشكه في تعاهؿ اإلنساف هع الككف  كاضطراب في الهنيج
 هتسهة بدكاـ الصراع. كالحياة كالكجكد، هها يجعؿ الحياة

األساليب إلى  كبدالن هنيا جهيعنا، ينبغي العكدة عكدة هباركة كحهيدة     
اإلسبلهية األساسية في التربية كالتعميـ أعني أساليب التشكيؽ كالترغيب 
كاإلقناع كاالنفتاح كالحرية كسكاىا، فيذه األساليب الراقية كانت في األساس 

في الحياة  -بقدرة قادر  -انزكت كاختفت أساليب إسبلهية، غير أنيا 
اإلسبلهية الهعاصرة، كحمت هحميا تمؾ األساليب التي ال تتناسب بأم حاؿو هف 

 خطابإلى  األحكاؿ هع كاقع النشء في القرف الحالي. إف الطفؿ الناشئ يحتاج
 يبني كيكٌكف كيغرس في نفسو الصفات كالطاقات النفسية اإليجابية التي تدفعو

إلى  ثقة بنفسو، كالرغبة في أداء هيهتو في الحياة كاالعتزاز بيا، كالشكؽالإلى 
النجاح فييا، كهعرفة أسرارىا، بها يجعؿ شخصيتو تتجمى بالقكة كالثقة كاالعتزاز 
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كالهبادرة كها يتصؿ بيا هف صفات الزهة لنجاح األهة في أداء هيهتيا في 
  12الخبلفة.

ت إليو في هجاؿ هراجعة الكسائؿ التعميهية كهف األهكر التي ينبغي االلتفا     
التقميدية، ضركرة اإلسراع في تهكيف الهعمـ هف أكجو االستفادة هها جادت بو 
األياـ هف كسائؿ كتكنكلكجيات تعميهية حديثة بحسبانيا كسائؿ تقصر 
الهسافات، كتعصـ الجيكد كاألكقات هف الضياع، كسكء االستغبلؿ، فميس هف 

سبلـ في شيء الجهكد عمى الكسائؿ التعميهية التقميدية الحكهة كال هف اإل
كتقديسيا، بؿ ال بد هف تحديثيا كالتخمص هف كافة الكسائؿ التقميدية التي 

 تجاكزتيا األهـ الهتهدنة كالهتقدهة.
ننا ال نرل هف هانع في إعادة النظر بصكرة جذرية في الهراحؿ التعميهية       كا 

األهـ كالشعكب، فممزهف قيهة، كىك سيؼه إف لـ  التي كرثناىا عهف سبقكنا هف
تقطعو قطعؾ، ذلؾ ألف ها كاف تحصيمو باألهس هف الهعمكهات كالهصادر 
كالهراجع يتطمب سنكات في الهاضي، فإف تحصيمو اليـك غدا ال يتطمب سكل 
شيكر بؿ أياـ، هها ينبغي أخذه بعيف االعتبار، نعني أنو ال هحظكر اليكـ بتاتنا 

النظر الحصيؼ في كؿ هرحمة هف الهراحؿ التعميهية الهختمفة،  في إعادة
كلكنيا كانت كينبغي أف تككف  فالعبرة ليست كلـ تكف أبدنا في عدد السنكات،

 دكهنا كأبدنا في النكعية كالجكدة.

                                                           
، 1992ِٟ، ػزي حٌل١ّي أرٛ ١ٍّٓخْ، أُِش حٌؼمً حٌٍُّٔ، حٌّؼٙي حٌؼخٌّٟ ٌٍفىَ ح٩ٓ٦ ٠ٕظَ: 12

 ِٚخ رؼي٘خ. 193ٙ
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كهف ىنا ال بد هف إعادة النظر بشكؿ جذرم في سني الدراسة كالتحصيؿ     
ءنا بالهرحمة االبتدائية كالهتكسطة كالثانكية عمى جهيع الهراحؿ التعميهية بد

،ذلؾ ألف جهمة هف الهعمكهات التي كاف تحصيميا هتكقفان عمى  كالجاهعية
غدت اليكـ في هتناكؿ األطفاؿ عبر هختمؼ هصادر التعمـ كخاصة  الهدرسة

تجاكز تمؾ الهعمكهات إلى  األجيزة السهعية كالبصرية كغيرىا، هها يدعك
كهات هتقدهة، كينتج عف ذلؾ إعادة النظر في سني الدراسة كاستبداليا بهعم

لـ يقؿ أحد هف الخمؽ بأف سني الدراسة الهتبعة  كالتحصيؿ. كبطبيعة الحاؿ
اليكـ في الهؤسسات التعميهية التقميدية هبنية عمى نصكص هنزلة هف خالؽ 

تسهك الككف، كها لـ يقؿ أحد هف أىؿ العمـ بالتربية كالتعميـ بأف تمؾ السنيف 
عمى الهراجعة كالتقكيـ في ضكء ها يستجد في كاقع الناس هف تقدـ كتطكر 
كتغير، فالشأف في تحديد تمؾ السنكات كالشأف في أم أهر اجتيادم قابؿ 

 لمخطأ كالصكاب، كخاضع لمهراجعة كالتقكيـ كالتعديؿ كالتطكير كالتغيير.
ا ثابتنا إف تعيد الهناىج بالهراجعة كالتطكير ينبغي أف يككف ذل   ؾ هنيجن

كهستهرنا ال يجكز التكقؼ عنو، إذ إف التكقؼ عف الهراجعة الدائبة لمهناىج 
يعني التكقؼ عف الترقي كالتطكر كالنيضة كالتقدـ، كها يعني الهداكهة عمى 
هراجعتيا قصد تطكيرىا كالنيكض بيا كهكاكبتيا لها يستجد في العالـ هف 

األجياؿ هف الهشاركة الفاعمة كالفعالة هعارؼ كخبرات كتجارب كأساليب، تهكيف 
 في الفعؿ الحضارم، كالحفاظ عمى استقبلليـ كسيادة دكليـ.



نوفمبر  11العدد 

 2221سبتمبر 

 مجلة البحوث األفرٌقٌة

   

 535                                 

 موضوع فً والتعلٌم التربٌة لمناهج النهضوي الدور

 اإلسالمٌة الحضارة

،فقد تكررت  التقيقر الحضارم-عمى الهرء الهسمـ أف ال يتكرر عميو الدرس    
،كآف لنا أف ندرؾ أكلكياتنا، كأالَّ نيهؿ األسس،  الدركس كالعظات كالتجارب
كىجهات التصدم التي تصرفنا عف إعادة بناء  هيها كاف إلحاح األحداث،

الطاقة التي يتكلد عنيا الجيد الصحيح بالقدر الصحيح في االتجاه الصحيح.. 
فاإلسبلهية بهفيكهيا الشاهؿ إطار لمحياة اإلنسانية كالحضارة كاإلعهار البشرم، 
كغاية كؿ نشاط كجياد كعهؿ كتنظيـ اجتهاعي إسبلهي، غاية كاحدة، كهسيرة 

  13دة، كال يصح إىهاؿ أم جانب هنيا، أك التقميؿ هف شأنو.كاح
إف الكاقع الذم تعيش فيو األهة يؤكد لمهخمصيف بأف ثهة تدىكرنا هستهرنا     

يكهنا بعد يكـو  -كتراجعنا هتكاصبلن لهكانة األهة بيف أهـ األرض، إذ إنيا تزداد 
ا هف أهـ األرض كذلؾ بفعؿو هنيا ال بفعؿ ه - ٌهؿ كرىنا كرفضن ف حي ف غيرىا كا 

كاعتبارنا بأف الهناىج التعميهية تهثؿ..  الغير جهيع ذنكبيا كأخطائيا التاريخية!
 هجهكعة الهعارؼ كالحقائؽ كالهيارات التي يشتهؿ عمييا الهنيج كالتي تيدؼ

كقصد إعداد فرد صالح  14تحقيؽ أغراض هعينة هحددة عمى نحك هسبؽ.إلى 
تفاعؿ هع الهجتهع الذم يعيش فيو، كعمى القياـ همتـز بقيـ دينو، كقادر عمى ال

  15بهيهة الخبلفة ، كعهارة األرض، كترقيتيا كفؽ هنيج ا.

                                                           
 .81،82، ٚحٕٗطٓ،٠1ٕٙظَ :حٌٛؿ١ِ فٟ ا١ِ٩ٓش حٌّؼَفش، حٌّؼٙي حٌؼخٌّٟ ٌٍفىَ ح٩ٓ٦ِٟ، ١ 13

٠ٕظَ: كّيٞ أرٛ حٌفظٛف ػط١فش، أٍّٓش ِٕخ٘ؾ حٌؼٍَٛ حٌّي١ٍٓش، طٍٜٛ ِمظَف،، حٌٍّٕٜٛس، ىحٍ  14

 .96َ، 1،1986ٙحٌٛفخء، ١

 ،َِؿغ ٓخرك.26،27ش، طٍٜٛ ِمظَف، ٠ٕٙظَ: أٍّٓش ِٕخ٘ؾ حٌؼٍَٛ حٌّي١ٍٓ 15
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إف إصبلح الهناىج التعميهية يعد جزءنا ال يتجزأ هف الهشركع الحضارم    
إعادة الكصؿ الهكيف بيف كحي السهاء ككاقع إلى  اإلسبلهي الكبير الذم ييدؼ

النشاط الهعرفي كشفنا كتجهيعنا كتكصيبلن كنشرنا هف زاكية األرض، كههارسة 
  16 التصكر اإلسبلهي لمككف كالحياة كاإلنساف.

في ضكء ىذا التصكر الشاهؿ لمهراد بإصبلح هناىج التعميـ، يهكننا تقرير    
القكؿ بأف ثهة هرتكزاتو ضركرية ينبغي أف يقكـ عمييا إصبلح الهناىج، كال 

صبلحي كالتصحيحي لمهناىج التعميهية ها لـ تغدك سائر تحقيؽ ليذا اليـ اإل
ىذه الهرتكزات هعبِّرة عف ىكية األهة كىدفيا في الحياة. كتتهثؿ تمؾ الهرتكزات 

 فيها يعرؼ عند عمهاء التربية كالتعميـ بعناصر الهناىج التعميهية. 
 كاألساليب، كطرؽ التقكيـ، فيذه العناصر ،كالهحتكيات، كىي: األىداؼ    

األربعة هتداخمة كهترابطة، كهتصمة بعضيا ببعض. هها يعني أف إصبلح 
صبلح الهحتكيات التعميهية،  هناىج التعميـ تعني إصبلح األىداؼ التعميهية، كا 

صبلح طرؽ التقكيـ، كتتحقؽ اإلصبلح الحقيقي  صبلح األساليب التعميهية، كا  كا 
ي أف بقاء أم عنصر لمهناىج التعميهية بإصبلح ىذه العناصر كميا، هها يعن

 هنيا ببل إصبلح سينعكس ذلؾ عمى بقية العناصر.
التغير  أف اليدؼ التعميهي عبارة عفإلى  يذىب عمهاء التربية كالتعميـ     

الهرغكب إحداثو في سمككيات التمهيذ كالقابؿ لمهبلحظة، أم هحاكلة لجعؿ 

                                                           
٠ٕظَ: ػّخى حٌي٠ٓ ه١ًٍ، ِيهً اٌٝ ا١ِ٩ٓش حٌّؼَفش، ٚحٕٗطٓ، حٌّؼٙي حٌؼخٌّٟ ٌٍفىَ ح٩ٓ٦ِٟ،  16

1991ٙ ،َ15. 
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ة نقطة نياية الهعنى الذم يتجسد في غاية ها إجرائينا حيث إنو يعهؿ بهثاب
كبتعبير آخر يراد باليدؼ  17عندها نصؿ إلييا ندرؾ أف الغاية قد تحققت.

التعميهي.. كصؼ لمسمكؾ الهتكقع هف الهتعمـ نتيجة الحتكاكو ببعض الحقائؽ 
 18كالقيـ اإلليية الثابتة كالخبرات التربكية الهتغيرة كتفاعمو هعيا.

ا هف خبلؿ الهناىج التعميهية تحقيقيإلى  فاألىداؼ التعميهية التي يسعى    
ينبغي ليا أف تتسـ بدرجةو عالية هف الكضكح كالدقة كالشهكلية كالكاقعية بحيث 
يهكف هقايستيا كتقكيهيا، كها ينبغي االبتعاد عند صياغتيا عف الغهكض 

ات كالهثالية. كفضبلن عف ىذا، ينبغي التفريؽ بيف أنكاع يكالضبابية كالعهكه
إذ ثهة أىداؼ تعميهية ثابتة ال يعترييا تغيير أك تبديؿ أك ، األىداؼ التعميهية

تعديؿ، كىنالؾ أىداؼ تعميهية هتغيرة تتغير بتغير الزهاف كالهكاف كاألحكاؿ 
 كالعادات كالتقاليد كاألعراؼ.

فأها األىداؼ التعميهية الثابتة، فتتهثؿ في ترسيخ هجهكع القيـ كالهبادئ     
اب كالسنة، كتهثؿ في جكىرىا ها يعرؼ اليـك التي نص عمييا الشرع في الكت

بثكابت الديف ككمياتيا، كال تتغير بتغير الزهاف كالهكاف، كال تتأثر باألحكاؿ 
كالظركؼ بتاتنا، كهف تمؾ القيـ الخالدة كالهبادئ الثابتة، اإليهاف بأركانو الستة 

ره كشره( كالتزاـ كالقدر خي كاليكـ اآلخر، ،كهبلئكتو، )اإليهاف با، كبرسمو ككتبو
كاألهانة، كالكفاء، كالهساكاة، كالحرية، كالشكرل،  كالكسطية كاالعتداؿ، الصدؽ،

                                                           
 ،َِؿغ ٓخرك.٠36ٕظَ: كّيٞ أرٛ حٌفظٛف ػط١فش، أٍّٓش ِٕخ٘ؾ حٌؼٍَٛ، ٙ 17

 .،َِؿغ ٓخرك٠130ٕظَ: ِٕخ٘ؾ حٌظَر١ش، أٓٔٙخ ٚططز١مخطٙخ، ٙ 18
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كالرحهة، كالسهاحة. كالرفؽ، كاالستقاهة، كالشجاعة، كاإليجابية، كالكاقعية، 
كالهركءة، كغيرىا هف أهيات الفضائؿ كاألخبلؽ كىذه القيـ كالهبادئ ال تعرؼ 

كها أسمفنا  -ذلؾ ألنيا قيىـ كأىداؼ ال تتأثر   تطكرنا أك تطكيرنا،تبدالن كال تغٌيرنا كال
بؿ إٌنيا فكؽ الزهاف كالهكاف، كتهثؿ هعالـ أساسية  بظركؼ الزهاف كالهكاف، -

 لشخصية اإلنساف الهسمـ كالجهاعة الهسمهة.
كتأسيسنا عمى ىذا، فإف عمى الهناىج التعميهية في عالهنا اإلسبلهي أف     

غرسيا كتعهيقيا إلى  ذه القيـ كالهبادئ أىدافنا ثابتة كاضحة تسعىتتخذ هف ى
في نفكس الناشئة، كتبذؿ قصارل جيدىا في تهكينيـ هف تهثميا كالعهؿ بيا في 

كها أف عمى هصههي الهناىج التعميهية التزاـ الكاقعية  حياتيـ العهمية؛
بالكاقع كالهكضكعية كاالتزاف عند صياغة ىذه األىداؼ بحيث يتـ ربطيا 

العهمي الذم يعيش فيو الناس.. فعمى سبيؿ الهثاؿ، يعد ترسيخ هبدأ الكسطية 
كاالعتداؿ في الفكر كالسمكؾ كالتصرؼ ىدفنا ثابتنا هف األىداؼ التعميهية التي 

ترسيخو في حياة النشء، إلى  ينبغي العناية بو، كاإليبلء هف شأنو، كالسعي
دراؾ فينبغي أف يصاغ ىذا اليدؼ صياغة كاقع ية يسيؿ عمى التمهيذ فيهو كا 

كالثقافية، كآثار االلتزاـ بو عمى حياتو كحياة الهجتهع  االجتهاعيةأبعاده الفكرية ك 
 الذم حكلو، ككذلؾ الحاؿ في بقية القيـ هف تساهح كرحهة كرفؽ.

كأها األىداؼ التعميهية الهتغيرة، فإنيا تتهثؿ في أهريف، أكليها: ها عدا      
بعضيا، هها يعني أف ىذه األىداؼ تتغير بتغير إلى  الثكابت الهشارىذه القيـ ك 

آخر، كهف إلى  آخر، كهف هكافإلى  الزهاف كالهكاف، كتختمؼ هف زهاف
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كهف حؽ كؿ هجتهع صياغة ها يركؽ لو هف أىداؼ تنهكية  آخر،إلى  هجتهع
كسياسية كاقتصادية كاجتهاعية شريطة أال تتضهف تمؾ األىداؼ هخالفة 

 اؼ الثابتة الراسخة.لؤلىد
كأها األهر الثاني، فإنو يتهثؿ في كيفيات ككسائؿ تنزيؿ العديد هف      

األىداؼ الثابتة كتطبيقيا في أرض الكاقع، فعمى سبيؿ الهثاؿ، تعد الشكرل 
ىدفنا ثابتنا هف حيث التجريد، غير أٌف تطبيقيا في الكاقع العهمٌي يخضع لظركؼ 

لهجتهعات كالشعكب، كها أف طريقة تطبيقيا تختمؼ ،كألحكاؿ ا الزهاف كالهكاف
آخر، كليس هقبكالن في شيء إلزاـ الناس إلى  كهف زهاف آخر،إلى  هف هجتهع

 -بطريقة كاحدة عند اليـ بتطبيؽ األىداؼ الثابتة هاداـ الشرع الحنيؼ تجاكز 
ىذا إلى  عف بياف الطريقة الهثمى لتطبيقيا في الكاقع العهمي. كقد أشار -قصدنا 

 ككر عندها قاؿ ها نصو:ذاألهر العالـ التربكم الكبير الهعركؼ الدكتكر عمي ه
إف هنيج التربية اإلسبلهية لو أىداؼ ثابتة كأخرل هتغيرة، فالقيـ اإلنسانية 
الكاردة في هنيج ا كشريعتو، ىي قيـ ثابتة، كىي، بالتالي، تهثؿ أىدافنا ثابتة 

ا أىداؼ هتغيرة بتغير الزهاف لمهنيج، كذلؾ هثؿ: الصدؽ كاألهان ة.. كىناؾ أيضن
كالهكاف كالناس، فا سبحانو كتعالى أهر بالعدؿ، كىذه قيهة ثابتة، كلكنو ترؾ 
كسائؿ تحقيؽ العدؿ لئلنساف، يقكـ بو كفقنا لظركؼ الزهاف كالهكاف كالناس، 

 كىذه قيهة ثابتة، كلكنو ترؾ تحقيؽ الشكرل كفقنا لظركفنا كأهرنا بالشكرل،
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، كلكنو ترؾ لنا حرية اختيار االجتهاعيةالهختمفة، كأهرنا بتحقيؽ العدالة 
  19.االجتهاعيةاألساليب الهناسبة لنا كلظركفنا في تحقيؽ العدالة 

إف نظرة عاجمة في العديد هف الهناىج التربكية كالتعميهية التقميدية في      
جدىا الهرء تتهحكر حكؿ عالهنا اإلسبلهي تجدىا خمكنا هف األىداؼ الثابتة، كي

األىداؼ الهتغيرة كتعتنقيا، كلذلؾ، فبل غرك أف تككف هخرجات ىذه الهناىج ها 
هف جهيع الهبادئ  -ببل حياء  -نراه اليكـ هف أشخاص كجهاعات يتنصمكف 

كالقيـ الثابتة التي كضعيا الشرع في ىذا الككف كأهر بااللتزاـ بيا، بؿ ليس هف 
الهناىج بأىدافيا الهيميمة هف إنتاج ذلؾ الجيؿ  عجب في شيء أف تعجز ىذه

هف النشء القادر عمى تهكيف األهة هف استعادة عافيتيا كاستئناؼ دكرىا 
كهف ثـ، فإف إصبلح هناىج التعميـ تقتضي  الريادم كالقيادم في ىدم البشرية.

اليكـ إعادة النظر في جهيع األىداؼ التعميهية في إطار هف التصكر اإلسبلهي 
كتمؾ ىي أسهى الغايات كأعمى األهنيات  20نساف كالككف كالحياة كالكجكد.لئل

 التي تصبك إلييا الهناىج التعميهية برهتيا.
إف ها سبؽ ذكره هف تكضيح لؤلىداؼ التعميهية الهثمى التي ينبغي تكافرىا      

 في الهناىج التعميهية يهثؿ حديثنا هجردنا في عالـ النظر كالهثاؿ؛ ذلؾ ألنو ال
كاقع عهمي همهكس هف خبلؿ إلى  تحقيؽ لؤلىداؼ التعميهية إذا لـ يتـ ترجهتيا

هجهكعة الحقائؽ : ها يصطمح عميو بهحتكيات الهناىج، كىي عبارة عف
                                                           

٠ٕظَ: ػٍٟ أكّي ِيوٍٛ، ِٕٙؾ حٌظَر١ش ح١ِ٩ٓ٦ش، أٌٛٛٗ ٚططز١مخطٗ،، حٌى٠ٛض، ِىظزش حٌف٩ف،  19

١1 ،1987 ٙ ،َ268. 

 .8،حٌمخَ٘س، ىص، ٠1ٕٙظَ: حٌظَر١ش ح١ِ٩ٓ٦ش حٌلَس، حٌٕيٚس،١ 20
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كالهعايير كالقيـ اإلليية الثابتة كالهعارؼ كالهيارات كالخبرات اإلنسانية الهتغيرة 
ؾ الهتعمـ بيا، كيتفاعؿ هعيا ،كحاجات الناس التي يحت بتغير الزهاف كالهكاف

  21هف أجؿ تحقيؽ األىداؼ التربكية الهنشكدة هنو.
كعميو، فإنو يهكف القكؿ بأف ىذه الهحتكيات ينبغي ليا أف تنتظـ كؿ      

الخبرات كالهعارؼ كالهفاىيـ كالهيارات التي تساىـ في بناء اإلنساف الصالح 
تضهينيا في هحتكل كعقمو، كجسهو، تعتبر ىاهة كيجب  كمو: كجدانو،

كتأسيسنا عمى هبدأم الهركنة كالسعة في تشريعات اإلسبلـ الهتعمقة  22الهنيج.
بالتعميـ كغيره هف الهكضكعات، فإف الشرع الحنيؼ لـ يعف بحديث هفصؿ 
ككاضح عف هحتكيات الهناىج أك العمـك بشكؿ عاـ، بؿ أهر بالقراءة في الكتاب 

هيف عمى السعي في األرض كالكشؼ ،كحث الهسم الهسطكر كالككف الهنظكر
عف سننو في الخمؽ كالتاريخ كالككف بالعمـ. فكؿ ىذا تقرير بأف لمعقؿ اإلنساني 
دكرنا في ضبط الهكاد كالهكضكعات التي هف شأنيا تحقيؽ األىداؼ الهرجكة هف 
الهناىج التعميهية، كها أف ىذا يؤكد عدـ حصر الهعرفة اإلسبلهية في فف دكف 

  23تخصص دكف غيره.آخر، أك في 
ذ األهر كذلؾ، بأف إصبلح هحتكيات الهناىج يعني تقديـ كافة الهكاد       كا 

كالهقررات التعميهية التي يتكقؼ عمييا تحقيؽ األىداؼ التعميهٌية الثابتة كالهتغيرة 

                                                           
 .٠131ٕظَ :ػٍٟ ِيوٍٛ، ِٕٙـ١ش طي٠ٍْ حٌؼٍَٛ حٌَ٘ػ١ش، ٙ 21

 .١289ش ح١ِ٩ٓ٦ش، َِؿغ ٓخرك، ٠ٕٙظَ: ػٍٟ أكّي ِيوٍٛ، ِٕٙؾ حٌظَر 22

،َِؿغ ٠78ٕظَ :حٌٛؿ١ِ فٟ ا١ِ٩ٓش حٌّؼَفش، حٌّؼٙي حٌؼخٌّٟ ٌٍفىَ ح٩ٓ٦ِٟ حٌّؼٙي، ٙ  23

 ٓخرك.
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في إطار هف التصكر اإلسبلهي الكمي لئلنساف كالككف كالحياة كالكجكد. 
قٌدـ في إطار هف التصكر اإلسبلهي تعد هادة كهقتضى ىذا أف أية هادة ت

كؿ “.. إسبلهية كلك كاف ذلؾ في الرياضيات أك الفيزياء أك الكيهياء، ذلؾ ألف 
عمـ يصهـ هنيجو كيدرَّس عمى أساس أف يساىـ في بناء اإلنساف الهسمـ القادر 
عمى الهشاركة بإيجابية كفاعمية في عهارة األرض كترقيتيا كفؽ هنيج ا ىك 
عمـ ديني هف كجية نظر اإلسبلـ يستكم في ذلؾ عمكـ الشريعة كالعمـك الحديثة 

كبناء عمى ىذا، فإف  24 كالرياضيات كالطبيعة، كالكيهياء، كعمـك التقنية الحديثة.
ها نشاىده اليكـ هف فصاـ نىًكد بيف ها يسهى بعمكـ الديف كها يسهى بعمـك 

هراجعة إلى  يـ في العالـ اإلسبلهيالدنيا، يحتاج هف القائهيف عمى شؤكف التعم
عاجمة شاهمة، ذلؾ ألنو يعد الهسئكؿ هسؤكلية كبيرة عف تقسيـ أبناء األهة 

 عمهانٌييف، كهتديِّنيف!.إلى  الكاحدة
إلى  كىكذا، فإف هثؿ ىذا التصكر لمحياة البشرية عمى ىذه األرض يؤدم     

قسهيف: قسـ إلى  سيـ العمكـعمكـ دينية. أها تقإلى  تحكيؿ جهيع العمكـ الدنيكية
ديني يدرس هف كجية النظر اإلليية، كآخر دنيكم، يدرس هف كجية النظر 

االعتقاد بأف الديف شيء، كالحياة شيء إلى  األخرل الهقابمة يفضي بأجيالنا
آخر، كأف كبلًّ هنيها يسير في هجرل ال صمة لو باآلخر. كىكذا يصبح التكفيؽ 

حيف يقكؿ:  الهؤهنة التي يريدىا القرآف الكريـ بينيها بغية إخراج الجهاعة

                                                           
 ، َِؿغ ٓخرك٠290ٕظَ: ػٍٟ أكّي ِيوٍٛ، ِٕٙؾ حٌظَر١ش ح١ِ٩ٓ٦ش، ٙ 24
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ِت ٱلشَّْيطََٰن ِإنَّوُ ﴿ ْمِم َكافًَّة َوَل َتتَِّبُعوْا ُخُطوََٰ َأيَُّيا ٱلَِّذيَن َءاَمُنوْا ٱْدُخُموْا ِفى ٱلسِّ َلُكْم  ۥيََٰ
أهرنا صعبنا لمغاية بالنسبة ليذه األجياؿ. 25﴾َعُدوٌّ مُِّبينٌ 

26  
إلسبلـ أحدنا باالنسحاب هف الحياة العهمية كتركيا كؤلن إٍم كربي، لـ يأهر ا     

ا لآلخريف، ثـ المياذ بمـك أكلئؾ اآلخريف عمى ها فعمكا بيذه الحياة، كها  هباحن
تصرفكا فييا هف تصرفات، كها أنو ال يكجد إسبلـ نيى أحدنا عف تعمـ قيهو 

صراط إلى  الراسخة كهبادئو الثابتة التي تنكر القمكب كتجمي األبصار كتيدم
هستقيـ. فهف اختار االنسحاب كاالنزكاء كالسمبية، فبل يمكهفَّ إال نفسو، كهف 

 اختار اإلعراض كاالنبيار بالكافد الهارد، فبل يمكهفَّ أحدنا إال نفسو.
كليس هف الههكف عمى األهد القريب، التقريب بيف الفئتيف الهتنازعتيف في      

القضاء عمى ىذا الفصؿ هف خبلؿ ها يعرؼ  األقطار اإلسبلهية كميا ها لـ يتـ
، كالتكاهؿ بيف عمكـ الديف كعمـك  اليكـ بفكرة التكاهؿ بيف القيـ كالهعارؼ كالعمـك

السكاد األعظـ هف الناس ييدرؾي بأف ليذا الفصاـ النكد دكرنا في نشأة الغمك  الدنيا
يف هف الشباب الهخمص كخاصة هنيـ أكلئؾ الشباب الذ تكالتطرؼ لدل فئا

فهف الهبلحظ  العمكـ الحديثة أك العمكـ الدنيكية،إلى  التكجوإلى  يسكقيـ قدرىـ
، كأها  أف حظَّ كثير هنيـ هف الهعرفة اإلسبلهية الصحيحة ضحؿه كضئيؿه
ا، ككثيرنا ها  ا كرسكخن الحهاسة التي تهؤل جكانحيـ، فيي هثؿ الجباؿ شهكخن

الغمك إلى  يـ اإلسبلـ كتعاليهوتدفعيـ تمؾ الحهاسة التي لـ تصقؿ بفيـ عهيؽ لق
                                                           

 .208حٌزمَس، 25

ش ٚحٌظؼ١ٍُ، ؿّغ ٚطمي٠ُ ٚطؼ١ٍك ِلّي ٠ٕظَ: أرٛ ح٤ػٍٝ حٌّٛىٚىٞ، حٌّٕٙؾ ح٩ٓ٦ِٟ حٌـي٠ي ٌٍظَر26١ 

 .23َ، 1982ِٙٙيٞ ح٦ٓظخٔزٌٟٛ، حٌّىظذ ح٩ٓ٦ِٟ، ر١َٚص،
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كالتطرؼ كالتعصب في هسائؿ كقضايا يحـر فييا الغمك كالتطرؼ كالتعصب 
كالتيجـ عمى الهخالؼ، كلكف عذرىـ أف زادىـ الهعرفي هغشكش كهشٌكه كبخس، 

إزىاؽ إلى  فمك أنيـ نالكا حظًّا أكفر كفيهنا أعهؽ لتبرؤكا هف كؿ فكر يدعك
شاعة الفتنة كالبمبمة،  عمى الطاعة، كشؽ الكمهة، األركاح البريئة كالخركج كا 

دخاؿ الرعب كالخكؼ في النفكس ظمهنا كجكرنا.  كا 
إذنا، إف هعالجة ظاىرة الغمك كالتطرؼ الديني أك الدنيكم، تكهف في إعادة      

ا بيف الديني  صياغة هحتكيات الهناىج التعميهية صياغة إسبلهية ال ترل فصاهن
العقمي كالنقمي، كال بيف الركح كالهادة، كال بيف عالـ الغيب كالدنيكم، كال بيف 

كعالـ الشيادة، بؿ تقكـ عمى رؤية ناضجة ناصعة ترل في ىذه الثنائيات جهاالن 
كركعة كتكاهبلن كتساندنا كترابطنا. فالتكاهؿ ىك األهؿ األكحد لتخفيؼ حالة الرىؽ 

ت كال تزاؿ تجمب لؤلهة الفكرم كالتشتت الهرجعي الذم عهَّت بو البمكل، كجمب
 هزيدنا هف الهآسي كاآلالـ كالكيبلت.

إف األساليب التعميهية التي تستخدـ هف أجؿ تهكيف األجياؿ الصاعدة هف      
األىداؼ التعميهية الهحددة، كالهكضكعات كالهقررات الهنضبطة، فيذه األساليب 

تعميهية، كتهكف تهثؿ أحد العناصر الياهة التي يتكقؼ عمييا نجاح العهمية ال
 الهناىج التعميهية هف اإلسياـ بفعالية في تغيير الكاقع الذم يعيش فيو الناس
فاألساليب التعميهية القادرة عمى إحداث التغير الهطمكب في النشء ىي تمؾ 
األساليب التي تقكـ عمى هراعاة كاحتراـ هشاعر النشء، كتقدير كاقعيـ 

فؽ كالتفاعؿ اإليجابي كالحكار البناء هعيـ كأحكاليـ، كتكفير جك هف الرحهة كالر 
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تهكيننا ليـ هف حسف استيعاب األىداؼ كالهحتكيات التعميهية. فإذا اكتهمت في 
األساليب التعميهية ىذه الركائز الهذككرة، كاف هف شأف ذلؾ إقباؿ النشء عمى 
التعمـ بشغؼو كشكؽو كرغبةو، فضبلن عف أف ذلؾ سيكفر ليـ تحصيننا عهيقنا 

،فيصبحكف ال يقبمكف ها يمقى عمييـ إال بعد اقتناعيـ  ىداؼ كالهحتكياتباأل
ترسيخ ها يتمقكنو هف خبرات كهعارؼ إلى  بجدكاه كصحتو. كىذا بدكره يؤدم

التفاعؿ اإليجابي الكاقعي إلى  كهيارات كتجارب في أذىانيـ، كيدفعيـ ذلؾ كمو
 هع أنفسيـ كهع الكاقع كالهجتهع الذم يعيشكف فيو.

عقكؿ اآلخريف يعرض عمييا ها إلى  إف عقكلنا كأفكارنا يجب أف تهتد     
ا ليا، بيغية بيانيا لتمؾ العقكؿ،  ا لحقيقتيا، كاحتجاجن تكصؿ إليو هف أفكار: شرحن
ككضعيا أهاهيا عمى هحؾ االهتحاف، كها يصبح ههتدًّا إلييا الستبانة ها 

نتو هف قكة كهف تكصمت إليو هف آراء لمنظر فييا كالكقكؼ عمى ها تضه
،كاتقاء لضعفيا، كذلؾ في حركة تفاعؿ هشترؾ بيف  ضعؼ، استفادة هف قكتيا

  27العقكؿ.
كهيها يكف هف شيء، فإف النظر الهتفحص في األساليب التعميهية      

تقرير القكؿ بأنو ال حضكر إلى  التقميدية الشائعة في العالـ اإلسبلهي، يفضي
هنيا، فإف أساليب القهع كاالستبداد كالتكهيـ تعد حقيقينا ليذه الركائز، كبدالن 

األساليب التعميهية الهفضمة كالهقننة كالهحببة في النفكس نتيجة ها يفتقر إليو 

                                                           
، ٠1ٕظَ: ػزي حٌّـ١ي حٌٕـخٍ، ىٍٚ حٌظَر١ش حٌفى٠َش فٟ حٌٛكيس حٌٌّ٘ز١ش ٥ٌِش، ِـٍش ٚكيس ح٤ِش، ع 27

2003ٙ ،َ21. 
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الكاقع اإلسبلهي هف حرية في الرأم كالتعبير، كليذا، فبل غرك أف تغدك الديار 
اإلسبلهية أككارنا لنشأة أفكار الغمك كالتطرؼ كالتعصب.
 28  

ئف أكضحنا ها يناط بالهرتكزات الثبلثة هف دكر كأىهية في االرتقاء ل    
عادة صياغتيا صياغة هعبِّرة عف ىكية األهة كفي  بالهناىج التعميهية السائدة، كا 
إطار هف التصكر اإلسبلهي الكمي الشاهؿ لئلنساف كالككف كالحياة كالكجكد، 

إف ىذا الهرتكز كلئف سمطنا الضكء عمى كيفية إصبلح تمؾ الهرتكزات، ف
جيكد كبيرة، ذلؾ ألنو كالهرتكزات إلى  األخير، ال يحتاج بياف طريقة إصبلحو

إلى  صياغة طرؽ التقكيـ صياغة تستندإلى  التي قبميا، يتطمب إصبلحو
التصكر اإلسبلهي الكمي في هجاؿ التقكيـ كاالختبار هستحضرنا قيـ العدالة 

كيـ نكعنا هف الشيادة التي يسأؿ عنيا كاإلنصاؼ كالشفافية؛ كهستحضرنا ككف التق
ف شيد بغير ذلؾ تحهؿ  الهرء يكـ القياهة، فإف شيد بحؽ، كاف لو ثكاب ،كا 

 عكاقبو كنتائجو.
إف إصبلح ىذه الطرؽ بااللتزاـ التاـ بالقيـ الهتعمقة بالشيادة، هف شأنو      

هكاناتو، هها يدفعو إلى  إعداد جيؿ سميـ كاثؽ هف نفسو، كعارؼ قدراتو كا 
ذا اختمت ىذه القيـ في ىذه  التفاعؿ البٌناء هع الهجتهع بإيجابية كفاعمية؛ كا 

تخريج جيؿ هضطرب غير كاثؽ هف نفسو، فبل إلى  الطرؽ، كاف ذلؾ هدعاة
 يؤهف عمى نفسو كال عمى هجتهعو بمو عمى أهتو.

                                                           
ىٍٚ حٌظَر١ش حٌفى٠َش فٟ ، ٠ٌِّي ِٓ حٌظؤ١ًٛ كٛي ٌ٘ح حٌّٟٛٛع، ٠ٕظَ: ػزي حٌّـ١ي حٌٕـخٍ 28 

 .َِؿغ ٓخرك.14،15حٌٛكيس حٌٌّ٘ز١ش ٥ٌِش، ٙ
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لتقكيهية كأيًّا ها كاف األهر، فإف عمى القائهيف بالهناىج التعميهية انتقاء الطرائؽ ا
هكاناتيـ دكف بخس أك نقص،  التي يركنيا قادرة عمى تعريؼ النشء بقدراتيـ كا 
نعني أنو ينبغي أف يككف اإلنصاؼ أساسنا كقيهة ال ينازع فييا، فميس هف العدؿ 
 حرهاف أحد ها يستحقو، كها أنو ليس هف العدؿ إعطاء شخص ها ال يستحقو،

نها العدؿ كؿ العدؿ إعطاء كؿ ذم حٌؽ ح قو، كفي ذلؾ التزاـ بالهنيج كا 
 اإلسبلهي في التقكيـ كاالختبار.

 الخاتمة:
جهمة حسنة هف النتائج، إلى  بفضؿ هف ا كتكفيقو، تكصمت الدراسة     

 يحسف بنا تمخيصيا في النقاط التالية:
إف تقدـ األهـ، كنيضة الشعكب، يتكقؼ عمى هدل اىتهاهيا كرعايتيا  أوًل:

عاهة كالهناىج التعميهية خاصة، كذلؾ بحسبانيا الهصنع لمهؤسسة التعميهية 
الهسئكؿ عف صناعة األجياؿ، كرسـ السياسات، كتحديد الهنطمقات، كيعني 
أفَّ حظ األهـ هف النيضة كالتقدـ كالتطكر كهف التخمؼ كالتأخر كالياهشية 

 تحدِّده هناىجيا التعميهية بهككناتيا.
ة تتعيد هناىجيا التعميهية بالهراجعة كالتطكير إف األهـ الهتقدهة كالهتطكر  ثانًيا:

بيف الفينة كاألخرل، كال تترفع عف هعالجة ها يتبدل فييا هف قصكر أك 
إعداد جيؿ إلى  نقص، ذلؾ ألف الهناىج التعميهية اجتيادات ىادفة

الهستقبؿ إعدادنا يتناسب هع تطمعات الشعكب كآهاليا كأحبلهيا. كأها األهـ 
إلى  ـ كالنيضة كالهشاركة في صنع الحضارة، فإنيا تنظرالراغبة عف التقد
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ا هقدسة ال يجكز الهساس بيا كلك  هناىجيا التعميهية بكصفيا نصكصن
 تطكيرنا، هها يزيد ىذه األهـ تخمفنا كتأخرنا كرجعية كىاهشية.

ب هراجعة الهناىج التعميهية هف الهنظكر اإلسبلهي كضركرة تعيدىا يج ثالثًا:
عديؿ كالتطكير كالتغيير، قصد االرتقاء بيا كتهكينيا هف إعداد بالهراجعة كالت

إلى  جيؿ قادر عمى إنتاج عمـ إصبلحي إعهارم أخبلقي رشيد، كانتيت
تقرير القكؿ بأف الهناىج بعناصرىا تعد اجتيادات بشرية ال ينبغي أف تسهك 

عة ذلؾ، كتعد الهراجإلى  عمى الهراجعة كالتقكيـ كالتطكير كمها دعت الحاجة
هف باب نقد الذات، كهحاسبة النفس، كلذلؾ، فميس هف اإلسبلـ في شيء 

ا هنزلة كهقدسة، بؿ ىي ككؿ عهؿ إلى  النظر اعتبار الهناىج نصكصن
إنساني يعتريو النقص كالقصكر، كال ينكشؼ نقصو كال قصكره إال هف خبلؿ 

 الهراجعة الشاهمة الصادقة الهخمصة.
نها تعني فيها تعني  اجعة الهناىج ال تعنيهر  رابًعا: بالضركرة التغيير، كا 

كهعالجة أكجو النقص كالقصكر فييا، كاعتبارنا بأنيا عهؿ بشرم،  تطكيرىا،
فإنيا لـ كلف تخمك هف نقص أك قصكر، هها يجعؿ تعيدىا بالهراجعة 
الدائهة هقصدنا كهطمبنا شرعيًّا في كؿ عصر كهصر. كبطبيعة الحاؿ، إف 

ء أك التطكير ينبغي أف يبلذ بيا بغض النظر عف الهراجعة هف أجؿ االرتقا
أف يككف ذلؾ تمبية لدعكة عدك أك صديؽ، فالهبدأ اإلسبلهي الناصع: رحـ 
ا اهرأن أىدل إلٌي عيكبي.. كليكف ذلؾ الهرء عدكم أك صديقي، فالعبرة 

 ىي هعرفة عيكبي كالبحث عف سبؿ عبلجيا.
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ا بحاجة ىذه الهناىج التي إف هراجعة الهناىج تنبثؽ هف إحساسن خامًسا:
هضت عمييا قركف كىي عاجزة عف إعداد ذلؾ اإلنساف الصالح الهمتـز بقيـ 
دينو، كالقادر عمى القياـ بهيهة الخبلفة ، كعهارة األرض كترقيتيا. 

إصبلحيا يعد هف قبيؿ تطكيرىا، ذلؾ أف إسبلهيتيا تعني إلى  كالدعكة
هحتكيات كاألساليب كطرؽ التقكيـ األىداؼ كال -صياغة عناصرىا األربعة 

في إطار هف التصكر اإلسبلهي الكمي الشاهؿ لئلنساف كالككف كالحياة  -
كالكجكد، كال يهكف إصبلح الهناىج ها لـ تتـ هراجعتيا لهعرفة هكاهف الداء 

صبلح ىذه العناصر ىك األهؿ الكحيد الهتبقي  كالضعؼ كالكىف فييا. كا 
يتيا كاستئناؼ دكرىا الحضارم الريادم لتهكيف األهة هف استعادة عاف

 القيادم إلعداد جيؿ قادر عمى تحقيؽ تمؾ اآلهاؿ كاألحبلـ.
 توصيات:ال
نقترح تشكيؿ لجاف عمهية في كزارات التربية كالتعميـ العالي تككف هيهتيا     

، كها حسب هقتضيات العصراألساسية تعيد الهناىج بالهراجعة كالتطكير 
ضركرة عقد الهؤتهرات إلى  ت كالهعاىد كالهراكز البحثيةنقترح دعكة الجاهعا

كالحمقات الدراسية لبمكرة سبؿ كطرؽ إصبلح الهناىج كصيركرتيا هكاكبة لها 
 يطرأ عمى الكاقع هف تغيرات كتطكرات.
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 المراجعقائمة 
 المبناني الكتاب دار كالتعميـ، التربية في كأساليب ،هناىج ديب إلياس .1

 .14،ص ـ1981 ،بيركت،3،ط
 العربي، الفكر دار كتطبيقاتيا، أسسيا التربية، هناىج ،هذككر أحهد عمي .2

 .14ص ـ،2001 القاىرة،
 العربي، الفكر دار الشرعية، الهكاد تدريس هنيجية هدككر، أحهد عمي .3

 التربية هنيج: نفسو لمهؤلؼ كينظر بعدىا، كها 60ص ـ،1999 القاىرة،
 .ـ1،1987ط الفبلح، هكتبة الككيت، اإلسبلهية،

 لمفكر العالهي الهعيد الهسمـ، العقؿ أزهة سميهاف، أبك الحهيد عبد .4
 .بعدىا كها 193ص ،1992 اإلسبلهي،

 ،1ط اإلسبلهي، لمفكر العالهي الهعيد الهعرفة، إسبلهية في الكجيز .5
 .81،82كاشنطف،ص

 هقترح، تصكر الهدرسية، العمكـ هناىج أسمهة عطيفة، الفتكح أبك حهدم .6
 .96ص ـ،1،1986ط الكفاء، ردا ،الهنصكرة،

 العالهي الهعيد كاشنطف، الهعرفة، إسبلهيةإلى  هدخؿ خميؿ، الديف عهاد .7
 .15ص ـ،1991 اإلسبلهي، لمفكر

 الككيت،، كتطبيقاتو، ،أصكلو اإلسبلهية التربية هنيج ككر،ذه أحهد عمي .8
 .268 ص ـ،1987 ،1ط الفبلح، هكتبة

 كتقديـ جهع كالتعميـ، لمتربية جديدال اإلسبلهي الهنيج الهكدكدم، األعمى أبك .9
 ـ،1982بيركت، اإلسبلهي، الهكتب اإلستانبكلي، هيدم هحهد كتعميؽ

 .23ص
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 هجمة لؤلهة، الهذىبية الكحدة في الفكرية التربية دكر النجار، الهجيد عبد .10
 .21ص ـ،2003 ،1ع األهة، كحدة
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 انؼهًٙ انجؾش يُٓغٛخ أعظ ٔٔضغ انخهذَٔٙ انًُٓظ

   
  .انغضائشالٙعبيؼخ أو انجٕ  صفٛخ ئدس٘أ ، 

  .لغُطُٛخ عبيؼخ انشؽًبٌ ػجذ ػضٔص ثٍأ 

 انغضائش،

 لمقدمة:ا
إف السعي نحك تقفي هسار تطكر أسس هنيجية البحث العمهي، 
كالهعرفة العمهية بصفة عاهة هف خبلؿ إعادة إحياء تراث الحضارة العربية 

تهحيصا كتثهينا لو هع غيره هف هأثكر  اإلسبلهية كبعث قيهو هف جديد
الحضارات العالهية. كتسميط الضكء عمى تصكرات كاسياهات أعبلهيا كهفكرييا 
أضحى يتهتع بأىهية كبيرة السيها هع تسارع كتيرة العكلهة الغربية بتياراتيا 
الجارفة في كؿ هجاالت الحياة، كالتي ال تزاؿ تحاكؿ طهس كتجريد تاريخ الفكر 

هف أم اشعاع فكرم، أك كعي بقضايا العمـ كتطكير نظرياتو.العربي 
كلعؿ هف األعبلـ الذيف ىيأكا لهثؿ تمؾ الحركة العمهية الخصبة هؤثريف  

" الذم أبدع في ابن خمدونأكسع نطاؽ نجد الهفكر العربي "إلى  فييا تأثيرا اهتد
سكهة لهعرفتو العمهية الهك  -الهنيج الخمدكني-كضعو لقكاعد هنيجية عهيقة

، كالتي كانت هحصمة الخبرة الكاسعة التي اكتسبيا في الهيف بالعمران البشري
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جانب تكليفة دراساتو إلى  الهتعددة التي هارسيا كالدكؿ الكثيرة التي عاش بيا.
 . الهختمفة التي جهعت بيف العمـك الدينية كالفمسفة كالهنطؽ

ف في كعمى خبلؼ الدراسات التي ركزت حكؿ انجازات ابف خمدك 
هياديف الهعرفة كالعمـ خاصة فيها تعمؽ بعمـ التاريخ كعمـ العهراف كفمسفة 

تحاكؿ ىذه الدراسة تسميط الضكء عمى هساىهتو في تطكير الفكر  التاريخ.
 العمهي ككضع أسس لهنيجية البحث العمهي كالدراسة الهكضكعية لمظكاىر

ر األكؿ: إبف خمدكف: الهحك  ثبلث هحاكر أساسية:إلى  كبيذا تـ تقسيـ الدراسة
الهحكر الثاني: الفكر الخمدكني كالخركج هف عقدة التهركز ك إرث فكرم هتجدد 

إلى  الهحكر الثالث: الهنيج الخمدكني: هف كضع حدكد الهجاؿ العمهيك  الغربي
 .بياف أسس الهعرفة العمهية

الكمهات الهفتاحية: الشؾ الهنيجي، الهكضكعية، الهبلحظة الحسية، الخبرة 
  .قانكف العمية كاقعيةال

 المحور األول: إبن خمدون: إرث فكري متجدد 

هعظـ الباحثيف كالهؤرخيف الغربييف أف ابف خمدكف هف جيابذة  يشيد
" إحدل الشخصيات الكبرل في كؿ فرانز روزنتالالفكر اإلنساني، إنو كها يقكؿ 

الترابط العصكر"، فأصالة اإلسياـ الهعرفي الخمدكني يعكسيا ذلؾ التناسؽ ك 
" "المقدمةالهنطقي الدقيؽ لها كرد هف أفكار في األجزاء الهككنة لهؤلفو الشيير 
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الذم يعبر عف هكتشؼ عمـ جديد أسس لكضع أىـ هبادئ كشركط البحث 
  1العمهي الهكضكعي.

بيف الناس كفي بيئات العمـ كاألدب باسـ "ابف المقدمة" اشتير هؤلؼ "
د الرحهاف" كاسـ كالده "هحهد"، كأها تمقيبو خمدكف" كلكف اسهو الفعمي كاف "عب

اسـ أحد أجداده القدهاء "خالد" الهعركؼ إلى  بمقب" ابف خمدكف" فكاف نسبة
بخمدكف، كىك الجد الذم دخؿ األندلس هع جند اليهانية، قبؿ كالدة هؤلؼ 

أسرة عربية إلى  الهقدهة بهدة ال تقؿ عف أربعة قركف. ىكذا ينتهي "ابف خمدكف"
هف يهف حضرهكت، استقرت في إشبيمية كأصبحت هف أكثر العربية عريقة 

إف صاحب الهقدهة إذف، ىك خريج هدرسة  2 نفكذا كثركة كهكانة اجتهاعية.
القرآف الكريـ، ىذه الهدرسة التي ترفض ها ىك فاسد هف االعتقادات في هكركث 

التقميد  اآلباء كاألجداد، بحجة الكفاء ليـ كالتهسؾ بها ترككه، فحاربت نزعة
أعمى الهراتب إلى  الهطمؽ كالثقة العهياء بعقكؿ اآلخريف، كبينت سهك العقؿ

 دكف أف تؤليو.

 

 

                                                           
رٓ ٓؼ١ي ِلّي، ِٕٙؾ حٌزلغ حٌؼٍّٟ ػٕي حرٓ هٍيْٚ: ح٤ْٓ ٚحٌَّؿؼ١خص، ِـٍش حٌٕخ٠َٛش  1

 329ٌٍيٍحٓخص ح٨ؿظّخػ١ش ٚحٌظخ٠ٍو١ش، ٙ

ش ِميِش اٌٝ ٔيٚس أكّي ِوظخٍ حٌؼزخىٞ، ػ٩ػش ٍُِٛ ػخ١ٌّش ِغَر١ش فٟ حٌمَْ حٌؼخِٓ حٌٙـَٞ، ٍٚل 2

 .2006ػخ١ٌّش كٛي حرٓ هٍيْٚ، ِٕظيٜ ح٩ٛ٦ف حٌؼَرٟ، ى٠ّٔزَ 
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 المحور الثاني: الفكر الخمدوني والخروج من عقدة التمركز الغربي

كها يقكؿ عمهاء االجتهاع فاإلنساف ابف بيئتو تصنعو كتشكمو كتمفي  
كف "ابف خمدكف " استثناء هف ذلؾ فقد بظبلليا عمى أفكاره كرؤيتو لمحياة، كلـ ي

ظير في عصر كانت الحضارة اإلسبلهية هازالت قادرة عمى العطاء كاإلضافة 
لئلنجازات اإلنسانية، رغـ أنيا كانت في بدء هرحمة األفكؿ. ىذا الكضع الههمكء 
بالتناقض كالهشحكف بالصراعات كاف سهة العصر الذم نشأ فيو ابف خمدكف 

نجازه العمهي. كالذم يهكف تمهس  أثره بشكؿ كاضح في سيرة حياتو كا 

لقد سمؾ إبف خمدكف هسمكا جديدا في تفسيره لمهعرفة، لـ يكف هألكفا  
لدل سمفو، فجاءت فمسفتو الهعرفية خبلصة لثقافتو الفكرية اإلسبلهية كتجاربو 
كخبراتو ال سيها ثقافتو القرآنية. فالقرآف الكريـ بقصصو عف حياة الهجتهعات 

غابرة كاندثارىا، كدكرتيا التاريخية كاف هصدر إلياـ ابف خمدكف فيك يحث ال
اإلنساف عمى اصطناع هنيج العمـ القائـ عمى النظر في الككف بالقياس 

 3 الهعرفة.إلى  كاالستقراء بقصد الكصكؿ

إلى  أخذ إبف خمدكف بالهنيج العقمي اإلسبلهي، حيث أف القرآف الكريـ يمجأ     
هي كهنو أخذ النقميكف كالعقميكف هف الفبلسفة، كطبقكا في دراساتيـ البرىاف العم

هناىج االستدالؿ العقمي كالنقمي، كأخذكا بهناىج االستقراء كاالستنباط، كقياس 
الغائب عمى الشاىد. فالهنيج العمهي عند ابف خمدكف ىك هنج استقرائي، يتتبع 

                                                           
 (.565ؿ١ًّ ١ٍٛزخ، طخ٠ٍن حٌفٍٔفش حٌؼَر١ش،)ر١َٚص، ىحٍ حٌىظخد حٌٍزٕخٟٔ، ٙ  3
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ة، الأف الطبيعة هتسقة الخصائص الذاتية لمهكضكع هف خبلؿ الهبلحظة الهباشر 
  4 كهطردة القكانيف كأم ظاىرة ليا طبيعتيا الخاصة.

رثو الهعرفي الثرم يجد أف  األكيد أف الهتتبع لحياة العبلهة ابف خمدكف كا 
الفترة التي عاصرىا ابف خمدكف ىي فترة فقدت فييا الهعرفة اليكنانية بريقيا، أم 

بالتالي كاف ابف خمدكف نهكذجا تراجع الهكانة الهعرفية لمهنطؽ األرسطي. ك 
هثاليا لمعمهاء كالباحثيف العرب الذيف شكمكا ثكرة ساىهت بشكؿ كبير في إحداث 
قطيعة ابيستيهكلكجية هع ها كاف سائدا هف قبؿ، تهثمت ىذه القطيعة في انتقاؿ 

البحث عف الخصائص الهكضكعية إلى  العمـ هف البحث عف هاىيات األشياء
قراء كالتحرر هف النزعة الهثالية في الهعرفة. فالعقؿ في ليا، عف طريؽ االست

رأيو هفطكر عمى ادراؾ العالـ الطبيعي، كالفبلسفة أخفقكا في ادراؾ الحقاقئؽ 
الهعارؼ الهفارقة لمطبيعة بكاسطة إلى  ألنيـ تكىهكا أنيـ يستطيعكف الكصكؿ

ير العقؿ هف إف االبستيهكلكجيا الخمدكنية قد تحركت في اتجاه تحر  ىذا العقؿ.
البلعقؿ، تحرير العقبلني هف الهثالي في اتجاه الكضعي، كذلؾ كفؽ هنيج 
عمهي يجهع بيف الحس كالعقؿ، كالتحميؿ كالتركيب، كالنقد كالهقارنة كالقياس، 

  5 كالتفسير بالعمية.

                                                           
٠مٛي حرٓ هٍيْٚ : " غٓ وً كخىع ِٓ حٌلٛحىع ًحطخ أٚ فؼ٩، ٨ري ٌٗ ِٓ ١ز١ؼش طوٜٗ فٟ ًحطٗ،  4

 ٌٗ".ٚف١ّخ ٠ؼَٝ ٌٗ ِٓ حكٛح

 (.303، ٙ 1993، 6ِلّي ػخري حٌـخرَٞ، ٔلٓ ٚحٌظَحع،)حٌّغَد، حٌيحٍ حٌز٠١خء ١ 5
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يعارض ابف خمدكف هنيج البحث في الهاىية، كنجده يبحث في الكجكد  
ىنية ال عبلقة ليا بكاقعيا، ىذه النقمة الهنيجية ىي هف خبلؿ أقيسة كتجريدات ذ

ببل ريب ادراؾ هف ابف خمدكف بقصكر الهنيج األرسطي فيذا األخير يركز 
عمى هنطؽ الشكؿ كيغفؿ هنطؽ الهادة، فاعترض عميو ألف الهطابقة بيف 
النتائج الذىنية التي تستخرج بالحدكد، كبيف ها في الخارج غير يقيني، ذلؾ أف 

حكاـ ذىنية كمية عاهة، كالهكجكدات العاهة تتهيز بطبيعتيا الهادية تمؾ أ
تخمى عف هنيج  الهشخصة. عمى أف ىذا ال يعني أف ابف خمدكف

الهكضكع كاألعراض الذاتية، الهسائؿ )القدهاء)الهنطؽ(، فمقد عهؿ بخطكاتو 
ة كالهقدهات كالبرىاف( كالخطكة األخيرة كالهتعمقة بالبرىاف، ىجرىا ألف طبيع

الهكضكع تستكجب ذلؾ، فمقد كاف ابف خمدكف كاعيا بالقاعدة الهعرفية التي 
  6 تصرح أف طبيعة الهكضكع ىي التي تتحكـ في طبيعة الهنيج كليس العكس.

بيان إلى  المحور الثالث: المنيج الخمدوني: من وضع حدود المجال العممي
 أسس المعرفة العممية

 االجتهاعيةاع الظكاىر يعد ابف خمدكف صاحب السبؽ في اخض 
لمدراسة في هحاكلة لتحميميا كالكشؼ عف طبيعتيا لمتعرؼ عمى القكانيف التي 
تحكهيا كسائر الظكاىر الطبيعية األخرل، هتجاكزا في ىذا طرائؽ األقدهيف 

التهسؾ بيا أك إلى  التي كانت تتكقؼ عند هجرد كصؼ ىذه الظكاىر أك الدعكة

                                                           
 332رٓ ٓؼ١ي ِلّي، َِؿغ ٓزك ًوَٖ، ٙ  6
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،ها ينبغي أف تكك إلى  اإلشارة الظكاىر  فقد حدد ها تهتاز بو 7ف عميو
 أنيا: إلى  هف سهات كخصائص هشيرا االجتهاعية

  ديناهية: دائهة التغير باختبلؼ العصكر كالشعكب هؤكدا أف أحكاؿ العالـ
  8 كاألهـ كعكائدىـ ال تدـك عمى كتيرة كاحدة كهنياج هستقر.

  لزاهية كذلؾ سبؽ ابف خمدكف عمهاء االجتهاع الهحدثيف في جبرية كا 
، كها يترتب عمى هخالفتيا أك الخركج عمييا هف عقكبة االجتهاعيةالظاىرة 

دأ الحتهية بالنسبة لمظاىرة العهرانية كالفمسفة باجتهاعية، كها أنو يؤهف به
ليست نتيجة الصدفة البحتة اك خاضعة  االجتهاعيةالتاريخية، فالحكادث 

ف ثابتة يتعيف عمى الباحث أف كلكنيا نتيجة لبكاعث كقكاني، ألىكاء األفراد
 يكشؼ عنيا.

  أف الهجتهع كحدة هتكاهمة  االجتهاعيةيرل ابف خمدكف كذلؾ في نظريتو
تؤثر بعض ظكاىره الهختمفة في بعض، لذلؾ يجب أف نعمؿ الحكادث 

الهؤثرات الهختمفة هف بيئية كدينية إلى  تعميبل شاهبل بالرجكع االجتهاعية

                                                           
فٟ ٌ٘ح ٠مٛي حرٓ هٍيْٚ:" ػٓ ح٠ٌٌٓ رلؼٛح فٟ حٌم٠خ٠خ ح٨ؿظّخػ١ش لزٍٗ أُٙ وخٔٛح ٠ظزؼْٛ ِٕٙؾ  7

خ٤لٛحي حٌّمٕؼش فٟ حٓظّخٌش حٌـٍّٙٛ اٌٝ حٌٛػع أٚ حٌوطخرش، أٞ أُٙ وخٔٛح ٠لخٌْٚٛ ح٦ط١خْ ر

 ٍأٞ أٚ ٛيُ٘ ػٕٗ، أٚ فٟ كٍُّٙ ػٍٝ ِٕٙخؽ ٠ىْٛ ف١ٗ كفع حٌٕٛع ٚرمخإٖ".

٠مٛي حرٓ هٍيْٚ فٟ ٌ٘ح ح١ٌٔخق:" أّخ ٘ٛ حهظ٩ف ػٍٝ َِ ح٠٤خَ ٚح٤ُِٕش ٚحٔظمخي ِٓ كخي اٌٝ  8

ح٢فخق ٚح٤لطخٍ  كخي، ٚوّخ ٠ىْٛ ًٌه فٟ ح٤ٗوخٙ ٚح٤ٚلخص ٚح٤ِٜخٍ فىٌٌه ٠مغ فٟ

 ٚح٤ُِٕش ٚحٌيٚي".
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 االجتهاعيةأ "دكر كايـ" الذم يفسر الظاىرة كسياسية، كىك ها يشابو هبد
  9 بظاىرة اجتهاعية أخرل.

بها أف الهنيج بالنسبة البف خمدكف ىك طريقة التفكير الهنطقية التي يسمكيا   
الحقيقة، البد إلى  الباحث في دراستو لمظاىرة هكضكع البحث بغرض الكصكؿ

ز في تحصيؿ بالهكضكعية كعدـ التحي االلتزاـهف ضكابط كأسس تضهف 
 الهعرفة: كهف بيف ىذه األسس كالقكاعد التي كضعيا ابف خمدكف نذكر ها يمي :

 كىي هبدأ الشؾ في كؿ شيء فإذا أراد الباحث الكصكؿ: القاعدة األولى 
كأف ، اليقيف عميو أف ينتقذ عمهو، كأف يحرر نفسو هف األفكار السابقةإلى 

ذلؾ ببراىة العقؿ. فالهنطؽ ال يقبؿ أهرا عمى أنو حؽ إال إذا عرؼ أنو ك
عند ابف خمدكف يعرؼ بأنو " هجهكعة قكانيف يعرؼ بيا الصحيح هف 
الفاسد في حدكد الهعرفة لمهاىيات كالحجج الهفيدة لمتصديقات، كذلؾ أف 
األصؿ في اإلدراؾ إنها ىك الهحسكسات بالحكاس الخهس". لذلؾ يجب 

ة عمهية كنقدية في ضكء االعتهاد عمى الهبلحظة الهباشرة التي تتـ بطريق
 التجربة الشخصية كالتجربة اإلنسانية لمظاىرة الهدركسة.

 إف العقؿ كالتجربة ىها دليبل ابف خمدكف : النزعة الواقعية: القاعدة الثانية
الذم يقكؿ أف: "العقؿ هيزاف صحيح فأحكاهو يقينية ال كذب فييا، غير أنؾ 

                                                           
ػٍٟ ػزي حٌٛحكي ٚحفٟ، حرٓ هٍيْٚ أٚي ِئْٓ ٌؼٍُ ح٨ؿظّخع) ٌمخَ٘س أػّخي َِٙؿخْ حرٓ هٍيْٚ  9

 (.21، 1965ٍِٕٙ٘ٛحص حٌَّوِ حٌمِٟٛ ٌٍزلٛع ح٨ؿظّخػ١ش ٚحٌـٕخث١ش، 
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يقة النبكءة كحقائؽ الصفات ال تطهع أف تزف بو أهك التكحيد كاآلخرة كحق
 10اإلليية ككؿ ها كراء تطكره، فإف ذلؾ طهع في هحاؿ".

كيز الهعرفة العمهية عمى دراسة ها ىك هكجكد كليس ها ينبغي ر أم ضركرة ت   
أف يككف عبر تجريدات ذىنية قد ال تتطابؽ هع كاقع الظاىرة. فيك بيذا قد 

 . سبيا اإلنساف بالتجربةكرس الهعرفة التجريبية، أم الهعرفة التي يكت

 :االبتعاد عف التعصب لآلراء كاألحكاـ الهرتجمة كالقبمية  القاعدة الثالثة
الهكضكعية في تحصيؿ الهعرفة العمهية. بحيث يؤكد ابف خمدكف  كالتزاـ

أف:" النفس إذا كانت عمى حاؿ االعتداؿ في قبكؿ الخبر أعطتو حقو هف 
لرأم  كذبو، أها إذا خاهرىا تشيعالتهحيص كالنظر، حتى تتبيف صدقو هف 

قبمت ها يكافقيا هف األخبار ألكؿ كىمة ككاف ذلؾ الهيؿ كالتشيع غطاء 
عمى عيف بصيرتيا، يحكؿ بينيا كبيف االنتقاء كالتهحيص فتقع في قبكؿ 

 الكذب كنقمو".
 هكسكعية الهعرفة عند الباحث العمهي، إذ ينبغي عمى القاعدة الرابعة :

كاعد السياسة كطبائع العهراف كتاريخ األهـ كاالقتصاد الباحث اإللهاـ بق

                                                           
ٍحٓخص حٌٛكيس ػزي حٌمخىٍ ػَحرٟ، لَحءس ١ٌٓٛٓٛٛؿ١ش فٟ ِٕٙـ١ش حرٓ هٍيْٚ )ر١َٚص، َِوِ ى 10

 (39، 2004ٙحٌؼَر١ش، 
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عبر األزهنة الهختمفة. كىك أهر هيـ خاصة في ظؿ تعقد كصعكبة ايجاد 
  11 تفسير هكحد لمظكاىر.

 بحيث لكؿ ظاىرة أك حادث : القاعدة الخامسة: مبدأ العمية / السببية
الحكادث سبب هعيف ينبغي أف يعهؿ الباحث عمى اظيار ها بيف الظكاىر ك 

هف اقتراف سببي. كهف ىنا أكد ابف خمدكف عمى أىهية الدراسات التاريخية 
هكانية التنبؤ بهستقبميا. فعمـ التاريخ كاف  في تفسير الحكادث التاريخية كا 

أعهؽ العمكـ عند العرب ففي نطاقو نشأت هعظـ العمـك كاألدب، المغة، 
عمـ التاريخ هعنيا بتاريخ كبقدر ها كاف ، الفمؾ، الهذاىب، األحكاـ الشرعية

لذا فإنو ، العهراف، كاف هعنيا أيضا بعادات الهجتهع كتقاليده، ككذا بالحكهة
 يعد تعبير عف عقمية الهجتهع كتراثو الثقافي.

  :البد أف يستخدـ الباحث هنيج الهقارنة بيف هاضي القاعدة السادسة
دراسة  ةاالجتهاعيالظاىرة كحاضرىا، أم ضركرة دراسة تطكر الظاىرة 

أم أنو يجب ، الظاىرة العهرانية هتطكرة هتبدلة ديناهية تاريخية كذلؿ ألف
في حالتي  عمى الباحث أف يحرص عمى تفسير كتعميؿ الظاىرة العهرانية

استقرارىا أك تطكرىا كفقا لؤلساس الذم ينادم بو أصحاب الهدرسة 
  12 الحديثة. االجتهاعية

                                                           
فٟ ٌ٘ح ٠مٛي حرٓ هٍيْٚ : " اْ حٌظخ٠ٍن ِلظخؽ اٌٝ ِآهٌ ِظؼيىس ِٚؼخٍف ِظٕٛػش ٚكٔٓ ٔظَ  11

 ٚطؼزض ٠ف١٠خْ رٜخكزّٙخ اٌٝ حٌلك ٠ٕٚىزخْ رٗ ػٓ ح٨ٌِّص ٚحٌّغخ٢ٌ".

ؼخٍف، أكّي حٌو٘خد، حٌظفى١َ ح٨ؿظّخػٟ: ىٍحٓش طىخ١ٍِش ٌٍٕظ٠َش ح٨ؿظّخػ١ش،)ىحٍ حٌّ 12

1970 ٙ،304.) 
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 خاتمة: ال

نو هع أف زهف ابف خمدكف هختمؼ عف زهننا كعصره أإلى  في األخير نشير   
ال يتشابو هع عصرنا إال أف جكىر الهعرفة العمهية عنده بقي ثابتا كاستكفى كؿ 

ضافة التراث الهعرفي اإلسبلهي، فإف تجارب ابف خمدكف إلى  شركطو. كا 
كخبراتو تشكؿ أيضا إطارا هرجعيا لهنيجو. فحياتو كقمبو في خدهة الحكاـ 

هجريات األهكر، كخفايا القصكر كأسباب النزاعات بيف إلى  كثب كتعرفو عف
القبائؿ، قد عهقت نظرتو الهعرفية كجعمتو يعيد النظر في الهناىج السابقة كال 
يسمـ إال بها يقبمو الكاقع كالهنطؽ الحسي. فاألسس التي كضعيا الهنيج 

لقطيعة  الخمدكني تهثؿ هحطة بارزة في تاريخ الفكر اإلسبلهي، فيي ترجهة
ابستيهكلكجية كهيتكدكلكجية في هسار الثقافة العربية كاإلسبلهية، هست عمـك 
اإلنساف هف حيث الهكضكع كالهفاىيـ كالهنيج فاسحة بذلؾ الهجاؿ لخطاب 
عمهي كهنيجي جديد، يعمي هف سمطة العقؿ كيعطي لو صبلحياتو الكاهمة في 

صيات التي يجب تفعيؿ العهؿ الهراجعة كالنقد كالتهحيص. كبالتالي هف أىـ التك 
 بيا في ىذا السياؽ:

  يجب تضهيف هقاربة التفكير العمهي التي قدهيا ابف خمدكف في هختمؼ
)  البراهج التربكية كالبحكث العربية)أسمهة العمـك

  إثبات هساىهات الهفكريف كالعمهاء العرب في تطكير الهعرفة كالبحث
كج هف عقدة التهركز الخر  ضركرةالعمهي عمى نطاقو الكاسع، يفرض 
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الغربي بصفتو هركز الحقيقة، كالعهؿ عمى إعادة إحياء التراث الفكرم 
العمهي اإلسبلهي كتخميصو هف الشكائب كالتصكرات الغربية التي عهمت 
 عمى تشكييو كطهسو كالييهنة عمى كؿ هجاالت اإلشعاع العمهي كالهعرفي.

 المراجعقائمة 
 األسس: خمدكف ابف عند يالعمه البحث هنيج هحهد، سعيد بفا .1

 .كالتاريخية االجتهاعية لمدراسات الناصرية هجمة كالهرجعيات،
 اليجرم، الثاهف القرف في هغربية عالهية رهكز ثبلثة العبادم، هختار أحهد .2

، العربي اإلصبلح هنتدل خمدكف، ابف حكؿ عالهية ندكةإلى  هقدهة كرقة
 .2006 ديسهبر

 .المبناني الكتاب دار بيركت،. ربيةالع الفمسفة تاريخ صميبا، جهيؿ .3
 .1993 ،6ط البيضاء الدار الهغرب،، كالتراث ،نحف الجابرم عابد هحهد .4
 لقاىرة ،االجتهاع لعمـ هؤسس أكؿ خمدكف ابف كافي، الكاحد عبد عمي .5

 االجتهاعية لمبحكث القكهي الهركز هنشكرات خمدكف ابف هيرجاف أعهاؿ
 .1965 كالجنائية،

، بيركت، خمدكف ابف هنيجية في سكسيكلكجية قراءة ،عرابي القادر عبد .6
 .2004، العربية الكحدة دراسات هركز

، دار االجتهاعيةأحهد الخشاب، التفكير االجتهاعي: دراسة تكاهمية لمنظرية  .7
 .1970الهعارؼ، 
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 انفكش ثُبء فٙ خهذٌٔ ثٍ انؼاليخ انًإسخٍٛ ؽٛخ اعٓبيبد

 رؾهٛهٛخ ساعخد - ٔانزُظٛش انزطٕٚش ثٍٛ انزبسٚخٙ

    
 الؽك ثغًخ. د  

  انغضائش،1ثبرُخ عبيؼخ 

  :الممخص
تتناكؿ ىذه الدراسة ابف خمدكف كهساىهتو في بناء الفكر التاريخي بيف التطكير هف    

جية تنكع الهكضكع التاريخي كالتنظير هف جية الهنيج ك انعكاساتو في تطكر البحث 
مدكف يعتبر أحد أبرز الهفكريف في هجاؿ العمهي، فكها ىك هعمـك أف العبلهة ابف خ

 التاريخ في الحضارة العربية اإلسبلهية كاإلنسانية.
حيث أف أصالة اإلسياـ الهعرفي الخمدكني يعكسيا ذلؾ الترابط الهنطقي الدقيؽ    

لها كرد هف أفكار كنظريات في األجزاء الهككنة لهؤلفو الشيير "الهقدهة"، إذ يكهف 
اإلسياـ في الهنيج الهعتهد تحديدا في فيـ كدراسة طبيعة الظاىرة البعد العمهي لذلؾ 

كانطبلقا هف ذلؾ ، كتحميؿ األحداث التاريخية ككذا هف جانب التطكير االجتهاعية
كتأسيسا عمى  جاءت هحاكلتنا لهعالجة هحاكر ىذه الكرقة البحثية هف هداخؿ هتعددة،

أسيـ بو ىذا الهكسكعي في الفكر التعريؼ بها إلى  ذلؾ سأتطرؽ بالدراسة كالتحميؿ
 .التاريخي كأثره عمى تطكر البحث العمهي عهكها

 .التنظير، البحث العمهي، : ابف خمدكف، الفكر التاريخي، التطكيرالكممات المفتاحية
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  المقدمة:
يعتبر البحث العمهي هف أىـ كسائؿ التنهية كالتطكير كهقكها أساسيا هف    

يا الهختمفة، كقد تناكلو الكثير هف عمهاء الهسمهيف هقكهات الهعرفة في هجاالت
بالدراسة كالتحميؿ، كذلؾ هف خبلؿ هنطمقاتيـ الفكرية كهجيكداتيـ الجبارة التي 
كاف ليا الدكر الفعاؿ في تطكر البحث العمهي عهكها، كلعؿ أبرزىـ الهكسكعي 

يخي العبلهة عبد الرحهف بف خمدكف كدكره الطبلئعي في هيداف الفكر التار 
 بصفة خاصة كأثره عمى تطكر البحث العمهي

كنظرياتو بياف أصالة أفكار ابف خمدكف إلى  لقد اتجيت الدىراسات الخمدكنية  
بداعو الفكرم فريد بناء الفكر التاريخي البحثي العمهي، في  ها جعؿ تراثو كا 

إسياهات ابف خمدكف في تطكير كهتهيىز، كتبعا لذلؾ تتجو هحاكلتنا نحك إبراز 
تمؾ ىي الخطكات األساسية التي سرنا عمييا في ىذه الدىراسة،  ،الفكر التاريخي

كاستشيدنا بذلؾ هف خبلؿ عناكيف كفصكؿ كنصكص أبكاب الهقدهة، التي تعبر 
، كسنحاكؿ في ىذه عف الهكاضيع التاريخية الهتنكعة التي تناكليا ابف خمدكف

اإلشكالية عمى النحك هعالجة ىذا الهكضكع هف خبلؿ طرح  الكرقة البحثية
إلى أي مدى تظير اإلسيامات القَيمة لمعالمة بن خمدون في تطوير  :اآلتي

الموضوع التاريخي ومن حيث المنيج إلى  الفكر التاريخي من حيث النظر
 حد التنظير؟إلى  الذي وصل

 تجسدت في العناصر التالية: محتويات البحث:
 أول: ابن خمدون والفكر التاريخي
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 بابف خمدكف التعريؼ .1
 هفيـك الفكر التاريخي .2

 ثانيا: ابن خمدون والتطوير
 الحادثة التاريخية كالزهف التاريخي .1
 تنكع الهكضكع التاريخي .2

 ثالثا: ابن خمدون والتنظير المنيجي
 الهنيج التاريخي عند ابف خمدكف .1
 نظريات ابف خمدكف .2

 أول: ابن خمدون والفكر التاريخي
 التعريف بابن خمدون:

د الرحهف بف هحهد بف هحهد، ابف خمدكف أبك زيد، كليى الديف ىك عب   
، عمى حد تعبير ابف خمدكف في 1الحضرهي اإلشبيمي، هف كلد كائؿ بف حجر

رحهة ربو الغني بمطفو عبد الرحهاف بف خمدكف إلى  هقدهتو: "يقكؿ العبد الفقير
بتكنس حتى بمغ  عـ، نشأ كترعر 1332ق/732، هف هكاليد 2الحضرهي..."

أف برع في إلى  ، أخذ العربية عف أبيو كغيره هف العمهاء3لعشريف هف عهرها

                                                           
حٌٍِوٍٟ: ه١َ حٌي٠ٓ رٓ ِلّٛى رٓ ِلّي رٓ ػٍٟ رٓ فخٍّ، ح٤ػ٩َ: لخِّٛ طَحؿُ ٤َٗٙ  1

ؿخي ٚحٌٕٔخء ِٓ حٌؼَد ٚحٌّٔظؼَر١ٓ ٚحٌّٔظَ٘ل١ٓ، ىحٍ حٌؼٍُ ١٠٩ٌٍّٓ، ١  َ ، ر١َٚص، 15حٌ

2002ٙ ،330. 

ٙخد حٌي٠ٓ، ىحٍ حٌفظق، حرٓ هٍيْٚ: ػزي حٌَكّٓ رٓ ِلّي، حٌّميِش، طق: ١ٟخء حٌي٠ٓ ٍؿذ ٗ 2

 .73، 1995ٙحٌ٘خٍلش، 

 .69، 1953ٙٓخ١غ حٌلَٜٞ: ىٍحٓخص ػٓ ِميِش حرٓ هٍيْٚ، ىحٍ حٌّؼخٍف، َِٜ،  3
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العمكـ كالفنكف كتقدـ في األدب كالكتابة، كاف عظيـ الخمؽ كقد كصفو بف 
الخطيب قائبل: "أها ىك فرجؿ فاضؿ حسف الخمؽ، جـ الفضائؿ، رفيع القدر، 

 ابف حجر ذلؾحيث ذكر  ، كها كاف هف الحافظيف لكتاب ا4ظاىر الحياء"
"أخذ القرآن عن محمد بن سعد بن براد واعتنى باألدب وأمور الكتابة قائبل: 

فارس كغرناطة كتمهساف كاألندلس ثـ إلى  ، رحؿ5والخط ومير في جميع ذلك"
هصر فتكلى هيهة القضاء هف طرؼ سمطانيا إلى  تكنس كهنيا تكجوإلى  عاد

 . 6ـ1406ق/808رة سنة الظاىر برقكؽ، ثـ عزؿ كأعيد حتى تكفي بالقاى
 مفيوم الفكر التاريخي:

يتهثؿ في الهكقؼ العقمي الذم يتخذه أك يمتـز بو الهؤرخ في تعاهمو هع الهادة   
التاريخية التي بيف يديو، كفي تناكلو لهكضكعو التاريخي كمها ازداد هكقفو 

ال، كأعانو العقمي نقدا لمهادة التاريخية، كمها ازداد فكره التاريخي كضكحا كاستقبل
جكىر الحقيقة التاريخية، كىي هنزلة رفيعة يصعب الكصكؿ إلى  عمى أف ينفذ

يتضح هف ذلؾ أف نشأة الفكر التاريخي هرتبطة أساسا بهدل "تكافر همكة  إلييا.

                                                           
حٌؼٔم٩ٟٔ: أكّي رٓ ػٍٟ رٓ كـَ، أٔزخء حٌغَّ، طق: كٕٟٔ كزٟ٘، حٌّـٍْ ح٤ػٍٝ ٌٍ٘ئْٚ  4

هزخٍ غَٔخ١ش، طق: ِلّي ، ٌٔخْ حٌي٠ٓ: ح٦كخ١ش فٟ أ322، 1ٖٙ، ؽ1389ح١ِ٩ٓ٦ش، حٌمخَ٘س، 

 .498،497، 3ٖٙ، ؽ1393، حٌمخَ٘س، 2ػزي هللا ػٕخْ، حٌَ٘وش ح٠ٌَّٜش، ١

حٌؼٔم٩ٟٔ: ٍفغ ح٦َٛ ػٓ ل٠خس َِٜ، طق: كخِي ػزي حٌّـ١ي ٚآهَْٚ، ىحٍ حٌّطزؼش ح٠َ١ِ٤ش،  5

 .343، 1957ٙحٌمخَ٘س، 

 .330حٌٍِوٍٟ: حٌّٜيٍ حٌٔخرك، ٙ 6
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النقد لدل الهؤرخ"، كعمى ذلؾ فجهيع الكتابات التي ال تهثؿ هكقفا نقديا ال نتكقع 
 .7أف نجد فييا فكرا تاريخيا

 انيا: ابن خمدون والتطوير ث
 :الحادثة التاريخية والزمن التاريخي 
كرد في الكثير هف الهعاجـ كالقكاهيس يقصد  إف عهمية التطكير حسب ها   

"، يتككف تدريجيا كبشكؿ هستهر قادر عمى بيا "فعؿ عهدم هقصكد ككاعي
العاقؿ ، كىك ليس أكثر هف هحاكلة اإلنساف 8التحكـ بالهجاؿ الهعرفي التاريخي

أفضؿ إلى  الهفكر في االرتقاء بالهكضكع التاريخي الذم يتناكلو ك الهراد تطكيره
 صكرة.

كلعمو األهر الذم عهؿ عميو ابف خمدكف في هيداف الفكر التاريخي، فهف جية   
نجد نظرتو لمحكادث التاريخية تعبر عف رؤية جديدة يرتقي بيا هف هجرد أخبار 

اسة العمهية شأنيا في ذلؾ شأف الظكاىر الطبيعية، كقائع قابمة لمدر إلى  هاضية
كهف جية أخرل تفرض ىذه الرؤية هراجعة الزهف التاريخي الذم يصبح فيو 

ة الحاضر بدؿ الهاضي ها ، 9يساعد عمى كشؼ كتفسير الحقائؽ التاريخي
فالحاضر ىك الهجاؿ الزهني التي تظير فيو هككنات الظكاىر التاريخية التي 

                                                           
، 31، حٌّـٍي 1ظخ٠ٍوٟ ٚططٍٖٛ ػٕي ح١ٌٛٔخْ، ػخٌُ حٌفىَ، ػيىِٜطفٝ حٌؼزخىٞ: ٔ٘ؤس حٌفىَ حٌ 7

 .8، 2002ٙحٌى٠ٛض، ٓزظّزَ 

8 F. Foulquie et R. Saint-Jean، dictionnaire de la langue philosophique، puf، 

paris، 1978، p252. 

ّٔخء حٌمِٟٛ، ِلّي ٚل١يٞ: ِؼم١ٌٛش حٌظخ٠ٍن ِٚؼم١ٌٛش حٌظؤ٠ٍن، حٌفىَ حٌؼَرٟ حٌّؼخَٛ، َِوِ ح٦ 9

 .28، 1990ٙى٠ّٔزَ -رخ٠ٍْ، ٔٛفّزَ-، ر١َٚص83-82حٌؼيىحْ 
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ي، كىك الكعي الذم هارسو ابف خمدكف في حقؿ الكتابة كقعت في الهاض
، كىك بيذا قد أحدث قفزة نكعية في الكتابة التاريخية ككنو انطمؽ 10التاريخية

هف الكاقع الذم يهثؿ الحاضر في بناء هنيجيتو العمهية الهعتهدة في الكتابة 
ز الصدؽ التاريخية، كهثاؿ ذلؾ "قانكف الهطابقة" الذم يعتبر أساسيا في تهييى 

إلى  هف الكذب في األخبار التاريخية، هاجعؿ الههارسة التاريخية تخطك
 النيكض كالتطكير.

"وأمثال ذلك كثير وتمحيصو إنما ىو بمعرفة طبائع يقكؿ ابف خمدكف:   
العمران وىو أحسن الوجوه وأوثقيا في تمحيص األخبار وتميز صدقيا من 

" بط بهدل هطابقتيا لمعهراف ، أم أف صدؽ األخبار الهاضية هرت11كذبيا
 البشرم الذم يهثؿ الكاقع أم الحاضر. فأيف نمهس ذلؾ عند ابف خمدكف؟

لـ يكف ابف خمدكف هجرد هؤرخ بؿ كاف هنظرا كهؤصبل لمفكر التاريخي    
، كىك بيذا 12داخؿ هنظكر أراده أف يككف عقميا ها يسهى "بالهعقكلية التاريخية"

هستكل ىيكمة إلى  ؿ هفيكـ الخبر في ذاتوقد نقؿ الفكر التاريخي هف تأصي
إلى  الخبر داخؿ أطر هفاىيهية تتهيز نسبيا باألصالة، أم نقؿ الفكر التاريخي

هستكل هفيهة الهقاربة التاريخية باالنفتاح عمى هعطيات نظريتو في العهراف 

                                                           
 .32ٔفٔٗ، ٙ 10

 .55، 1ٙ، ؽ1991حرٓ هٍيْٚ: ػزي حٌَكّٓ رٓ ِلّي، حٌّميِش، ِٛفُ ٌٍَٕ٘،  11

٠ٚمٜي رٙخ "ِـّٛع حٌّزخىة ٚح١ٌَٚ٘ حٌظٟ طٟٛغ ىحهً حٌؼمخفش ح٨ؿظّخػ١ش ٤ؿً حٌّؼم١ٌٛش:  12

يع ١ٗجخ لخر٩ ٌٍفُٙ ٚحٌظؼمً ٚح٦ىٍحن"، ػزي حٌلك ِٕٜف: حٌّؼم١ٌٛش ؿؼً فىَس ِخ أٚ فؼً أٚ ك

، حٌّـٍْ ح١ٌٕٟٛ 1، حٌؼيى37حٌظخ٠ٍو١ش ٚٔمي حٌلىخ٠ش ػٕي حرٓ هٍيْٚ، ِـٍش ػخٌُ حٌفىَ، حٌّـٍي

 .69، 2008ٙٓزظّزَ، -ٌٍؼمخفش ٚحٌفْٕٛ ٚح٢ىحد، حٌى٠ٛض، ١ٌٛ٠ٛ
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البشرم، كبذلؾ تغيرت لدل ابف خمدكف هعايير صدقية الخطاب التاريخي، كبنى 
لتاريخي لذاتو هعقكلية جديدة هخالفة لنظاـ الهعرفة الذم ساد لدل العقؿ ا
ىك تاريخي يككف قد حدث بالفعؿ  ، كالذم يقتضي أف يككف كؿ ها13الهحدثيف

ذف فيك هعقكؿ ألنو حدث  14في الهاضي، كا 
تعديل الرواة حتى نعمم ىل ذلك الخبر إلى  "...ول نرجعيقكؿ ابف خمدكف:    

، وأما إذا كان مستحيال فال فائدة لمنظر في التعديل في نفسو ممكن أو ممتنع
ذا كان ذلك فالقانون في تمييز الحق من الباطل في األخبار  والتجريح، وا 

، ىكذا 15باإلمكان والستحالة أن ننظر في الجتماع البشري الذي ىو العمران"
مدكف، نجد تأثير العهراف البشرم في تقييىـ األخبار التاريخية في هنيجية ابف خ

التي بنيت عمى أساس قياس الهاضي بالحاضر، كىنا يظير لنا سبب اىتهاـ 
إذا كاف ابف خمدكف قد درس كاقعات العهراف فذلؾ . ابف خمدكف بالعهراف البشرم

هف أجؿ فيـ التاريخ فيها عمهيا صحيحا، كفي ىذا الصدد يقكؿ الدكتكر طو 
، ككاف ىدفو دراسة ""إن ابن خمدون يدرس المجتمع ليفسر التاريخحسيف: 

األحداث التاريخية بقصد استخراج القكانيف العاهة التي تتحكـ في سير ىذه 
األحداث عبر الزهاف، ككاف يدعي أف ىذا العمـ الجديد الذم أتى بو سيسهح لو 

، كىكذا نجد أف عمـ العهراف كاف الكسيمة 16بتفسير الهاضي كالتنبؤ بالهستقبؿ
                                                           

 .72،71ٔفٔٗ، ٙ 13

 .27ِلّي ٚل١يٞ: حٌَّؿغ حٌٔخرك، ٙ 14

 .55، 1ٙحرٓ هٍيْٚ: حٌّٜيٍ حٌٔخرك،ؽ 15

، ٠ُ2007ٕذ ِلّٛى حٌو١٠َٞ: فٍٔفش حٌظخ٠ٍن ػٕي رٓ هٍيْٚ، ىحٍ حٌؼمخفش، حٌمخَ٘س،  16

ٙ66،67. 
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ريات التاريخية، كها كانت األداة الفعالة في فيـ التي يتحقؽ بيا هف صحة النظ
 التاريخ كتفسيره تفسيرا عمهيا دقيقا كصائبا

 :تنوع الموضوع التاريخي 
لـ تقتصر حركية التطكير البحثي العمهي لمحكادث التاريخية عند ابف خمدكف   

إلى  لمزهف كقائع فرضت بالتالي هراجعةإلى  عمى االنتقاؿ بيا هف هجرد أخبار
حمة أخرل تهثمت في تنكع هادتيا التي يهكف اعتبارىا قفزة نكعية في هجاؿ هر 

كلتحديد اىتهاـ ابف خمدكف بتنكع الهكضكع التاريخي، فبل بد  الكتابة التاريخية
هف استجبلء إبداعات ابف خمدكف فيها تركو هف هؤلفات عمهية، كالتي كاف ليا 

ى تطكر البحث العمهي عهكها، األثر الفعاؿ في بناء الفكر التاريخي كأثره عم
 كالتي تهثمت في:

ؿ، الرحمة، شرح الرجز البف الخطيب في األصكؿ، كغيرىا .  تمخيص الهحصى
هف الهؤلفات األخرل التي كرد ذكرىا في كتب الهؤرخيف هثؿ شرحو لنيج 

 البردة، شرحو قصيدة ابف عبدكف، شفاء السائؿ لتيذيب الهسائؿ...
الخبر في أياـ العرب كالعجـ كالبربر كهف عاصرىـ هف العبر كديكاف الهبتدأ ك . 

، كالذم استيمىو بهقدهة صارت تعرؼ "بهقدهة ابف 17ذكم السمطاف األكبر
خمدكف"، التي تعتبر هف أىـ الهصادر عمى اإلطبلؽ نظرا لها تحتكيو 
الهقدهة هف أفكار كآراء كهكاضيع هتنكعة حكؿ العهراف كالتاريخ كالسياسة 

                                                           
حرٓ هٍيْٚ: ٍكٍش حرٓ هٍيْٚ، طق: ِلّي رٓ طخ٠ٚض حٌطخٔـٟ، ىحٍ حٌىظذ حٌؼ١ٍّش، ر١َٚص،  17

2004ٙ ،4. 
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، حيث يهكف تصنيفيا 18تربية كغيرىا هف الهجاالت الهعرفيةكاالقتصاد كال
 هكضكعات كبرل هتنكعة تككف عمى النحك التالي:إلى  حسب ابف خمدكف

في قسط العهراف هف األرض كها فييا هف األقاليـ كاختبلؼ  الفصل األول: .
 أحكاؿ العهراف كتأثيراتيا عمى البشر كأخبلقيـ...

بداكة كالحضارة، كالفرؽ بينيها هف حيث األنساب في طبيعة ال الفصل الثاني: .
 كالعصبية كالرياسة كالحسب كالهمؾ كالسياسة...

في الدكؿ العاهة أسباب قياهيا كسقكطيا، كالهمؾ كالخبلفة  الفصل الثالث: .
 كالهراتب السمطانية...

 في البمداف كاألهصار كسائر العهراف كالهدف كاليياكؿ كنسبتيا الفصل الرابع: .
 الدكؿ...لى إ

 في الهعاش ككجكىو هف الكسب كالصناعات، كنسبة ذلؾ الفصل الخامس: .
 طبيعة العهراف...إلى 

في العمكـ كأصنافيا كالتعميـ كطرقو كسائر كجكىو، كنسبة  الفصل السادس: .
.إلى  ذلؾ ، بيذا يككف كتاب "الهقدهة" قد هثىؿ هكسكعة 19الحضارة..

ده رؤية شاهمة عمى شتى الهكاضيع التي بالهعنى الحقيقي لمكمهة، العتها
غناء في الهعرفة التاريخية، إذ أنو تناكؿ الهاضي بهختمؼ إلى  أدت إثراء كا 

 وكاالقتصادية كالثقافية...، كىذا ها نمهس االجتهاعيةأبعاده السياسية ك 
                                                           

ػٕي حرٓ هٍيْٚ، ِـٍش حٌّؼخٍف ٚحٌيٍحٓخص حٌظخ٠ٍو١ش، ػزي هللا ٠ُٓ: ِٕٙؾ حٌىظخرش حٌظخ٠ٍو١ش  18

 .224، حٌٛحىٞ، ى.ّ، 21ٙؿخِؼش ح١ٌٙ٘ي كّٗ، حٌؼيى

 .5،6حرٓ هٍيْٚ: ٍكٍش، ٙ 19
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بكضكح هف خبلؿ الهحكريف األساسييف المذاف تناكليها ابف خمدكف في 
خ كالعهراف"، هها جعمو هف الكتب الياهة التي هقدهتو كىها: "التاري

استطاعت أف تزكد هعارؼ الهسمهيف بهعمكهات ثرية عبرت عف فكرة 
التاريخ الحضارم الذم يجعؿ رحابة الساحة في هيداف الفكر التاريخي تتسع 

 أكثر نحك النيكض كالتطكير
 ثالثا: ابن خمدون والتنظير المنيجي

 ن:المنيج التاريخي عند ابن خمدو -
أكلى العبلهة ابف خمدكف عناية خاصة بالتاريخ كىذا ها ذكره في كتابو    

"اعمم أن فن التاريخ فن غزير المذىب جم الفوائد شريف الهقدهة قائبل: 
الغاية، إذ ىو يوقفنا عمى أحوال الماضين من األمم في أخالقيم واألنبياء في 

القتداء في ذلك لمن سيرىم والمموك في دوليم وسياستيم، حتى تتم فائدة 
، كلقد عهؿ ابف خمدكف في ىذا الصدد عمى 20يرومو في أحوال الدين والدنيا"

كضع هجهكعة هف القكاعد الهنيجية في عمـ التاريخ، ىذا التفرد الهنيجي الذم 
لقد تناكؿ  أىمو فيها بعد لطرؽ باب التنظير الهنيجي. ففيها تظير ىذه القكاعد؟

يخية بطريقة اعتهدت عمى التحميؿ كالتركيب، أم ابف خمدكف الحكادث التار 
عناصرىا البسيطة، ثـ دراسة الظاىرة إلى  تحميمو كتفكيكو لمهادة التاريخية

التاريخية دراسة استقرائية لهعرفة األسباب كاستخبلص القكانيف الهتحكهة فييا، 

                                                           
حرٓ هٍيْٚ: حٌؼزَ ٚى٠ٛحْ حٌّزظيأ ٚحٌوزَ فٟ طخ٠ٍن حٌؼَد ٚحٌزَرَ ِٚٓ ػخَُٛ٘ ِٓ ًٚٞ حٌ٘ؤْ  20

 . 13، 1ٙ، ؽ2001، ر١َٚص، 2ح٤وزَ، طق: ه١ًٍ ٗلخىس، ىحٍ حٌفىَ، ١
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ف ، كعميو يظير ه21كهثاؿ ذلؾ تناكلو ألخبار قبائؿ البربر بها في ذلؾ زناتة
دراسة ابف خمدكف لمفكر التاريخي اعتهاده عمى التفسير العمهي ككنو أصبح 

، كبيذا 22رائدا لمنزعة االستقرائية في تحميمو كتفسيره الكمي لمظاىرة التاريخية
التأريخ إلى  استطاع ابف خمدكف أف يهتاز عف غيره هف الهؤرخيف، ككنو نظر

عمى ضكء هنيج جديد هف  كعمـ يستحؽ الدرس ال ركاية فقط، ككتب التاريخ
 23الشرح كالتعميؿ

كها قد حاكؿ في كتاباتو االعتهاد عمى النقد كالتهحيص الذم يقيـ الدليؿ    
عمى أىهية العقؿ، حيث بادر بنقد أخبار هف سبقو هف الهؤرخيف أهثاؿ الطبرم 

"...لعتمادىم فييا عمى قائبل في ىذا الصدد:  24كالهسعكدم كغيرىـ كثير
غثا وسمينا، لم يعرضوىا عمى أصوليا ول قاسوىا بأشباىيا ول مجرد النقل 

أم أنيـ درسكا التاريخ عمى أنو هجرد سرد لمكقائع  ،25سبروىا بمعيار الحكمة"
كاألحداث كلـ يفرقكا بيف الغث كالسهيف، كالصحيح كالخطأ هف األخبار. لكف 

 ف خمدكف؟هاذا عف ربط الهعمكؿ بالعمؿ في فيـ األحداث التاريخية حسب اب

                                                           
 .3، 7ٙحرٓ هٍيْٚ: حٌؼزَ، طق: ه١ًٍ ٗلخىس، ؽ 21

22 Nassif Nassar، La pensée réaliste d’ibn khaldoun، 2em édition، Presses، 

Universtaires de France، Paris، 1997، P269. 

، 2006، ، ٠ٍٛٓش1فئحى حٌزؼٍٟ: حرٓ هٍيْٚ ٍحثي حٌؼٍَٛ ح٨ؿظّخػ١ش ٚح٦ٔٔخ١ٔش، ىحٍ حٌّيٜ، ١ 23

ٙ50،49. 

: ِلّي ح٠ٌَ٘ف رٓ ىحٌٟ ك١ٔٓ،  ػزي حٌغٕٟ ِغَرٟ: حٌفىَ ح٨ؿظّخػٟ ػٕي حرٓ هٍيْٚ، طَ 24

 .56، 1988ٙحٌّئٓٔش ح١ٕ١ٌٛش ٌٍىظخد ٚى٠ٛحْ حٌّطزٛػخص حٌـخِؼ١ش، حٌـِحثَ، 

 .14،13، 1ٙحرٓ هٍيْٚ: حٌؼزَ، طق: ه١ًٍ ٗلخىس، ؽ 25
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لقد اعتهد ابف خمدكف في تعهيـ استقراءاتو عمى قكانيف السببية كالحتهية،    
فهبدأ السببية ينطبؽ عمى كؿ الظكاىر في الككف بها في ذلؾ الحكادث 
التاريخية هقررا في ذلؾ أف لكؿ هعمكؿ عمة، أها هبدأ الحتهية فيقرر أف حكادثو 

كف عمى ىذيف الهبدأيف ساعداه في ، إف اعتهاد ابف خمد26تجرم عمى نظاـ دائـ
صدار األحكاـ إلى  هعرفة أسباب الكقائع كاألحداث كهنو الكصكؿ القكانيف كا 

كالنظريات هتبعا في ذلؾ هنيجية عمهية دقيقة تستكجب هنو التحرر هف الذاتية 
"ابن كلقد أثنى عمى هنيجو ساطع الحصرم قائبل:  كاخضاعو لمهكضكعية

عمى جميع المؤرخين الذين سبقوه في الشرق خمدون يتفوق بنظرتو ىذه 
  27والغرب بوجو عام، وعمى جميع الذين أتوا بعده..."

إف ىذه القكاعد التي أعطاىا ابف خمدكف لمحكادث التاريخية، كالتي تكفؿ    
السير الحسف في هعرفة الحقائؽ التاريخية كها كقعت، تذكرنا بالهراجعات 

"وقد فرغت من قد جاء في ىذا الهنكاؿ قكلو: العاهة التي هارسيا ابف خمدكف، ف
مطالعة الكتب والدواوين إلى  مقدمتو لي أخبار العرب والبربر وزناتة، وتشَوفت

التي ل توجد إل باألمصار، بعد أن أمميت الكثير من حفظي، وأردت الَتنقيح 
، أم أنو بعد انتيائو هف هراجعة ها قاـ بنقمو كدرسو كتصحيحو 28والتصحيح"

 تائج الهتكصؿ إلييا، أعاد النظر فيها يهكف أف تؤدم إليو ىذه االستنتاجاتلمن
                                                           

ٌٍّآهٌ ػٍٝ فىَ حرٓ هٍيْٚ فٟ ٔظَطٗ ٌٍؼَد  ؿٙخى ػٍٟ حٌٔؼخ٠يس: ىٍحٓش طل١ٍ١ٍش ٔمي٠ش 26 

، 4-3، حٌؼيىح30ْٚٔظ٠َظٟ حٌؼٜز١ش ٚحٌيٌٚش ٚحٌّٕٙؾ حٌٌٞ حطزؼٗ، ِـٍش ؿخِؼش ىِ٘ك، حٌّـٍي 

 .511،510، 2004ٙىِ٘ك، 

 .264ٓخ١غ حٌلَٜٞ: حٌَّؿغ حٌٔخرك، ٙ 27

 .188حرٓ هٍيْٚ: ٍكٍش، ٙ 28
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دكف أف ننسى هنطمقاتو الشكية التي تهثؿ إحدل الركائز األساسية كالقاعدة   
األكلية في دراسة األخبار التاريخية، كىذا هف خبلؿ تجاكز النقؿ كالتقميد، يقكؿ 

ن فحول المؤرخين في اإلسالابف خمدكف:  م قد استوعبوا أخبار األيام "وا 
وجمعوىا وسطروىا في صفحات الدفاتر وأودعوىا، وخمطيا المتطفمون 
بدسائس من الباطل وىموا فييا أو ابتدعوىا، وزخارف من الروايات المضعفة 
لفقوىا ووضعوىا واقتفى تمك اآلثار الكثير ممن بعدىم واتبعوىا وأدوىا إلينا 

و البد حسب ابف خمدكف هف ضركرة تكفر كىكذا نجد أن، 29كما سمعوىا..."
همكة النقد لدل الهؤرخ الهختص في هجالو، لو حس تاريخي كنظرة دقيقة 

 .كناقدة، كقدرة عمى التهييز كرفض األخبار الزائفة كالتحقيؽ كالتهحيص
 نظريات ابن خمدون: -
لقد عرض ابف خمدكف في كتابو الهقدهة هجهكعة هف القكاعد كاألسس التي    

هرحمة أخرل في باب التنظير إلى  تـ ذكرىا، هها ساعده عمى االنتقاؿسبؽ ك 
الهنيجي تهثمت في تدكيف نظرياتو، األهر الذم هكنو هف تعهيؽ هعارفو 
كتكسيع هبلحظاتو كتطكير أفكاره كآرائو، كىي جيكد قيىهة هف ابف خمدكف كاف 

 ليا الدكر الفعاؿ في بناء الفكر التاريخي
األحكاـ كالقكانيف العمهية التي تحكـ الظكاىر كنظريتو لى إ أشار ابف خمدكف   

في العصبية كنظريتو في التطكر االجتهاعي كقياـ الدكلة كانييارىا كظيكر دكلة 

                                                           
، 1، ؽ2014، َِٜ، 7حٍ ح٠ٌٕٙش، ١حرٓ هٍيْٚ: حٌّميِش، طق: ػٍٟ ػزي حٌٛحكي ٚحفٟ، ى 29

ٙ282. 
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أخرل تقكـ عمى أنقاضيا هحددا في ذلؾ خهسة أطكار تهر بيا: الظفر 
ي هرحمة االنحطاط التإلى  كاالستبداد كالفراغ كالقنكع كاإلسراؼ، حتى تصؿ

 30تبرز نتيجة الصراع بيف البدك كالحضر
"وذلك أن أحوال العالم واألمم وعوائدىم يقكؿ ابف خمدكف في ىذا الصدد:    

ونحميم ل تدوم عمى وتيرة واحدة، ومنياج مستقر، انما ىو اختالف عمى 
حال، وكما يكون في األشخاص واألوقات إلى  األيام واألزمنة، وانتقال من حال

فقد تضهنت نظرية لك يقع في اآلفاق واألقطار واألزمنة والدول"، واألمصار فكذ
التطكر االجتهاعي عند ابف خمدكف جانبيف، األكؿ يشير أف التغير عهمية 

التبايف في عهمية التطكر بيف الجهاعات إلى  طبيعية هستهرة، كالثاني يشير
صبية، ، كابف خمدكف يرل أف بقاء الدكلة هرتبط بقكة الع31الختبلؼ ظركفيا

، كىذا ها يكضح أف ابف خمدكف 32ضعؼ الدكلة كسقكطياإلى  كضعفيا يؤدم
نظرياتو كهبادئو في العهراف إلى  اعتهد عمى استقراء األحداث التاريخية لمتكصؿ

، األهر الذم هيىز ابف خمدكف عف غيره هف الهؤرخيف ككنو 33كالدكلة كالعصبية
 ربط نشأة كتطكر الدكلة بقكة العصبية

                                                           
 .513،510ؿٙخى ػٍٟ حٌٔؼخ٠يس: حٌَّؿغ حٌٔخرك، ٙ 30

ارَح١ُ٘ ػ١ٔٝ ػؼّخْ: حٌفىَ ح٨ؿظّخػٟ ٚحٌٕظ٠َخص حٌى١ٓ٩ى١ش فٟ ػٍُ ح٨ؿظّخع، حٌَ٘ٚق،  31

 .27، 2009ٙػّخْ، -ح٤ٍىْ

 .547،546، 2ٙحرٓ هٍيْٚ: حٌّميِش، طق: ػٍٟ ػزي حٌٛحكي ٚحفٟ، ؽ 32

، 1978، ىحٍ حٌّؼخٍف، 4خػخطٟ كٔٓ: ػٍُ ح٨ؿظّخع حٌوٍيٟٚٔ: لٛحػي حٌّٕٙؾ، ر١َٚص، ١حٌٔ 33

ٙ218. 
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، االجتهاعي ننسى نظريتو في الهراحؿ الثبلث لمهجتهعات كالتغير كها ال   
النهكذج الحضرم، إلى  بحيث نجد البداكة تتحكؿ تدريجيا كبشكؿ هستهر لتصؿ

"فالعمران وىو التساكن والتنازل في مصر أو حمة لألنس يقكؿ ابف خمدكف: 
اش، ومن بالعشيرة، واقتضاء الحاجات، لما في طباعيم من التعاون عمى المع

ىذا المعاش ما يكون بدويا...فالبدو أصل لممدن والحضر وسابق عمييما"، 
، 34"أحوال الحضارة ناشئة عن أحوال البداوة وأنيا أصل ليا"،كيكاصؿ قائبل: 

كبالتالي يقر ابف خمدكف أف البدك أقدـ هف الحضر كأف البادية أصؿ العهراف 
 نهكذج حضرمإلى  دريجياالسابؽ عمى الحضر، أم تحكؿ النهكذج البدكم ت

 الخاتمة:
 هف خبلؿ ىذه الدراسة نستنتج ها يمي:  
إف النصكص كالنظريات التي تبناىا ابف خمدكف في هيداف الفكر التاريخي،  .1

قد أبرزت أىهية الفكر الخمدكني في دراسة التاريخ انطبلقا هف تحرير العقؿ 
 .التاريخي بدءا بدراسة الحاضر بدؿ الهاضي

سات الخمدكنية في إبراز أىهية الهنيج التاريخي في تعميؿ تجسدت الدرا .2
األحداث التاريخية كتخميصيا هف األكاذيب كاألكىاـ، هعتهدا في ذلؾ عمى 

إلى  الهرجعية الزهنية التاريخية، كأحد الهبادئ األساسية في الكصكؿ
 .الحقيقة التاريخية، كىذا هاجعؿ ابف خمدكف يتفكؽ في التنظير لمتاريخ

                                                           
 .137-135، 1ٙحرٓ هٍيْٚ: حٌؼزَ، طق: ه١ًٍ ٗلخىس، ؽ 34



نوفمبر  11العدد 

 2221سبتمبر 

 مجلة البحوث األفرٌقٌة

 

 579                                 

 التارٌخً الفكر بناء فً خلدون بن العالمة المؤرخٌن شٌخ اسهامات
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الدراسة اإلسياهات القيىهة البف خمدكف في بناء الفكر التاريخي كىذا بينت  .3
هاكرد في كتابو الهقدهة، لها تضهنتو هف أبكاب كفصكؿ عرفت تنكع في 

 .الهكاضيع التاريخية
حاكلت ىذه الدراسة أف تبيف تنكع الهكضكع التاريخي عند ابف خمدكف، كها  .4

اب التنظير الهنيجي، كىذا بو هف قكاعد كأسس كهناىج أىمىتو لطرؽ ب ءجا
 .كرد في كتابو الهقدهةا ه

عمى ذكره في ىذه الكرقة البحثية أف ابف  اكليذا نستشؼ هف خبلؿ ها أتين .5
خمدكف قد بمغ شيرة عظيهة في التاريخ كبرع في تحصيؿ أصناؼ هختمفة 
، ككاف لو هف الجيكد التي يشيد ليا التاريخ في هيداف الفكر  هف العمـك

أثيراتو في النيكض كتطكير البحث العمهي، غير أف ىذا لـ التاريخي كت
يهنع ابف خمدكف هف تمقيو العديد هف االنتقادات التي كجيت لو في كتابو 

 الهقدهة.
 قائمة المصادر والمراجع:

إبراىيـ عيسى عثهاف: الفكر االجتهاعي كالنظريات الكبلسيكية في عمـ  .1
 .2009عهاف، -االجتهاع، الشركؽ، األردف

أنباء الغهر، تح: حسني حبشي،  : أحهد بف عمي بف حجر،عسقبلنيال .2
 .1ق، ج1389الهجمس األعمى لمشؤكف اإلسبلهية، القاىرة، 

رفع اإلصر عف قضاة هصر، تح: حاهد عبد الهجيد كآخركف،  :العسقبلني .3
 .1957دار الهطبعة األهيرية، القاىرة، 

 .1، ج1991شر، ابف خمدكف: عبد الرحهف بف هحهد، الهقدهة، هكفـ لمن .4
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ابف خمدكف: العبر كديكاف الهبتدأ كالخبر في تاريخ العرب كالبربر كهف  .5
، بيركت، 2عاصرىـ هف ذكم الشأف األكبر، تح: خميؿ شحادة، دار الفكر، ط

 .1،7، ج2001
ابف خمدكف: الهقدهة، تح: ضياء الديف رجب شياب الديف، دار الفتح،  .6

 .1995الشارقة، 
، 7ح: عمي عبد الكاحد كافي، دار النيضة، طابف خمدكف: الهقدهة، ت .7

 .1،2، ج2014هصر، 
ابف خمدكف: رحمة ابف خمدكف، تح: هحهد بف تاكيت الطانجي، دار الكتب  .8

 .2004العمهية، بيركت، 
جياد عمي السعايدة: دراسة تحميمية نقدية لمهآخذ عمى فكر ابف خمدكف في  .9

ذم اتبعو، هجمة جاهعة نظرتو لمعرب كنظريتي العصبية كالدكلة كالهنيج ال
 .2004، دهشؽ، 30، الهجمد4-3دهشؽ، العدداف

خير الديف بف هحهكد بف هحهد بف عمي بف فارس، األعبلـ:  :الزركمي .10
قاهكس تراجـ ألشير الرىجاؿ كالنساء هف العرب كالهستعربيف كالهستشرقيف، 

 .2002، بيركت، 15دار العمـ لمهبلييف، ط
تاريخ عند بف خمدكف، دار الثقافة، زينب هحهكد الخضيرم: فمسفة ال .11

 .2007القاىرة، 
دراسات عف هقدهة ابف خمدكف، دار الهعارؼ، هصر،  :ساطع الحصرم .12

1953. 
، 4الساعاتي حسف: عمـ االجتهاع الخمدكني: قكاعد الهنيج، بيركت، ط .13

 .1978دار الهعارؼ، 
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عبد الحؽ هنصؼ: الهعقكلية التاريخية كنقد الحكاية عند ابف خمدكف،  .14
، الهجمس الكطني لمثقافة كالفنكف 37، الهجمد1هجمة عالـ الفكر، العدد
 .2008سبتهبر-كاآلداب، الككيت، يكليك

كاإلنسانية، دار الهدل،  االجتهاعيةفؤاد البعمي: ابف خمدكف رائد العمكـ  .15
 .2006، سكرية، 1ط
هحهد الشريؼ : الفكر االجتهاعي عند ابف خمدكف، تر :عبد الغني هغربي .16

ي حسيف، الهؤسسة الكطنية لمكتاب كديكاف الهطبكعات الجاهعية، بف دال
 .1988الجزائر، 

عبد ا زيف: هنيج الكتابة التاريخية عند ابف خمدكف، هجمة الهعارؼ  .17
 ، جاهعة الشييد حهو، الكادم، د.س.21كالدراسات التاريخية، العدد

بد ا اإلحاطة في أخبار غرناطة، تح: هحهد ع بف الخطيب: لساف الديف .18
 .3ق، ج1393، القاىرة، 2عناف، الشركة الهصرية، ط

هحهد كقيدم: هعقكلية التاريخ كهعقكلية التأريخ، الفكر العربي الهعاصر،  .19
-، نكفهبر83-82باريس، العدداف -هركز اإلنهاء القكهي، بيركت

 .1990ديسهبر
هصطفى العبادم: نشأة الفكر التاريخي كتطكره عند اليكناف، هجمة عالـ  .20
 .2002، الككيت، سبتهبر31، الهجمد1لفكر، عددا

21. F. Foulquie et R. Saint-Jean، dictionnaire de la langue 

philosophique، puf، paris، 1978. 

22. Nassif Nassar، La pensée réaliste d’ibn khaldoun، 2em 

édition، Presses، Universtaires de France، Paris، 1997. 
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 األطجبء ػُذ األٔثئخ يغ رؼبيم فٙ ًٛخانؼه انطشق

 اإلعاليٙ انغشة

    
 انشؤٔف ػجذ رمشٔسد. أ 

 انغضائش انٕاد٘، نخضش ؽًّ انؾٓٛذ عبيؼخ 

  :الممخص
نحاكؿ هف خبلؿ ىذه الكرقة البحثية أف نسمط الضكء تمؾ الثقافة التي كانت سائدة    

كعة هف األدبيات في العالـ اإلسبلهي، كخصكصا الغرب اإلسبلهي هف خبلؿ هجه
التي تكمهت عف األكبئة، كطرؽ التعاهؿ هعيا، كالهتهعف في الرسالة الهنطقية العمهية 
التي ألفيا الكزير ابف الخطيب الغرناطي إشارات كاضحة عف كيفية التعاهؿ هع 
الطاعكف ػػػػ عفاف ا هنو ػػػػػ ككأنو يضع أسس عمـ األكبئة الحديثة، كقد تكمـ في 

عف ثقافة الحجر الصحي، هف خبلؿ قنعة السائؿ عف الهرض اليائؿ( ه) الرسالة
تكمهو عف الزاىد أبي هديف في هدينة سبل، الذم عزؿ نفسو عف الناس، كىناؾ نهاذج 

يصطمح عمية بالحجر الصحي، هف خبلؿ نظرية التي  كثير عف ثقافة العزؿ أك ها
، كها نبيف في ىذه كلالعد انتقاؿكانت سائدة عند الهسمهيف بصفة عاهة، نظرية 

في الغرب اإلسبلهي كدكرىا في ، البيهاريستانات )الهستشفيات( انتشارالهداخمة ثقافة 
كها نبيف الدكر الذم لعبو الغرب اإلسبلهي في نشر تمؾ الثقافة ، التعاهؿ هع األكبئة

الطاعكف( بخطكاتو  هقاكهة اختراعكالتي طبقت إجراءات الحجر الصحي ) في أكركبا،
 .ـ خاصة في الهدف الشهاؿ اإليطالي1450سة، بعد الطاعكف الخه
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Abstract  : Throughout the research papre، we tey to highlight that 

culture existed in the islamic world، especially in the islamic 

maghreb، through a range of literature that talked about epidemics and 

the methods used to deal with them. Focusing on the logical، scientific 

letter written by the minister IBN EL KHATIB EL GHARNATI، clear 

signs of how to deal with plague – may god protect us from it- as if he 

is establishing pillars of modern epidmiology، as (he spoke in his 

letter about)، the confinement culture، when he spoke about ABI 

MADIAN who confined himself from people in the city of salla. 

There are many samples about the lsolation culture or so called 

confinement. ACCORDING to the hypothesis that was trended in the 

moslims generally، the infection transmission hypothesis، as revealed 

in this interfernce،the spread of hospitals in the islamic maghreb and it 

s role in dealing with epidemics. In addition،we exhibit the role played 

by the island maghreb in spreadeng that culture in Europe، applying 

the confinement procoedurs with it s five steps (the invention of 

plague resistance) after the plague 1450 in the northern cities of Italy 

in particular. 

  المقدمة
ى حضارة الهثيؿ ليا في تهيز العالـ اإلسبلهي إباف فترة القركف الكسط   

هختمؼ الهجاالت الحياة، حتى أصبحت تمؾ العصكر تمقب بػػػػ " العصكر 
الذىبية "، كهف بيف أىـ الهجاالت التي برز فييا العالـ اإلسبلهي هجاؿ 



نوفمبر  11العدد 

 2221سبتمبر 

 مجلة البحوث األفرٌقٌة

 

 584                                 

 اإلسالمً الغرب األطباء عند األوبئة مع تعامل فً العلمٌة الطرق

الدراسات الطبية هحدثيف بذلؾ ثكرة في هجاؿ الطب كالتطبيب، كعمى غرار 
ىتهاهيا بهجاؿ  ةقبالهتعاإلسبلهية الهشرؽ اإلسبلهي الذم ىك هيد الخبلفة ا كا 

الطب، فإف الغرب اإلسبلهي لو حض كنصيب كبير في اإلكتشافات الطبية 
 كفي هجاؿ الكقاية الصحية هتهركزا ذلؾ في حاضرة األندلس.

نبعت ثقافة التعاهؿ هع األهراض كاألكبئة في الغرب اإلسبلهي هف فيـ     
كاإلستنتاج، كىك هايصطمح عميو  دقيؽ كحكهة همخصيا التجربة كاإلستقراء

ـ، 18عمهيا بالهنيج العمهي، الذم تباىت أكركبا أنيا إكتشفتو خبلؿ القرف 
كظيرت ثقافة التعاهؿ هع األهراض كاألكبئة في الغرب اإلسبلهي هف خبلؿ 
 هجهكعة هف األدبيات التي ألفت خبلؿ القركف الكسطى في الغرب اإلسبلهي.

 أم هدل يهكف أفإلى  لية التالية:طرح اإلشكاهف خبلؿ ذلؾ يحؽ لنا أف ن
كتندرج تحت ىذه  نفسر تعاهؿ الغرب اإلسبلهي هع األهراض كاألكبئة ؟

  :اإلشكالية العاهة عدت إشكاليات جزئية
العدكل،  انتقاؿنظرية  تطكيرأك  اكتشاؼػػػػػػػ كيؼ تكصؿ الغرب اإلسبلهي 

 كبناء البحكث عمييا؟
أف نقكؿ أف الغرب اإلسبلهي لو يد في تصدير ىذه أم هدل يهكف إلى  ػػػػػػػ

 أكركبا؟إلى  الثقافة
ػػػػػػػ هاىي أىـ السهات الحضارية التي تدؿ عمى أف الغرب اإلسبلهي كاف 

          يتعاهؿ هع األكبئة بالهنيج العمهي؟
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 . المبحث األول: األوبئة في الغرب اإلسالمي وطرق التعامل معيا
 يالغرب السالم اجتاحتىم األوبئة التي أأول:             

ما جاء ذكرىا في المصادر  المصدر/ المرجع 
 األدبية

مكان 
 وقوعو

 سنة الوباء 

ابف العذارل، بياف 
الهغرب ػ قسـ 

الهكحديف ػ ص 
136. 

كفي ىذه السنة نزؿ الكباء 
كالطاعكف بهدينة هراكش كلـ 
يعيد هثمو فيها تقدـ هف األزهنة، 

كات في كؿ يـك كنتيى عدد األه
هائة...ككؿ هف خرج فارا هنيا 

 بنفسو هات في طريؽ

 ىػ571  1هراكش
 ـ1175

ابف العذارل، بياف  
الهغرب 

)الهكحديف(، 
 . 181ص

فأقاـ السيد عمى ىذه الحاؿ 
كالهجاعة تشتد كالكباء يزيد حتى 
عـ الهكتاف... كعجز أىؿ البمد 
عف تكفيف الهكتى، كعف هكاساة 

يصبحكف في  ااألحياء، فكانك 
الخرب كفي سكؾ الهدينة زهرا 

ناثا.  أهكاتا ذككرا كا 

 ىػ 588 بجاية
 ـ1192

                                                           
٘ـ ٌُ ٠ىٓ فٟ َِحوٖ فم٢ رً طؼيٜ اٌٝ ح٤ٔيٌْ، ٚفٟ 571ٕ٘خن ػيص اٗخٍحص ػٍٝ أْ ٚرخء  1

رٟ كفٚ ػَّٚ حٌٕٙظخٟٔ طؤػَح رٌٙح حٌٛرخء ٚ٘ٛ حٌّغَد ح٩ٓ٦ِٟ، ٚلي طٛفٟ ح١ٌ٘ن حٌّٛكيٞ أ

ػخثي ِٓ ح٤ٔيٌْ، ٠ٌٍِّي أٔظَ: حٌل١ٔٓ رٌٛمط١ذ، ؿٛحثق ٚح٤ٚرجش ِغَد ػٙي حٌّٛكي٠ٓ،، ٙ 

 ٙ52 ،53 
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، 3اإلستقصا، ج
 .4ص 

ابف أبي الزرع،  
األنيس الهطرب، 

 .272ص 

ثـ حدث عقب ذلؾ الكباء 
العظيـ الذم تحيؼ الناس إال 

كفييا كاف الكباء بالهغرب  قميبل
 كاألندلس

الهغرب ك 
   األندلس

 ىػ610
 ـ1213

ابف أبي الزرع، 
األنهيس 

الهطرب، ص 
276 . 

كفييا خمت ببلد الهغرب ككثر 
 فييا الجكع كالكباء

   ىػ630 الهغرب  
 ـ1232

ابف أبي الزرع، 
األنيس الهطرب، 

 .363ػ  362ص 

كفييا اشتد الغبلء كالكباء بالعدكة 
 فأكؿ الناس بعضيـ بعضا

 ىػ 635 الهغرب 
 ـ  1237

 
ابف هرزكؽ، 
الهسند، ص 

161 . 

أف تكفي أبك عبد ا الرندم في إلى  "
سنة أربعيف في كباء كاف قد احتـر فيو 
جهاعة تكجيكا صحبة هكالنا الهرحـك 

 الجزائر " إلى  أبي الحسف

 
 الجزائر

 ىػ  740 
 ـ  1339

ابف خمدكف،  
، 1الهقدهة، ج

 .63ص 

هانزؿ بالعهراف شرقا كغربا في إلى  " ىذا
لطاعكف هنتصؼ الهئة الثاهنة هف ا

الجارؼ، الذم تحيؼ األهـ، كذىب أىؿ 
 الجيؿ كطكل كثيرا هف هحاسف العهراف " 

الغرب 
اإلسبلهي ك 

 العالـ كمو

 ىػ  748
 ـ 1348



نوفمبر  11العدد 

 2221سبتمبر 

 مجلة البحوث األفرٌقٌة

 

 587                                 

 اإلسالمً الغرب األطباء عند األوبئة مع تعامل فً العلمٌة الطرق

ابف قنفد، 
الفارسية، ص 

199 . 

ذه السنة كقع الكباء بتكنس ىكفي 
كجياتيا كبسببو رجع الخميفة أبك فارس 

الحضرة إلى  عبد العزيز هف حركتو
 ".كهكانتيا

 
الهغرب 
 األدنى

 ىػ805 
 ـ1402

ابف قنفذ، 
الفارسية، 

 .199ص

كفي ىذه السنة كقع كباء بتكنس "
 كجياتيا "

 ىػ805  إفريقية
  ـ1442

الزركشي، تاريخ 
الدكلتيف، ص 

141. 

كفي أكائؿ عاـ سبعة كأربعيف كثهانهائة 
 كاف الكباء بتكنس كنكاحييا"

الهغرب 
 األدنى

 ىػ 847
 ـ1443

ابف هريـ، 
لبستاف، ص ا

. التنبكتي، 224
نيؿ اإلبتياج، 

 . 547ص 

كتكفي ابف العباس التمهساني بالطاعكف 
 ىػ كدفف بالعبادة" 871آخر عاـ 

الهغرب 
 األكسط

 ىػ 871
 ـ1466

 

 ثانيا: ثقافة التعامل مع األوبئة في الغرب السالمي
  أ ـ اإلسالم ومبادئو في التعامل مع األوبئة

تكجيو نبكم، كقد تجمى ىذا التكجيو في قصة سيدنا  إف في ىذا العنصر،    
الشاـ، حتى إذا كاف بسرغ إلى  بف الخطاب رضي ا عنو عندها خرج عهر

لقيو أهراء األجناد أبك عبيدة بف الجراح كأصحابو، فأخبركه أف الكبأ قد كقع 
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بأرض الشاـ، قاؿ بف عباس: فقاؿ عهر بف الخطاب: أدع لي الهياجريف 
دعاىـ فستشارىـ كأخبرىـ أف الكبأ قد كقع بالشاـ، فختمفكا فقاؿ األكليف، ف

هعؾ بقية : بعضيـ: قد خرجت ألهر كال ترل أف ترجع عنو، كقاؿ بعضيـ
الناس كأصحاب رسكؿ ا صؿ ا عميو كسمـ كال نرل أف تقدهيـ عمى ىذا 

ميؿ (، كبقية الصحابة رضي ا عنيـ بيف أخذ كرد حتى جاء الصحابي الجالكبأ
عبد الرحهاف بف عكؼ ككاف غائبا في بعض حاجتو فقاؿ: إٌف عندم هف ىذا 

إذا َسمعتم بو بأرض فال  عمها، سهعت رسكؿ ا صؿ ا عميو كسمـ يقكؿ:
ذا وقع بأرض وأنتم بيا فال تخرجوا فرارا منو( ، فحهد ا عهر تقدمو عميو، وا 

العمهاء كاألطباء في فيذا التكجيو النبكم كاف هنطمؽ جهيع ، 2ثـ انصرؼ
أف العدكل تككف بالهخالطة أك بالقرب هف الهنطقة إلى  هختمؼ العصكر

هكاف، كعف إلى  الهكبكئة، كأف الكباء ينتشر بإنتشار األشخاص هف هكاف
 سرعة إنتشار الكباء هقركنة حركة الناس كالهخالطة.

اؿ: عف أبيو ق جاء في صحيح هسمـ هف طريؽ عهرك بف الشريد الثقفي    
" إنا قد  كاف في كفد ثقيؼ رجؿ هجذكـ، فأرسؿ إليو النبي صؿ ا عميو كسمـ:

الفقيو  عمييا العالـ أك بنى كىذه كذلؾ إشارة كاضحة أسس 3 بايعناك فارجع"
كعمها اإلسبلـ ، ت النفس الهكبكئةانظريتو في إنتقاؿ العدكل هف خبلؿ الهخالط
ى ال نزيد هف إنتشار الكباء، كقد أف النفر هف الكباء لحكهة إالىية كىي حت

                                                           
 .554، ٙ 2006ح١ٌّٛؤ، رخد ِخ ؿخء ٨فٟ حٌطخػْٛ، ِىظزش حٌميّ، َِٜ،  1

َ، ٙ 1987، ر١َٚص، 6، ١ِوظَٜ ٛل١ق ٍُِٔ، وظخد حٌط١َس ٚحٌؼيٜٚ، حٌّىظذ ح٩ٓ٦ِٟ 2

392. 
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أكرهنا ا بفضؿ الشيادة هف تكفى بالطاعكف، فعف حفصة بنت سريف قالت: 
يحي بها هات؟ قمت: هف الطاعكف، : قاؿ لي أنس بف هالؾ رضي ا عنو

 4 " الطاعون شيادة لكل مسمم"قاؿ: قاؿ رسكؿ ا ػػػػػ صؿ ا عميو كسمـ ػػػػػ 
 مع األوبئة في الغرب اإلسالمي:  ب ـ ثقافة التعامل

عمهائنا الهسمهيف كيؼ تعاهمكا هع األكبئة، نجد تعاهميـ هع إلى  إذا نظرنا    
األكبئة، تعاهبل عمهيا دقيقا، كىذا كها أسمفنا سابقا، أف ديننا الحنيؼ أعطى لنا 
الهبادئ األكلى لتعاهؿ هع األكبئة، كنبلحظ أف في عصرنا الحاضر رغـ 

ىناؾ نهاذج كثيرة  ـ األكبئة هزاؿ يعتهد عمى العزؿ كالحجر الصحي.التطكر عم
هف هشاىير الطب العربي هف العالـ اإلسبلهي فسركا أسباب إنتشار األكبئة 
)الطاعكف(، كطرؽ التعاهؿ هعيا بطريقة عمهية كحكيهة، ك التفصيؿ في أنكاع 

ذيف كاف ليـ األطباء الغرب االسبلهي ال جات كالحهيات، كهف بيف أشيرالعبل
 عمـ بيذه األكبئة نذكر:

ـ(، يعد ىذا الطبيب 1375ىػ/713)ت ــــــ الوزير ابن الخطيب الغرناطي 
هرض الطاعكف هف  انتشاركالكزير الغرناطي هف بيف قمة الذيف فسركا 

"  خبلؿ نظرية هفيـك العدكل، كهفيكـ تمكث اليكاء، كفي هقالتو الهسهاة
" الذم يضـ كصفا سريريا لمطاعكف، لمقنعة السائل عن المرض اليائ

نكعيف هف هرض الطاعكف، الدبمي )لهفاكم(  كاستنتج اكتشؼحيث أنو 

                                                           
، 4ِوظَٜ ٛل١ق ح٦ِخَ حٌزوخٍٞ، رخد ِخ٠ٌوَ فٟ حٌطخػْٛ، ِىظزش حٌّؼخٍف ٌَٕ٘ ٚحٌظ٠ُٛغ، ؽ 1

 . 21، ٙ 2002ح٠ٌَخٝ، 
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، كقاؿ أنو إستنتج ذلؾ بالتجربة كاإلستقراء كالحس كالهشاىدة 5كالرئكم
كقد بيف ابف الخطيب أف أم شيئ يمهسو الهريض ، كاألخبار الهتكاترة

التي تكضع في األذف، ، ذكر القرط بالطاعكف يككف ناقبل لمكباء، حتى أنو
دار، كعف إلى  إنتشار الطاعكف هف دارإلى  كتطرؽ ابف الخطيب في هقالو

ثقافة العزؿ حيث تحدث عف الزاىد أبي هديف في هدينة سبل أنو تزكد 
بالهؤف كبنى عمى بابو بالحجارة، حيث أف الكباء ناؿ هف الهدينة، كأىمو 

كذلؾ عف نجاة سجناء سجف إشبيمية، نجك كميـ، كذكر لنا ابف الخطيب 
كفسر ذلؾ بعدـ هخالطتيـ بالنفس الهريضة، كذكر كذلؾ عف البدك 
الهتكاجديف في شهاؿ إفريقيا أنيـ نجكهف الهرض بسبب اليكاء النقي، 

أف هدف االسكاحؿ أكلى التي تتصد ليذ الكباء بسبب إلى  كتكصؿ كذلؾ
رض الطاعكف الذم ،إذف نحف أهاـ تقرير هفصؿ عف ه6حركة السفف 

ضرب العالـ في القركف الكسطى، كىك هايهكف أف نقكلو أف الهنيج الذم 
إتبعو الهسمهكف في تفسير الظكاىر، كىك الهنيج العمهي القائـ عمى التجربة 

 كالهبلحظة. 
تناكؿ ىذا الطبيب  م(،1340ىـ/741ـــــ محمد بن عمي المخمي الشقروري)ت

عف نصيحة، يقكؿ فييا في الفصؿ األكؿ،  في هؤلفو " في الكباء" كعبارة
                                                           

 

ؿٍٛؽ فَحٔٔٛح ط١ٟٔ، ِـٍش حٌٜلش حٌّغَر١ش، ٌٔخْ حٌي٠ٓ حرٓ حٌوط١ذ ٍحثي حٌٜلش حٌؼخِش، حٌؼيى  2

 . 49، حٌّغَد، ٙ 2013، ١ٔٛ٠ٛ 5

غ٠َيس ٘ٛٔىٗ، ّْٗ حٌؼَد طٔطغ ػٍٝ حٌغَد، طَؿّش، فخٍٚق ر٠١ْٛ، وّخي ىٓٛلٟ، ىحٍ ُ 1

 . 246، ر١َٚص، ٙ 1993، ر١َٚص، 8حٌـ١ً/ ىحٍ ح٤فخق حٌـي٠يس، ١
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أنو تحقؽ سبب الكباء ىك فساد هبثكث في اليكاء التنفس، لذلؾ أهر 
األطباء بإصبلح اليكاء بتبخير، كذكر أنكاع النبتاف كالهركبات التي تقضي 
عمى الكباء، أها في الفصؿ الثاني تحدث عف األغذية التي تصمح البدف 

 .7كتقكيو
 البيمرستانات( في الغرب اإلسالمي:)ياتجـ ـــــ المستشف

إف كمهة البيهارستاف كمهة فارسية هركبة هف كمهتيف )بيهار( بهعنى     
، في 8ستاف( بهعنى الدار فيي إذف دار الهريض)الهريض أك العميؿ، ك 

ا  ىبيا الرسكؿ صم اإلسبلـ كاف أكؿ هستشفى أنشئ عبارة عف خيهة أهر
إلسعاؼ الجرحى، كجعؿ هيهة إسعاؼ الجرحى  في غزكة الخندؽ عميو كسمـ

، ثـ تتابع إنشاء ىذه الهؤسسات الصحية في عيكد 9لصحابية الجميمة رفيدة
اإلسبلهية هبرزة تمؾ الحضارة العريقة التي تألقت في سهاء العالـ اإلسبلهي 

 كمو. 
في الغرب اإلسبلهي تعد األندلس هف بيف الهدف التي رفعت لكاء العمـ ك      
ىػ 3حضارة كالرقي، فكانت هتطكرة جدا في الهجاؿ الطبي، فهنذ بداية القرف ال
في حيف تأخر ذلؾ في الهغرب ، ـ ظير الطب العمهي في األندلس9/

ـ في هركزيف ىاهيف كىها سبتة كفاس، كهف 11ىػ/5حدكد القرف إلى  اإلسبلهي

                                                           
 8/5.067ِلّي رٓ ػٍٟ حٌ٘مٍٛٞ، فٟ حٌٛرخء، حٌّىظزش ح١ٕ١ٌٛش ح٦ٓزخ١ٔش،  2.  4 - 3ٙ ٙ،   

، ٩ٓ2012َ، ِئٓٔش ٕ٘يحٚٞ ٌٍظؼ١ٍُ ٚحٌؼمخفش، َِٜ، أكّي ػ١ٔٝ، طخ٠ٍن حٌز١ّخٍٓظخٔخص فٟ ح٦ 3

 ٙ8 

 . 10ٔفٔٗ، ٙ  4
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تاحو عمى خصكصية الطب كالثقافة الطبية في األندلس ىي الصبغة العمهية بإنف
الطب اإلغريقي كالطب الهشرقي، كهزج الطب بالعمكـ العقمية، كبذلؾ فيـ 

، كقد إهتازت األندس بكثرة أطبائيا 10الطب األندلسي الجسـ البشرم كتعقيداتو
ككفرة تآليؼ الطبية الجديدة، عمى غرار الهشرؽ اإلسبلهي فقد كاف يطرجـ كتب 

 11"الرازم"ك"ابف سينا" اء كػاليكناف آلميـ إال النزر القميؿ هف األطب
كفي حديثنا عف البيهاريستانات كعبلقتو باألكبئة، ىك أف الغرب اإلسبلهي     

تعاهؿ هع هختمؼ األهراض الهعدية بحكهة فهثبل هرض الجذاـ هف بيف 
كحتى يتسنى لنا فيـ الدقيؽ لدكر . أكلكيات التي يأخذىا البيهريساف عمى عاتقو

كعمى أنيا هف بيف دالئؿ التطكر ، يا في عمـ األكبئةىذه البيهريستنات كأىهيت
 : هجاؿ الطب في الغرب اإلسبلهي نعرج عمى أشيرىا

: أنشأه الخميفة أبك يكسؼ يعقكب بف يكسؼ بف عبد ــــــ بيمارستان مراكش 1
الهؤهف بف عمي الككهي الندركهي هف همكؾ الهكحديف بالهغرب، كذلؾ سنة 

 لبيهرستاف فقاؿ: " كبنى بهدينة هراكشككصؼ الهراكشي ىذا ا، ىػ558
بيهرستاف هاأظف أف في دنيا هثمو، كذلؾ أنو تخير ساحة فسيحة بأعدؿ 
هكضع في البمد، كأهر البنائيف بإتقانو... كأجرل فيو هياىا كثيرة تدكر عمى 

.. كأقاـ . جهيع البيكت... كأجرل لو ثبلثيف دينار في كؿ يكـ برسـ الطعاـ

                                                           
ِلّي كمٟ، ِـٍش حٌفىَ ـ حٌؼٍَٛ ح٦ٔٔخ١ٔش ٚح٨ؿظّخػ١ش، حٌطذ فٟ حٌّغَد ٚح٤ٔيٌْ فٟ حٌؼَٜ  1

 . 203، حٌّغَد، ٙ )ى ن(،2005، 1ح٢١ٌٓٛ: ٔظَس ػ١ٍّش ٚح٨ؿظّخػ١ش، حٌؼيى 

١ٓ ػٍٝ ٠ٙٛى ح٤ٔيٌْ ٚحٌّغَد فٟ حٌمَْٚ حٌٛٓطٝ، ِـٍش ػّخٍس ١َٜٔس، أػَ أ١زخء حٌٍّّٔ 2

 . 146، حٌـِحثَ، ٙ 2013، 16حٌزلٛع ٚحٌيٍحٓخص، حٌؼيى
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، كيصؼ هف ناحية 12األشربة كاألدىاف كاألكحاؿ " فيو الصيادلة لعهؿ
التخصصات كاألطقـ الطبية، صاحب الركض القرطاس فيقكؿ: " كبنا 
هرستانا لمهرضى كالهجانيف كأجرا الهرتبات عمى الفقياء كالطمبة عمى قدر 
هرتباتيـ كطبقاتيـ كأجرا اإلنفاؽ عمى أىؿ الهرستاف كالجذاها كالعهياف في 

خبلؿ ىذه النصكص نستشؼ أف ىذا الهريستاف حقيقة  هف. 13جهيع عهمو"
كاف هستشفى بهعنى الكمهة الهعاصرة حتي أف صاحب اإلستبصار قاؿ أف 
كؿ عميؿ دخؿ ليذا الهريستاف تهكف هف الشفاء بإذف ا كىك دليؿ عمى 

 .14إتقاف العهؿ كحسف الرعاية الصحية 
اف أبك يكسؼ يعقكب بف عبد أنشأه السمطــــــــ بيمارستان فاس" سيدي فرج":  2

، كجعمو لمغرباء 15(ـ1286ىػ /685الحؽ أحد همكؾ بني هريف سنة )
، كالهجانيف كأجرا عمييـ النفقات كجهيع هايحتاجكف إليو هف األغذية

كهايشتيكنو هف الفكاكو كالطرؼ كأهر األطباء بتفقد أحكاليـ في أهكرىـ 
كانت فائقة  رستانات فاس، كبالجهمة فإف بيها16كهدكاتيـ كهايصمح أحكاليـ

                                                           
ػزي حٌٛحكي رٓ ػٍٟ حٌَّحوٟ٘، حٌّؼـذ فٟ طٍو١ٚ أهزخٍ حٌّغَد، طق ِلّي ٠ُُٕٙ ِلّي ػِد،  1

 . 238، 237، ٙ ٙ 1994ىحٍ حٌفَؿخٟٔ ٌَٕ٘ ٚحٌظ٠ُٛغ، َِٜ، 

رَٚٝ حٌم١َخّ فٟ أهزخٍ ٍِٛن حٌّغَد ٚطخ٠ٍن ِي٠ٕش  ٌفخٟٓ، ح١ٔ٤ْ حٌّطَدحرٓ أرٟ حٌٍِع ح 2

 . 218، 217ٙ ٙ،  ،1972فخّ، ىحٍ حٌٍّٕٜٛس ٌٍطزخػش ٚحٌٍٛحلش، حٌَرخ١، 

فٟ ػـخثذ ح٤ِٜخٍ، طق ٓؼي ُغٍٛي، ىحٍ حٌ٘ئْٚ حٌؼمخف١ش،)ى.١(  ِـٙٛي، ح٦ٓظزٜخٍ 3

 . 210، ٙ حٌى٠ٛض،)ى.ص(

لّي رٓ ؿؼفَ رٓ اى٠ٍْ حٌىظخٟٔ، ٍٓٛس ح٤ٔفخّ ِٚلخىػش ح٤و١خّ رّٓ ألزَ ح٠ٌَ٘ف أرٟ ػزي هللا ِ 4

ِٓ حٌؼٍّخء ٚحٌٍٜلخء رفخّ، طق، ػزي هللا حٌىخًِ حٌىظخٟٔ، كِّس رٓ ِلّي حٌط١ذ حٌىظخٟٔ، ىحٍ 

 . 238، ٙ 1، ؽ2004، حٌّغَد، 1حٌؼمخفش، ١

 . 91حرٓ أرٟ حٌٍِع، حٌّٜيٍ حٌٔخرك، ٙ  5
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كقد عهؿ حسف الكزاف في إحدل ق ، الجهاؿ ككانت لمغرباء هأكل ليـ
 .17البيهارستنات كاتبا لهدة عاهيف، بهبمغ ثبلثة هثاقيؿ في الشير

كانت هدينة تمهساف حاضرة بني زياف، كعيف : ـــــــ بيمارستان تممسان 3
لك عمى الحكـ الدكلة الهغرب األكسط، كقد إىتـ بيا الهمكؾ الذيف تداك 

الزيانية عمى تشيد الهؤسسات الصحية كالتعميهية كالدينية، كهف بيف أىـ 
ىذه البيهرستانات: هارستانات السمطانية التي تككف داخؿ الببلط الحكـ، 

، كهف خصكصية البيهارستانات الهكجدة 18كيختار ليا أطباء هكثكؽ بيـ
حتي أنو في ىذا ، فهتخصصة لمحهى كالهجانيف كالهجذكهي بتمهساف

البهريستاف كاف يعالج الهرضى بالهكسيقى، ككاف لو كقؼ برسـ الهكسقييف 
الذيف كانكا يزكركنو، هرة أك هرتيف في األسبكع، كيقدهكف لمهرضى كنزالئو 
نعاش  نغهات هكسقية هناسبة ليـ، ألف ذلؾ يفيد في إنشراح الصدر كا 

تأدية كظائفيا إلى  سهيةالركح، فتقكل ضربات القمب كتعكد األعضاء الج
لمفقراء كالهساكيف ك هف ال  ، كقد خصصت غرؼ كجناحات كأهاكف19

كقدرت ليـ فييا أرزاقيـ حتى تنفرج عنيـ كربتيـ، كىنا  هأكل ليـ هف الناس
تساءلت الهستشرقة ىنكو عف األهكاؿ التي كانت تسير ىذه البيهرستانات، 

                                                           
، ١2خ، طق، ِلّي كـٟ، ِلّي ح٤ه٠َ، ىحٍ حٌغَد ح٩ٓ٦ِٟ، ١كٔٓ حٌُٛحْ، ٚٛف اف٠َم 6

 . 228، 227، ٙ ٙ 1983ر١َٚص، 

 - 8٘ـ/ 8٘ـ اٌٝ غخ٠ش حٌمَْ ٠2وٍف ا٠ّخْ، حٌّٕظِٛش حٌطز١ش فٟ ر٩ى حٌّغَد ح٩ٓ٦ِٟ ِٓ حٌمَْ  1

ؿخِؼش  ،ٚح٨ؿظّخػ١ش، ٌِوَس ِخٓظَ فٟ حٌظخ٠ٍن ح٢١ٌٓٛ، لُٔ حٌظخ٠ٍن، و١ٍش حٌؼٍَٛ ح٦ٔٔخ١ٔش 14

 . 81لخٌّش، ٙ 

 . 247، حٌـِحثَ، ٙ 2007، 1ػزي حٌؼ٠ِِ ف٩١ٌٟ، طٍّٔخْ فٟ حٌؼٙي ح٠ٌِخٟٔ، ِٛلغ ٌٍَٕ٘، ؽ  2
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، كىناؾ حكهة في غاية 20ؼثـ أجابت نفسيا بنفسيا، فقالت ىي هف األكقا
التجربة كاإلستقراء، كىك  الذكاء كتدؿ عمى الفيـ العمهي الهبنى عمى أسس

 طريقة إختيار بناء البيهريستانات حيث تعمؽ قطعة لحـ في هكاف ها كينظر
سرعة فسادىا، فإذا أخذت كقت أطكؿ كاف الهكاف هناسبا لبناء إلى 

 هستشفى.
نتفالياالمبحث الثاني: دور الغرب اإلسال إلى  مي في تطوير عمم األوبئة وا 

 أوروبا
 األوبئة واألمراض؟.إلى  أول: كيف كانت تنظر أوروبا

لقد أحدثت األكبئة في أكركبا الهسيحية في القركف الكسطى ىمعا كبيرا،      
حيث أف الكنيسة أعمنت  كظير ذلؾ خبلؿ الطاعكف العالهي )الهكت األسكد(،

إلى  عمى كؿ فرد أف يعترؼ بخطياه كأف عمييـ الحج كيجب، أنو عقاب هف ا
كظيرت في ، ركها هشيا عمى األقداـ، كيتـ كذلؾ قتؿ كؿ هف ظير عميو الكباء

 أكركبا حركة التكابيف كىي أغرب الردكد النفسية كالدينية جراء كباء
كانت ىذه الحركة تجكب أكركبا كليا لباس خاص كعند ، (1348/1350)

ية أك هدينة يبدؤكف بإستعراض رقصة كىي عبارة عف أم قر إلى  الكصكؿ
، إال أف إستفحاؿ أهر ىذه الحركة كذيكع 21طقكس فحكاىا اإلعتراؼ بالذنكب

                                                           
 . 232ـ 231ُغ٠َيس ٘ٛٔىٗ، حٌَّؿغ حٌٔخرك، ٙ ٙ  3

فخ١ّش حٌَِ٘حء كظلخص، ٚرخء حٌطخػْٛ )حٌّٛص ح٤ٓٛى( رؤٍٚرخ ح٨ط١ٕش ه٩ي حٌمَْ حٌَحرغ ػَ٘،  1

فٟ طخ٠ٍن أٍٚٚرخ ح٢١ٌٓٛ، لُٔ حٌظخ٠ٍن، و١ٍش حٌؼٍَٛ ح٨ٔٔخ١ٔش ٚح٨ؿظّخػ١ش، ٌِوَس ِخؿٔظ١َ 

 . 82ـ 81، ٙ ٙ 2ؿخِؼش حٌـِحثَ



نوفمبر  11العدد 

 2221سبتمبر 

 مجلة البحوث األفرٌقٌة

 

 596                                 

 اإلسالمً الغرب األطباء عند األوبئة مع تعامل فً العلمٌة الطرق

صيتيا بيف الناس فصارت هثؿ الكباء الذم صار ييدد سيادة الكنيسة في 
أبعد إلى  الغرب الهسيحي، فيذه الحركة لـ تتكقؼ عند حدكد التكبة بؿ ذىبت

خبلؿ فرض قكانيف كالضرائب عمى الناس بذلؾ أصبحت هنزلة  هف ذلؾ، هف
الرجاؿ الكنيسة في خطر، فحدثت عدت هكاجيات، كهها كاف يحدث هف 
غرائب األهكر في تفسير سبب الكباء أنو يتيـ الييكد بسبب الكباء، فقد تعرض 

ضطيادات، كتيهك أنيـ هف كضع السـ في إلى  الييكد عدة هبلحقات كا 
حد كبير إلى  ار كهنابع الهياه كأبيدكا جهاعيا بطريقة بشعة تشبواألطعهة ةاألب

 . 22هحرقة الييكد في القرف العشريف
الهجذكهيف أنيـ أنجاسا، كصار الجذاـ يعرؼ بػ " إلى  كقد كاف ينظر     

كبسبب عزليـ قسريا كانت كنائس الهدف الشهاؿ اإليطالي ، هرض الركح"
كبيعيا، ككاف عند  كات الهجذكهيفتستدعي الهحاهيف لنظر في شأف ههتم

يعد شخصا هيتا، كيقاـ لو قداس جنائزم،  ظيكر ىذا الهرض بشخص هباشرة
كتجرؼ األرض تحت قدهيو داللة عمى هفارقتو ليذا العالـ الذم يعيش فيو، 
ككثير هف الهراجع الطبية كانت تعد ىذا الهرض قدرا هف السهاء كبذلؾ ال 

 23يحضى الهريض بأم عناية
سجمت لنا حركة الرسـ التي كانت هنتشرة في أكركبا الحياة العاهة      

كالخاصة هع ىذا الكباء، فقد سجمت لنا كيفية دفف ضحايا الكباء، كها رسهت 
                                                           

 . 75ٔفٔٗ، ٙ  2

ٍٚرَص. ّ.ؿٛطف١ي، حٌّٛص ح٤ٓٛى ؿخثلش ١ز١ؼ١ش ٚر٠َ٘ش فٟ ػخٌُ حٌؼٍٜٛ حٌٛٓطٝ، طَؿّش أرٛ  3

 . 41ـ  40ٙ ، 2017أىُ٘ ػزخىس ول١ٍش، حٌَّوِ حٌمِٟٛ ٌطَؿّش، حٌمخَ٘س، 
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األطباء هع الهرضى كهكاكب الدينية، كها أنيا سجمت لنا بعض الحاالت 
صكرة ا  النفسية التي كاف يعيشيا الفرد األكركبي، فكثير هف المكحات جسدت

كالهبلئكة أك الشيياطيف كىي تمقي بالرهاح كتقذؼ بسياـ الطاعكف عمى الناس، 
جسدت ، ـ1355ففي فرنسا زينت كنيسة القديس" أندرم" بمكحة جدارية سنة 

الطاعكف في ىيئة إهرأة تهسؾ في قبضتيا حزهة هف السياـ كعمى الجانبيف 
ت زغريدة ىكنكو عف أنكاع كلقد تحدث ،24يحيط بيا كثير هف الضحايا الكباء

العبلجات التي كانت سائدة في أكركبا، التي التستند ألم أصؿ هف األصكؿ، 
ىي فقط أفعاؿ يقكـ بيا أشباه الرجاؿ تنعدـ فييـ اإلنسانية فعمى سبيؿ الهثاؿ 
ذكرت قصة كاف شخص يعاني هف هرض فدعك لو بكبير القساكسة، حتى ينزؿ 

دها جاء قاؿ ليـ أحضركا شههعا، فأحضركا لو عميو الشفاء بمهسة سحرية، فعن
شهعا فقطره في أنؼ الهريض فهات هف فكرفو، كفسر السبب ذلؾ أنو كاف 
يتعذب فقط، كبكهتو إستراح؟، كذكرت قصت األهير"ديدك الثاني" الذم كاف 
يشكك قصرا في ذاتو كسهنة، كعندها أراد التخمص هف الشحـ الزائد، إستشار 

بيب بشؽ بطنو ليخمصو هف الشحـ فهات األهير الصغير طبيبا فقاـ ىذا الط
،كصبلة  هف فكره، إذف تمؾ ىي الكسائؿ التطبيب أيد تكضع، كشيطاف يطرد

 .25تقاـ

                                                           
 . 94فخ١ّش حٌَِ٘حء كظلخص، حٌَّؿغ حٌٔخرك، ٙ  1

 . 218 - 216ُغ٠َي ٘ٛٔىٗ، حٌَّؿغ حٌٔخرك، ٙ ٙ  2
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ذا حاكلنا أف نصؼ الهستشفيات الهكجكدة في أكركبا فإف كمهات التي      كا 
تدؿ عمى حضارة تمؾ الهستشفيات تيرب هنا كال تكاد تستحضرنا، فيذا 

)ألكتيؿ ديك( في باريس، الكاصفكف لو قالكا: بأف الهرضى كانكا هستشفى
يتزاحهكف عمى قش كثيرا كىـ هف الرجاؿ كالنساء كاألطفاؿ، كىـ أصحاب 
أهراض هختمفة هنيا البسيط كهنيا الهعدم، فالهرأة الحبمى أهاـ الهصاب 
بالتيفكس، هع هريض هصاب بالسؿ، كآخر يهزؽ جمده بالحؾ هف هرض 

ف الهبنى يزدحـ بالحشرات، كاليكاء في غاية الفساد في داخمو، جمدم، ككا
كتترؾ جثث الهرضى أربعا كعشريف ساعة كغالبا أكثر هف ذلؾ حيث يدب فييا 

 .26الفساد، كتنطمؽ هنيا الركائح الهنتنة
 الغرب اإلسالمي في تصدير ثقافة التعامل مع األوبئة.  ثانيا: دور

يرا خبلؿ العصكر الكسطى، في تثقيؼ لعب الغرب اإلسبلهي دكرا كب     
أكركبا في هختمؼ الهجاالت الحياة، فبينا كانت أكركبا تعيش في القركف 
الكسطى حياة الظبلـ كالجيؿ كاإلقطاع، كاف العالـ اإلسبلهي في أكج حضارتو، 
كالهتهعف لنيضة األكركبية الحديثة أنيا لـ تنطمؽ هف عدـ، بؿ كانت عمـك 

ؽ األساسي في تككيف قاعدتيـ الحضارية، كالتي أصبحكا الهسمهيف ىي الهنطم
يتباىكف بيا أهاـ العالـ، إال بعض الهنصفيف الذيف إعترفكا بفضؿ حضارة 

 العرب الهسمهكف. 

                                                           
٘خٟٔ ِزخٍن، ٗٛلٟ أرٛه١ًٍ، ىٍٚ حٌل٠خٍس حٌؼَر١ش ح١ِ٩ٓ٦ش فٟ ح٠ٌٕٙش ح٤ٍٚٚر١ش، ىحٍ حٌفىَ،  1

 . 102ـ  101، ٙ ٙ 1996ىِ٘ك، 
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الغرب اإلسبلهي لقربو هف أكركبا كاف لو حصة األسد في تصير هختمؼ ك     
: " كلـ يكد بونجوستاف لو العمكـ كالتي هف بينيا عمـ الطب كاألكبئة، يقكؿ 

العرب يتهنكف فتح إسبانيا حتى بدؤكا برسالة الحضارة فييا، فستطاعكا في أقؿ 
هف قرف أف يحيكهيتت األرض، كيعهركا خراب الهدف كيقيهك أفخـ الهباني، 

، كبمغت األندلس درجة رفيعة 27كيكطدكا الصبلت التجارية باألهـ األخرل"
 ندلس في هختمؼ العمكـ العقمية، ههاكأخذت قرطبة تشع تأثيراتيا عمى خارج األ

لو األثير الكبير في سبؽ حضارة األندلس عمى حضارة األكركبية بقركف،  كاف
كأصبحت األندلس يفد عميو الطبلب كذكم الكجاىة هف أكركبا لطمب العمـ، 

فقد جاءىا حاكـ نافرا سانجك  كىناؾ أهثمة رائعة تصكر لنا تمؾ األياـ الجهيمة،
كاف يشكك هف السهنة الهفرطة  والهمؾ طكطة لمعبلج كالشفاء، ألنالسهينا ابف 

 . 28كتـ شفائو عمى يد أطباء قرطبة
ككانت صقمية الطريؽ اآلخر الذم كصمت إليو العمكـ كالثقافة العربية،     

ككانت هدرسة ساليـر تقدـ نصائح في عمـ الصحة العاهة، كىي تعد أكؿ 
بشيرتيا، كذلؾ أف النكرهاف لها إستكلك هدرسة في أكركبا، كىي هدينة لمعرب 
الهبلدم، أحاطكا بهدرسة الطب التي  عمى صقمية في القرف الحادم عشر

                                                           
، 2012ػخىي ُػ١ظَ، ِئٓٔش ِٙيحٚٞ ٌٍظؼ١ٍُ ٚحٌؼمخفش،  ؿٛٓظخف ٌٛرْٛ، ك٠خٍس حٌؼَد، طَؿّش، 2

 ٙ ،َِٜ223 . 

ِلّي ر١َ٘ كٔٓ ٍحٟٟ حٌؼخَِٞ، اريحػخص حٌطذ ٚح١ٌٜيٌش فٟ ح٤ٔيٌْ، ىحٍ حٌىظذ حٌؼ١ٍّش،  3

 . 110ـ  109، ٙ 1971ر١َٚص، 
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ـ(، الذم كاف هف 1087ػػػػػػ  1010أنشأىا العرب، كأف قسطنطيف اإلفريقي)
 .29عرب قرطاجة عيف رئيسا ليا كأ ترجـ أىـ الكتب لمغة البلتنية 

في تصدير ثقافة التعاهؿ هع األكبئة تتجمى ثـ إف فضؿ الغرب اإلسبلهي     
ـ خاصة في هدف الشهاؿ 1450كاضحة تطبيؽ إجراءات الحجر الصحي سنة 

اإليطالي، كقد إنتشر في الهدف اإليطالية أبنية هخصصة لؤلهراض الهعدية، 
ـ(، 1501ػػػػػػ1499حيث أقيهة أكؿ بنائية هف ىذا النكع في جنكا بعد طاعكف)

سككنتي حاكـ هيبلنك بعزؿ إحدل الهدف الهصابة بالطاعكف كقد أهر برنارد في
ـ بمكاهؿ هع العمـ أف األطباء في ىذا الكقت كانكا يجيمكف طريؽ 1373عاـ 

إنتقاؿ الكباء، إال أف شمدكف كاتس في كتابو " الهرض كالقكة كاإلهبريالية، كالذم 
هسمهيف في طرجهو أحهد هحهكد عبد الجكاد، ينكر كال يعترؼ بفضؿ األطباء ال

فو عندها فسر تطبيؽ إجراءات الحجر الصحي ، هجاؿ الكقاية هف األكبئة
بخطكاتو الخهسة في هدف الشهاؿ اإليطالي، فسر ذلؾ أرجعو إؿ عاهبلف: 
يتعمؽ العاهؿ األكؿ بالكضع التاريخي لنظاـ الهدينة، كىي ذات الصبغة 

ليا إستقبللية قضائية التجارية التي تعتهد باألساس عمى قكة اإلدارة الهحمية ك 
التكازف السكاني ليذه  بيذااألكبئة هثؿ الطاعكف كاف  ريك ظفكحكـ ذاتي، 

الهدف، التي أككؿ إلييا هراقبة ىذه األكبئة ككضع قكانيف كسف التشريعات لمحد 
كىجرة ، ـ1453هف انتشارىا، أها عف العاهؿ الثاني يذكر سقكط القسطنطينية 

                                                           
 .509غٛٓظخف ٌٛرْٛ، حٌَّؿغ حٌٔخرك، ٙ  1
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ظيكر الحركة إلى  ف اإليطالية، كىك ها أدلالهدإلى  العمهاء كالهفكريف
 .30اإلحيائية، كالتي بدكرىا خمقت عمهاء في هختمؼ الهجاالت الحياة

تقدـ الرىيب في هجاؿ الطب في حاضرة األندلس إلى  لقد أسمفنا سابقا    
ينكره إال جاىؿ قرأ بعض الكتب  كبصفة عاهة في العالـ اإلسبلهي، كىذا ال

  كحاكؿ أف ينظر لناس.
يهكف القكؿ بو في فضؿ الغرب اإلسبلهي كالعالـ اإلسبلهي بصفة  إف ها    

يهكف هنو هعرفة حقيقة  عاهة في القركف الكسطى، أف ىناؾ هفتاح كاحد
يعتبر كتاب "الحاكل"  نظرية إنتقال العدوى،التعاهؿ األكركبي هع األكبئة، كىك 

ى تأثير الرازم في ـ(، ىك أحد الشكاىد عم925ىػ/849) ألبي زكريا الرازم
أكركبا نجدىا في إعادة طبع أعهالو الهترجهة حكالي أربعيف هرة فيها بيف 

ـ، كىذا الهؤلؼ يعالج بإسياب األهراض الهعدية بتفصيؿ 1866ـ كعاـ 1498
رىيب جدا، كها أف لو رسالة عف "حصبة كالجدرم"، كىك هاهكف هف تثقيؼ 

الكبلـ عف الكزير الغرناطي ابف  أكركبا عف كيفية التعاهؿ هع األكبئة، كعند
السياؽ الذم نتكمـ فيو، فقد استخدـ ابف إلى  الخطيب أىهية خاصة بنسبة

الخطيب هفيكـ الكباء نتيجة العدكل، كىك هاكاف غائبا في الكتابات الطبية 
: " فإن يتكمـ عف ىذه النظرية يقكؿ األكركبية، ابف الخطيب الغرناطي عندها

وقد رد الشرع بنفى ذلك، قمنا: لقد ثبت وجود العدوى قيل كيف نسمم بدعوى، 

                                                           
ٚح٦ِز٠َخ١ٌش(، ١َ، أكّي ِلّٛى ػزي حٌـٛحى،  ٍٗيْٚ ٚحطْ، ح٤ٚرجش ٚحٌظخ٠ٍن ) حٌَّٝ ٚحٌمٛس 2

 . 26اٌٝ  24، حٌمخَ٘س، ٙ ِٓ 2010حٌَّوِ حٌمِٟٛ ٌطَؿّش، 
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بالتجربة والستقراء والحس والمشاىدة واألخبار المتواردة، ىذه ىي مواد 
البرىان، ثم إنو غير خفى عمى من نظر في ىذا األمر أن من يخالط المصاب 

 .31ييذا ييمك، ويسمم من ل يخالط..." 
إف : طبيب العربي ابف خطيهة فقاؿككتب كزير آخر في قصر غرناطة، ال     

أف هف خالط أحد الهصابيف بهرض سار أك إلى  نتائج تجاربي الطكيمة تشير
ذا هابصؽ  لبيس هف ثيابو ابتمي هباشرة بالداء، ككقع فريسة عكارضو نفسيا، كا 
ذا كاف لؤلكؿ دهؿ صار لثاني أيضا"،  العميؿ األكؿ دها بصؽ الثاني أيضا...كا 

كفي  أف أكركبا فجأة تكتشؼ نظرية إنتقاؿ العدكل. باستغرابو أن ثـ تتساءؿ ىك
ـ، كبعد إنتشار كباء الطاعكف لمهرة الثانية نشر شاليف دم فيناريك، 1382عاـ 

كىك أستاذ في جاهعة هكنيمبو، الذم كاف بهثابة الهثؿ االقط لكؿ هعارؼ 
عدكل األندلس، نشر كتابا عف الطاعكف قاؿ فيو بإنتشار الكباء عف طريؽ ال

 .32فقط، كنفى التأثير الذم زعهكه لمنجـك أك غيرىا
 الخاتمة :

تضح في األخير أف أصؿ فكرة الحجر الصحي كنظرية إنتقاؿ العدكل ي    
كاف هصدرىا األساسي ىك الطب العربي تاذم كاف لو هراكز في الشرؽ هثؿ 

 مهيةالعت قمت األفكار الطبية كالههارساكقد إنت، بغداد، كفي الغرب هثؿ األندلس
العمهية كهراكز الطرجهة، ككذلؾ عف  كالزياراتعف طريؽ العبلقات التجارية 

                                                           
 . 30ـ 29ٍٗيْٚ ٚحطْ، حٌَّؿغ حٌٔخرك، ٙ ٙ  1

 . 277ـ276ُغ٠َيس ٘ٛٔىٗ، حٌَّؿغ حٌٔخرك، ٙ ٙ  1
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طريؽ الحركب حيث سقطت الهدف اإلسبلهية في يد الجيكش الهسيحية، فقد 
أصبحت طميطمة كىي تعد أكبر هراكز العمـ في األندلس في يد قشتالة سنة 

لثقافة، كبسقكط صقمية بيد ـ كىذه الهديف كانت تظـ كنكز الفكر كالعمـ كا1212
ـ إنكبت أكركبا عمى 15النكرها التي كانت هركز هف هراكز العمـ، كبعد القرف 

الهكركث اإلسبلهي فجعمتو قاعدة لبناء حضارتيا، كفي الجانب اآلخر بدأ العالـ 
 .تخمؼ التراجع ليدخؿ هرحمةاإلسبلهي في 
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 انفكش عٛظرأ فٙ ٔانًغهًٍٛ انؼشة انؼهًبء عٕٓد

 األَضشٔثٕنٕعٙ

    
  .ظبْش٘ ػجّبطد 

  رَٕظ ،انضٚزَٕخ عبيؼخ 

  :الممخص
بسط النظر في الجيكد الهبذكلة هف قبؿ عمهاء إلى  تسعى ىذه الكرقة البحثية    

، -أحد أىـ فركع العمـك اإلنسانية الهعاصرة –اإلسبلـ في التأسيس لؤلنثركبكلكجيا 
الهؤٌلفات التي عنيت بالتأسيس ليذا الحقؿ كذلؾ هف خبلؿ الكقكؼ عمى جهمة 

الهعرفي ككتب الهؤٌرخيف كالرٌحالة كالجغرافييف ككتب عمـ العهراف البشرم التي عنيت 
بتسجيؿ عادات الشعكب كصفاتيـ كأحكاؿ عهرانيـ كحدكد بمدانيـ، هف خبلؿ هناىج 

نظهيا الدينية  عمهية هبتكرة تقـك عمى الهعاينة كالهبلحظة كالتحميؿ كاالستقراء لفيـ
كالثقافية، ها كٌفر هادة أنثركبكلكجية خصبة لمدراسات الغربية  االجتهاعيةكالسياسية ك 

 الهعاصرة، رغـ هحاكلة بعضيا طهس إسياهات الهسمهيف في ىذا الهجاؿ الهعرفي. 
ناسة اإلسبلهي، الرٌحالة، الجغرافييف، األنثركبكلكجيا، عمـ األالكممات المفتاحية: 

 الهعاينة.
Abstract: This research paper seeks to give further consideration to 

the efforts of Islamic scholars in the establishment of anthropology – 

one of the most important branches of modern humanities – by 

identifying all the literature that has been devoted to the creation of 
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this field of knowledge، such as historians، travelers and ers، and 

books of human architecture، which have been designed to record the 

habits and conditions of people and the borders of their countries، 

through innovative scientific methods based on observation. 

Keywords: anthropology، Islamic anthropology، roving، geographers، 

preview. 

 مقدمة:

إٌف الهتأٌهؿ في تاريخ الفكر البشرم يبلحظ بجبلء أٌنو فكر تراكهي  
تطٌكرم، يتطٌكر كينهك بتبلقح الثقافات كالشعكب كأخذ بعضيا عف البعض، فيك 

مسمة الهعرفية التي تنفمت عقدىا إذا ها أنكر كجحد حٌؽ أم فكر أشبو بالس
حضارة في اإلسياـ فيو، كلعٌؿ ىذا ها أصاب بعض الدكائر الغربية التي ترفع 
لكاء الهركزية األكركبية، فتنفي عف غيرىا هف شعكب العالـ أم إسياـ 
 حضارم، فالعمـ انطمؽ هنيا كىي صاحبة الريادة فيو، هف ىنا تتأكد الحاجة

الرٌد عمى ىذه الهزاعـ نصرة لمحقيقة كانتصارا لجيكد السابقيف، كلعٌؿ جيكد إلى 
عمهاء اإلسبلـ في هقدهة تمؾ الجيكد، إذ لـ تكف حضارتيـ حضارة نقؿ 
كاجترار لها كرثتو عهف سبقيا هف الحضارات، إٌنها حضارة إبداع عمهي كفكرم، 

تأكد ىذا الهعطى إاٌل بالبحث هٌيدت السبؿ لقياـ حضارة الغرب اليكـ، كلكف ال ي
في أكجو التأسيس الهعرفي لمعمكـ عند الهسمهيف، لذلؾ كاف هكضكع تأسيس 
عمـ اإلنساف )األنثركبكلكجيا( أبرز دليؿ عمى ذلؾ، نتكقؼ هعو عمى دالالت 
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ـٌ نستعرض أىـ الجيكد األنثركبكلكجية  الهصطمح كأىداؼ ىذا العمـ، ث
 لمهسمهيف.

 روبولوجيا: قراءة في المفيوم واألىدافالمبحث األّول: األنث

 المطمب األّول: مفيوم األنثروبولوجيا
إٌف أٌكؿ ها يتبادر لقارئ هصطمح " األنثركبكلكجيا" أٌنو هصطمح غربي،  

المساف إلى  كلكف رغـ ذلؾ فمو داللة تاريخية هف جية أصؿ اشتقاقو، إذ يرجع
( كتفيد logosساف، ك)( أم: إنanthroposاإلغريقي، فيتكٌكف هف كمهتيف:)

هعاف هتعددة هنيا: خطاب، أك بحث أك دراسة أك عمـ...، كتككف كفؽ ىذا 
 .2-1الترجهة الحرفية لمكمهة ىي: عمـ كصفي لئلنساف

أٌف البحث األنثركبكلكجي لو إلى  كالشٌؾ أٌف أصؿ الكمهة يحيؿ ضركرة 
فا لهف أراد جذكر قديهة ال تنحصر في االستعهاالت الغربية الحديثة فقط خبل

 .الهدلكؿ االصطبلحي لمكمهة كلعٌؿ ذلؾ يتضح أكثر عند التعريج عمى 3ذلؾ

                                                           
، ٙ 2011، ١1  حٔظَ: طز٠ٍٛٓ، ِٜطفٝ: ِيهً ػخَ اٌٝ ح٤ٔؼَٚرٌٛٛؿ١خ )ر١َٚص: ىحٍ حٌفخٍحرٟ، 1

19) 

ِٜطٍلخص أهَٜ ٌٍي٨ٌش ػٍٝ ِٟٛٛع ىٍحٓش ح٦ٔٔخْ وؼٍُ ح٦ٔخٓش حٌٌٞ  حٓظؼٍّض٠٘خٍ اٌٝ أّٔٗ  2

ف رؤّٔٗ ىٍحٓش ح٦ٔٔخْ ِٓ أٚؿٗ ِوظٍفش ٍحؿغ فٟ ًٌه: رَط٘خٍى، ا٠فِٕ: ح٤ٔخٓش ح٨ؿظّخػ١ش  َّ ػ

، 1986، 1ٍ حٌليحػش، ١ ٚى٠خٔش حٌزيحث١١ٓ فٟ ٔظَ ح٤ٔخ١١ٓٓ، طَؿّش: كٔٓ لز١ٟٔ، )ٌزٕخْ: ىح

 ٙ9.) 

طَؿغ أغٍذ حٌيٍحٓخص حٌغَر١ش حٌزلغ ح٤ٔؼَٚرٌٛٛؿٟ وفَع ِٓ فَٚع حٌّؼَفش حٌؼ١ٍّش اٌٝ ؿٌٍٚ  3

غَر١ش كي٠ؼش ِٚؼخَٛس، فُّٕٙ ِٓ ٠َؿؼٗ اٌٝ ػَٜ حٌظ٠َٕٛ ٚآهَْٚ اٌٝ ه١ٕ١ّٔخص حٌمَْ 

ّْ ريح٠ش حٌزلغ ح٤ٔؼَٚرٌٛٛؿٟ وخْ ػ مذ حٌلَد حٌؼخ١ٌّش حٌظخٓغ ػَ٘ ٚحٌزؼٞ ح٢هَ ٠َٜ أ

حٌؼخ١ٔش، ٚلي كَٜ ٌ٘ح حٌظٛؿٗ ٔ٘ؤس ح٤ٔؼَٚرٌٛٛؿ١خ فٟ ػ٩ع رٍيحْ غَر١ش ٟٚ٘ فَٔٔخ ٚر٠َطخ١ٔخ 
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التعاريؼ الهسٌجمة األنثركبكلكجيا، أٌنيا تختمؼ إلى  كيبلحظ بالنظر 
بحسب الهرجعيات الجغرافية لؤلنثركبكلكجييف، إذ أٌف تعريفيا في الكاليات 

ناحيتيو العضكية كالثقافية  الهتحدة األهريكية ينحصر في دراسة اإلنساف في
عمى حٌد السكاء، في حيف أٌف البحث األنثركبكلكجي في أكركبا يقتصر عمى 

كىذا االختبلؼ هرٌده طبيعة أٌف ىذا العمـ كاف  4دراسة التاريخ الطبيعي لئلنساف
تطٌكريا تتشٌكؿ هاىيتو بحسب اإلضافات الهعرفية فيو، لذلؾ كانت األنثربكلكجيا 

بع عشر تطمؽ عمى دراسة اإلنساف في هقابؿ الكسهكلكجيا التي في القرف السا
يدرس الككف، كفي هقابؿ كذلؾ الثيكلكجيا التي تدرس البلىكت، كتطٌكر بعد 
ذلؾ الحقؿ األنثركبكلكجي حتى صار يعنى بدراسة األجناس كاألعراؽ البشرية 

  .5هف حيث أصميا في نياية القرف التاسع عشر

ىي هجاؿ بحثي يدرس اإلنساف هف كافة أبعاده  كعهكها األنثركبكلكجيا
كالثقافية، لذلؾ فيك حقؿ هعرفي يجهع هياديف بحثية  االجتهاعيةالبيكفيزيائية ك 

هختمفة، كال يهكف بحاؿ حصره في فضاء جغرافي هعٌيف كال في عمـ هعرفي 
إلى  خاص، فيك يجهع شتات عمكـ هختمفة فيضـ عمـ التشريح كالبيكلكجيا

جانب العمكـ التي تدرس النظـ إلى  ،عراؽ كاألجناس البشريةجانب عمـ األ

                                                                                                                                        
ٚح٠٨ٌٛخص حٌّظليس ح٠َِ٤ى١ش )ٍحؿغ: ا٠َ٠ىْٔٛ، طِٛخّ ١ٍْٔٚٔٛ ف١ٓ، طخ٠ٍن حٌٕظ٠َش 

، 2013، 1ح٤ٔؼَٚرٌٛٛؿ١ش، طَؿّش : ٨٘خٞ ػزي حٌل١ٔٓ،)حٌـِحثَ: ٍِٕ٘ٛحص ح٨هظ٩ف، ١ 

 (11رخ٦ٗظَحن ِغ: ٌزٕخْ: ٍِٕ٘ٛحص ٟفخف، ٙ 

ش ح٤ٔؼَرٌٛٛؿ١خ، )حٌى٠ٛض: ٍٍٓٔش ػخٌُ حٌّؼَفش، ػيى  4 ّٜ ، ٙ 1986، 98ٍحؿغ: ف١ُٙ ك١ٔٓ: ل

14) 

 .20ٍحؿغ: ط٠ٛ١ٍ١ٓ ِٜطفٝ، حٌَّؿغ ٔفٔٗ، ٙ  5
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االقتصادية كالمغكية كالسياسية كالدينية كالقانكنية، كيككف هكضكعو  االجتهاعية
اإلنساف ال في بعده الفردم الذاتي فقط، بؿ باعتباره كائنا عضكيا حٌيا يعيش 

طة كسمككات في هجتهع تسكده نظـ خاصة، يقكـ اإلنساف داخمو بجهمة أنش
هختمفة، تدرس في ضكء تمؾ الهعارؼ لتحميميا كفيـ نظاـ تشٌكميا عبر الزهف، 

 ها يدفعنا لمكقكؼ ضركرة عند أىداؼ األنثركبكلكجيا.

 المطمب الثاني: أىداف األنثروبولوجيا
تبعا لمهدلكالت االصطبلحية لؤلنثربكلكجيا يظير أٌف ليذا الحقؿ 

 ا: الهعرفي جهمة أىداؼ، لعٌؿ أبرزى

كصؼ هظاىر الحياة البشرية كصفا دقيقا عبر هعاينة األنثركبكلكجي  (1)
لمجهاعة الهدركسة كتسجيؿ جهمة األنشطة كالسمككات الفردية كالجهاعية، 

بعد دراستيا دراسة كاقعية كفؽ آليات عمهية تراعي السياؽ  كهف ثـ تصنيفيا
  .6..(. التطكرم الحضارم )هجتهعات بدائية / هجتهعات هتحضرة/

تفسير الطبيعة اإلنسانية في شٌتى هظاىرىا كفيـ أصكؿ التغٌير الذم  (2)
يحدث لئلنساف، باعتبار أٌف ىذا العمـ أساسو الهقارنة بيف األنهاط البشرية 

 .7البدائية كالقديهة كالحديثة الهعاصرة 
كضع هؤشرات كدالئؿ نحك التغيرات الهجتهعية كالفردية حاضرا كهستقببل  (3)

 دراسات األنثركبكلكجية الحاصمة لئلنساف.بناء عمى جهمة ال
                                                           

ّّخّ ػ١ٔٝ: ِيهً اٌٝ ػٍُ ح٦ٔٔخْ )ىِ٘ك : اطلخى حٌىظخد حٌؼَد،  6  (16ٙ ، 2004ٍحؿغ: حٌ٘

 .(7، ٙ 1966ٗلخطش ٓؼفخْ: ػٍُ ح٦ٔٔخْ، )ر١َٚص : ِٕظٍ٘ٛحص ِىظزش حٌؼَفخْ، ى ١،  7
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كالكاضح إذا هٌها سبؽ أٌف البحث األنثركبكلكجي ال يهكف بحاؿ حصر 
ظيكره تاريخيا كزهنيا في المحظة األكركبية الهعاصرة، باعتبار أٌف ذلؾ يعٌد 
قصاء لمجيكد الهبذكلة تاريخيا لكافة الشعكب  تركيزا لقضٌية الهركزية األكركبية كا 

رات، إذ أٌف البحث في اإلنساف كاف شغبل شاغبل لكٌؿ حضارة، كىاجسا كالحضا
هعرفيا حكـ كجكد كٌؿ الثقافات، لذلؾ جاء في هكسكعة عمـ اإلنساف ها نٌصو: " 
بالرغـ هف أٌف األنثركبكلكجيا كعمـ هتخٌصص تعٌد بهثابة تطٌكر حديث في تاريخ 

لهبكٌرة لمدراسات الفمسفية الفكر اإلنساني، إاٌل أٌف ليا جذكرا في التقاليد ا
حيث أٌف كصؼ ثقافات الشعكب كعقد الهقارنات بينيا قد جذب  8كالتاريخية"

 . 9كثيرا هف الهفكريف كالباحثيف عبر الزهف كها ذكر ذلؾ حسيف فييـ
كهف الهؤكد أٌف اإلسياـ اإلسبلهي في ىذا الحقؿ كاف جمٌيا نظرا  

التخصصات، فقد كانت ليـ الحتفاء الهسمهيف بالعمـك عهكها في كافة 
إسياهات رائدة كهتقدهة في كافة الهجاالت، حتى أٌف الباحث "تكبي أ. ىؼ" 
صٌرح: " أٌف العمـ العربي هف القرف الثاهف حتى آخر القرف الرابع عشر كاف 
أرقى في العالـ، هتفٌكقا بذلؾ عمى العمـ في الغرب كالصيف، ككاف العمهاء 

                                                           
١ّٓغ ٗخٌٍٛص: ِٛٓٛػش ػٍُ ح٦ٔٔخْ: حٌّفخ١ُ٘ ٚحٌّٜطٍلخص ح٤ٔؼَٚرٌٛٛؿ١ش، طَؿّش ؿّخػش  8

، 2009، 2ِٓ حٌّئٌف١ٓ طلض اَٗحف ِلّي حٌـَٛ٘ٞ، )َِٜ: حٌَّوِ حٌمِٟٛ ٌٍظَؿّش، ١ 

 ٙ139). 

 .40ُ ك١ٔٓ، َِؿغ ٓزك ًوَٖ، ٙ ف١ٙ 9
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"العرب في طميعة التقٌدـ الع كيدعكنا ىذا الطرح لمبحث في هكاهف  10مهي
 اإلسياـ اإلسبلهي في تأسيس الفكر األنثركلكجي.

 المبحث الثاني: اإلسيام اإلسالمي في التأسيس لألنثروبولوجيا:
تراكهت جيكد الهسمهيف في حقؿ األنثركبكلكجيا، كتنٌكعت هصادرىا 

حٌؽ أبرز إسياـ كاختمفت هخرجاتيا الهعرفية، األهر الذم كاف ب، ككسائميا
حضارم هؤٌسس لمعمـ الحديث عهكها كلؤلنثركبكلكجيا خصكصا، كلعٌؿ ىذا 

تصنيفو كبياف شكاىد عف جهمة تمؾ الجيكد الهبذكلة إلى  التراث الضخـ يدعكنا
 التي يهكف حصرىا في ثبلثة أبعاد:

 المطمب األّول: الجيود األنثروبولوجية اإلسالمية في بعدىا الجغرافي:
بيا جهمة الجيكد الهبذكلة هف قبؿ العمهاء العرب كالهسمهيف  كالهقصكد

في استكشاؼ كدراسة الشعكب كالهجتهعات الغير عربية كالغير إسبلهية، 
كاهتداد البحث في ذلؾ جغرافيا، كتككف سهة ىذا التكصيؼ الهباشرة كالهعايشة 

ة  كىذا األهر يعٌد هف أساس الباحث 11الحضكرية هف خبلؿ التنٌقؿ كالرحم
 .12األنثركبكلكجي في إطار ها يعرؼ باألنثركبكلكجيا الثقافية

                                                           
 .(67، ٙ 1998، ٕٓش 219٘ف، طٛرٟ: فـَ حٌؼٍُ حٌلي٠غ، )حٌى٠ٛض: ػخٌُ حٌّؼَفش، ػيى  10

حٔظَ: ٗظَحّٚ وٍٛى ١ٌفٟ: ح٤ٔؼٌَٚٛؿ١خ حٌز٠ٛ١ٕش، طَؿّش: ِٜطفٝ ٛخٌق )ىِ٘ك: ٍِٕ٘ٛحص  11

 (27/  2، 1983ُٚحٍس حٌؼمخفش ٚح٦ٍٗخى حٌمِٟٛ، ى ١، 

َٟٔ: ح٤ٔؼٌَٚٛؿ١خ: حٌّفَٙٛ ٚحٌظخ٠ٍن، طَؿّش: وخظُ ٓؼي حٌي٠ٓ، )رغيحى: ٍٍٓٔش ٍحؿغ: ر١ٍظٛ ر١ 12

 (22، ٙ 2010، ٕٓش 24ػخٌُ حٌلىّش، ػيى 
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كالشٌؾ أٌف عمهاء اإلسبلـ كانكا رائديف في ىذا الهجاؿ، فقد جابكا األقطار    
الهختمفة، كاستجابكا لشركط البحث األنثركبكلكجي تهاـ االستجابة، رغبة هنيـ 

شار اإلسبلـ في التعٌرؼ عمى الشعكب كالحضارات األخرل خصكصا بعد انت
كتكٌسع الفتكحات اإلسبلهية، ككذلؾ اهتثاال ألهر ا تعالى في قكلو عٌز كجؿ 

كا قيؿٍ ﴿  كا اأٍلىٍرضً  ًفي ًسيري ٍمؽى  بىدىأى  كىٍيؼى  فىاٍنظيري  [.20]العنكبكت:  ﴾ اٍلخى

كقد دٌكنكا تمؾ الجيكد في هؤلفاتيـ ككتبيـ سكاء أكانت في كتبا عمهية حكؿ     
ميهية أك كتبا أدبية كاألشعار كفٌف أدب الرحبلت، كهف باب الداللة الجغرافية اإلق

كالتهثيؿ عمى ذلؾ نذكر بعض البمداف كالحضارات التي قصدىا عمهاء اإلسبلـ، 
 كتناكلكىا بالبحث األنثركبكلكجي، هقٌسهة حسب القارات، فهف ذلؾ: 

 أكركبا: إذ كانت هحط ارتحاؿ البحاثة العرب كالهسمهيف، فتناكلكىا (1)
بالتكصيؼ كالدراسة، ييث أٌف بيزنطة كانت كجية يحي بف حكـ الغٌزاؿ)ت 

التي خالط فييا  -كتعٌد أكؿ رحبلت الهسمهيف الهسٌجمة تاريخيا -ىػ( 250
ببلد الركهاف كاكتشؼ هعتقداتيـ كهعاشيـ كسٌجميا في أشعاره كفؽ ها نقؿ 

ركبا كاهتد اكتشاؼ الهسمهيف ألك  13ىػ(633عنو ذلؾ دحية السبتي )ت 
ىػ( خصكصا في كتابو الهكسـك بػ 367خصكصا هع الرٌحالة ابف حكقؿ )

"صكرة العالـ"، الذم لـ يقنع بها تركيو األلسف عف البمداف، فطاؼ العالـ 
في ثبلثيف سنة بدءا هف ببلده العراؽ ككصؼ هناطؽ هف أكركبا كصقمية 

                                                           
حٔظَ: حرٓ ىك١ش حٌىٍزٟ ػَّ: حٌّطَد ِٓ أٗؼخٍ أً٘ حٌّغَد، )ر١َٚص: ىحٍ حٌؼٍَٛ ٌٍـ١ّغ، ى  13

 ِٚخ رؼي٘خ( ١133، ى ص، ٙ 
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ؿ دكؿ كتكٌسع االىتهاـ اإلسبلهي جغرافيا في ىذه القارة فطا 14كقرطبة
ىػ( الذم  474شرؽ أكركبا خصكصا هع رحمة أبك حاهد األندلسي )ت 

 . 15زار ببلد الصقالبة كالبمغار كالهعركفة اليكـ بركسيا كيكغسبلفيا كبكلندا
إفريقيا: لئف كاف شهاؿ إفريقيا هحط أنظار األنثركبكلكجيف كالرحالة العرب  (2)

هٌيز بو البحث ىػ(، فإٌف ها ت 779ىػ( كابف بطكطة ) 493كاإلدريسي )
األنثركبكلكجي عند الهسمهيف ىك اهتداده لجنكب الصحراء اإلفريقية كصفا 
، كدراسة كجيكد كؿ هف ابف حكقؿ كالهقدسي كاإلدريسي كذلؾ كغيرىـ

  .16حتى عٌدت كتاباتيـ أٌكؿ كأىـٌ هصادر قٌدهت إلفريقيا تأريخا كتكصيفا
ىتهاها هف قبؿ العمهاء كتعٌد جغرافيا هف أكثر القارات التي لقيت ا آسيا: (3)

العرب كالهسمهيف، حتى أٌف الخميفة العباسي الكاثؽ بالٌمو أرسؿ سبلـ 
ىجرم ليشاىد السٌد في رحمة  227الصيف سنة إلى  الترجهاف في بعثة

أغمب دكؿ إلى  كتتالت بعد ذلؾ الرحبلت 17استغرقت ثهانية عشر شيرا
البمداف التي زاركىا كها آسيا كدٌكف الرحالة كالجغرافييف في ذلؾ كتبا تصؼ 

ىػ( كاصفا في كتابو " البمداف" دكال  284فعؿ ذلؾ أحهد اليعقكبي )ت

                                                           
 .(12، ى ص، ٙ 4س: ىحٍ حٌّؼخٍف، ١ حٔظَ: ١ٟف ٗٛلٟ: حٌَك٩ص، )حٌمخَ٘ 14

، 2013، 1حٔظَ: ح٠ٌَخِٟ وّخي: ِ٘خ١َ٘ حٌَكخٌش حٌؼَد، )حٌمخَ٘س: وُٕٛ ٌٍَٕ٘ ٚحٌظ٠ُٛغ، ١  15

 ٙ42). 

حٔظَ: ؿّخي ُو٠َخ لخُٓ: حٌّٜخىٍ حٌؼَر١ش ٌَ٘ق اف٠َم١خ، حٌّـٍش ح٠ٌَّٜش ٌٍيٍحٓخص حٌظخ٠ٍو١ش،  16

 .180َ، ٙ 1968، 14ػيى 

لخُٓ: حٌّٜخىٍ حٌؼَر١ش ٌَ٘ق اف٠َم١خ، حٌّـٍش ح٠ٌَّٜش ٌٍيٍحٓخص حٌظخ٠ٍو١ش،  حٔظَ: ؿّخي ُو٠َخ 17

 .180َ، ٙ 1968، 14ػيى 



نوفمبر  11العدد 

 2221سبتمبر 

 مجلة البحوث األفرٌقٌة

 

 613                                 

 األنثروبولوجً الفكر تأسٌس فً مسلمٌنوال العرب العلماء جهود

كعمى نفس النيج سار عمي بف الحسيف الهسعكدم  18كأرهينيا كخرساف
ىػ( الهؤرخ الرٌحالة الذم طاؼ بمداف عٌدة في آسيا كبمداف الشاـ  346)ت

قزكيف كشكاطئ الهحيط كببلد العرب كفارس كآسيا الصغرل كاليند كبحر 
م كدٌكف بعد ذلؾ كتبا هشيكرة ككتاب "هركج الذىب كهعادف  19اليند

أٌف أعظـ إسياـ إسياهي كاف ههتدا نحك اكتشاؼ إلى  الجكىر"، كيشار
ت )دكؿ آسيا هتجٌسدا في جيكد أبك الريحاف هحهد بف أحهد البيركني 

و " تحقيؽ ىػ( خصكصا في بحثو األنثركبكلكجي حكؿ اليند في كتاب 440
 ها لميند هف هقبكلة في العقؿ أك هرذكلة".

 المطمب الثاني: الجيود األنثروبولوجية اإلسالمية في بعدىا المعرفي:
كالهقصكد بيا جهمة الجيكد الهبذكلة في شٌتى الفنكف كالعمـك التي 
كٌكنت هادة هعرفية أنثركبكلكجية، خصكصا كأٌف ىذا الحقؿ ال يستقيـ بذاتو 

رفيا، بؿ يتكقؼ البحث فيو عمى ها دٌكف في العمـك األخرل الدارسة هنيجيا كهع
لئلنساف هف كافة أبعاده، في إطار ها يعرؼ بالتداخؿ كالتكاهؿ الهعرفي، كعف 

"أٌف هادة األنثرككلكجيا تستقى هف هصادر هختمفة كثيرة : ذلؾ يقكؿ بيمتي
دركسيـ التي  لمهعرفة، كأٌف اىتهاهات األنثركبكلكجييف في البحث، كأنهاط

ك هعمكـ أٌف الحضارة اإلسبلهية قد أنتجت  20يمقكنيا تعكس ىذا التنٌكع العظيـ"

                                                           
 .22حٔظَ: ْ َ، ٙ  18

 .50حٔظَ: ١ٟف ٗٛلٟ: َِؿغ ٓزك ًوَٖ، ٙ  19

 .24ر١ٍظٛ ر١َطٟ: َِؿغ ٓزك ًوَٖ، ٙ  20
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جهمة هف الهعارؼ التي تناكلت اإلنساف هكضكع بحث هف عٌدة جكانب، ها 
 :  يدعكنا لمكقكؼ عند بعضيا تأكيدا لها طرح ىنا، فهف جهمة تمؾ العمـك

عند األنثركبكلكجييف عمى كىك هف أىـ العمكـ الهعتهدة  عمم التاريخ: (1)
اعتبار أٌف عمـ اإلنساف في أساسو عمـ كتاريخ في نفس الكقت، فيك يدرس 
اإلنساف في حٌيزه الطبيعي الفيزيقي، كيتناكؿ كذلؾ الكقائع التاريخية 

كقد  21لمهجتهعات التي يدرسيا باعتبارىا هحٌددا رئيسيا لمثقافة اإلنسانية
عمى حٌد تعبير فرانز -ىتهاـ، بؿ إٌنو اىتـ الهسمهكف بالتاريخ غاية اال

فقد اشتغؿ  22يعٌد هرآة ألعظـ نكاحي النيضة اإلسبلهية تقٌدها -ركزنتاؿ
ىذا العمـ برصد أحكاؿ األهـ كشعكبيا كأنساب همككيا كذكر طبقاتيـ 
كأطكارىـ التاريخية، كظير ركاد ليذا العمـ أخذكا عف الهحدثيف طريقتيـ في 

ت كطٌكركا هناىج البحث العمهي حتى استقاـ ىذا تهحيص األخبار كالركايا
العمـ عمى سكقو بداية هف القرف الثالث ىجرم عمى يد أعبلـ كابف قتيبة 

ىػ( كالببلذرم صاحب كتابي فتكح البمداف كأنساب األشراؼ )ت  270)ت 
ىػ(  290ىػ( كالدينكرم ) 284ىػ( كاليعقكبي صاحب التاريخ )ت 279

ىػ( هؤٌلؼ كتاب 310التاريخ" كالطبرم )ت  صاحب "األخبار الطكاؿ في
ابف إلى  كتكاصؿ العطاء العمهي في ها بعد كصكال 23"تاريخ األهـ كالهمكؾ"

                                                           
 .29حٔظَ: ٗلخطش ٓؼفخْ: َِؿغ ٓزك ًوَٖ، ٙ  21

٠ن ػٕي ح١ٌٍّّٔٓ، طَؿّش: ٛخٌق أكّي حٌؼٍٟ )ر١َٚص: ِئٓٔش ٍُٚٔؼخي فَحِٔ: ػٍُ حٌظؤٍ 22

 .(268، ٙ 1983، 2حٌَٓخٌش، ١ 

َ٘ٔ٘ٛ: ػٍُ حٌظخ٠ٍن، طَؿّش: ػزي حٌل١ّي حٌؼزخىٞ، )َِٜ: ٌـٕش حٌظؤ١ٌف ٚحٌظَؿّش ٚحٌَٕ٘،  23

 . (65، 1937ٙ، 7ٍٍٓٔش حٌّؼخٍف حٌؼخِش، ػيى 
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ىػ(، األهر الذم أكرث هادة تاريخية هيٌهة يستعيف بيا 808خمدكف )ت
 . األنثربكلكجي في فيـ التغٌيرات البشرية كالهجتهعية

في البحث األنثركبكلكجي إذ يكٌفر هادة  كتعٌد رافدا هيٌهاالعموم الجغرافية:   (2)
هيهة عف البيئات اإلنسانية كتضاريسيا الطبيعية كالعكاهؿ الهناخية الهؤثٌرة 
في الهجتهعات اإلنسانية، إذ أٌف ىناؾ تأثيرا هباشرا لمبيئة الجغرافية عمى 

ت االجتهاعيةجهمة الخصائص  لذلؾ قٌدـ عمهاء  24كالثقافية لمهجتهعا
جغرافية هبنية عمى الكصؼ كالهشاىدة كالزيارات الهيدانية،  اإلسبلـ دراسات

كانت هيٌهة في التأسيس لمحقؿ األثركبكلكجي خصكصا في ها يعرؼ 
بالجغرافيا اإلقميهية التي تعنى بدراسة األقاليـ كالحديث عف هدنيا كأخبارىا 
كأىميا كالطرؽ الهكصمة إلييا حيث صٌنفت في ذلؾ كتب كثيرة ككتاب " 

ىػ( ككتاب " البمداف" لميعقكبي، 322قاليـ" ألبي زيد البمخي)تصكر األ
الهعركؼ بخطط  –ككتاب " الهكاعظ كاالعتبار في ذكر الخطط كاآلثار" 

 .25 -ىػ(845الهقريزم )ت
بناء عمى أٌنو يكجد تداخؿ نظرم كعهمي بيف  عمم العمران البشري:  (3)

جيا كصؿ عند كبيف األنثركبكلك  -السكسيكلكجيا -االجتهاعيةالدراسات 
النظر في إلى  اعتبارىها عمها كاحدا، ها استدعى الباحثيفإلى  البعض

                                                           
 .29- 28حٔظَ: ر١َطٟ : َِؿغ ٓزك ًوَٖ، ٙ  24

: ِلخٕٓش ِلّي، أٟٛحء ػٍٝ طخ٠ٍن حٌؼٍَٛ ػٕي ح١ٌٍّّٔٓ، )ح٦ِخٍحص: ىحٍ حٌىظخد حٌـخِؼٟ، حٔظَ 25

 ١1 ،2001 ٙ ،194). 



نوفمبر  11العدد 

 2221سبتمبر 

 مجلة البحوث األفرٌقٌة

 

 616                                 

 األنثروبولوجً الفكر تأسٌس فً مسلمٌنوال العرب العلماء جهود

كلكف ىذا ال ينفي شٌدة التداخؿ الهنيجي كالعمهي بينيها،  26الفركؽ بينيها
كالذم يقٌرر ىنا أٌف لمهسمهيف جيكد سٌباقة في ىذا الحقؿ العمهي، فيعٌد 

العبٌلهة عبد الرحهاف  بحؽ عمها إسبلهيا أصيؿ النشأة، خصكصا في جيكد
بف خمدكف، فيقكؿ حسيف فييـ: " أٌها هف ناحية الفكر النظرم، فقد سبؽ 
ابف خمدكف هفكرم القرنيف الثاهف عشر كالتاسع عشر في بمكرة نظرة 
هتكاهمة عف هراحؿ تطٌكر الحضارة اإلنسانية، كالهسار الذم يحكهيا، 

لذم شغؿ الفكر األكركبي كالدراسات الهقارنة الهتصمة بيا، كىك الهكضكع ا
 .27في القرنيف الثاهف عشر كالتاسع عشر"

كىي جهمة العمكـ الراصدة لمظاىرة الدينية عمم األديان )تاريخا ومقارنة(:   (4)
كتطٌكرىا كبياف خصائصيا كهصادرىا كتأثيرىا عمى  هف جية نشأتيا

الهستكل البشرم الفردم كالجهاعي، ثـ البحث في القكاسـ الهشتركة لتمؾ 
الظاىرة الدينية، كىذا الحقؿ الهعرفي ال يختص بو عمـ األدياف كحده، بؿ 

في ها يعرؼ  االجتهاعيةىك فرع هف فركع األنثركبكلكجيا الثقافية ك 
باألنثركبكلكجيا الدينية، كقد أسيـ عمهاء اإلسبلـ في الكشؼ عف الظكاىر 

رائدة ابتدأ الدينية السائدة في عصره كتحميميا كتصنيفيا كفؽ هناىج عمهية 
ىػ( في كتابو اآلراء كالديانات،  202التأليؼ فييا بها ضهٌنو النكبختي )ت

ىػ( صاحب كتاب الهقاالت في أصكؿ  346ثـ اليذلي البغدادم )ت 

                                                           
 .22حٔظَ: ٗلخطش ٓؼفخْ، َِؿغ ٓزك ًوَٖ، ٙ  26

 .68ف١ُٙ ك١ٔٓ: َِؿغ ٓزك ًوَٖ، ٙ  27
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ىػ( 381الديانات، هركرا بجيكد كٌؿ هف البيركني كأبك الحسف العاهرم )ت
ف قكاعد كأصكؿ ىػ( في ىذا الفٌف ه548كانتياء بها أرساه الشيرستاني )ت

 .28 عمهية هتهيزة
إلى  كعهكها فقد ضرب عمهاء اإلسبلـ بسيـ كٌؿ عمـ دارس لئلنساف فتناكلكا

جانب ها ذكرنا عمكها أخرل كالسياسة كاالقتصاد كغيرىا، كبحثكا في النفس 
، ككضعكا في كٌؿ ذلؾ تصٌكرات عٌدة كنظريات االجتهاعيةالبشرية كالعبلقات 

 نسانية. شٌتى أثرت الهعرفة اإل
المطمب الثالث: الجيود األنثروبولوجية اإلسالمية في بعدىا المنيجي 

 اإلجرائي:
هثمها اعتنى عمهاء اإلسبلـ بالتأسيس الهعرفي لؤلنثركلكجيا، فإٌنيـ لـ 
يغفمكا الشركط الهنيجية كاإلجرائية الكاجب تكفرىا في كٌؿ بحث عمهي 

 عناصر التالية:أنثركبكلكجي، كيهكف أف يستشؼ ذلؾ هف خبلؿ ال

 أّول: شروط الباحث األنثرولوجي )ابن بطوطة نموذجا(:

جرائية خاصة بالباحث    فقد كضعت في حقؿ عمـ اإلنساف شركطا هنيجية كا 
األنثركبكلكجي أثناء عهمو الهيداني، هنيا إلهاهو بأدكات البحث العمهي كتحديد 

راستو كتعٌمـ لغتو كفتح هع الهعايشة الهيدانية لمهجتهع الهراد د ىدؼ الدراسة،
قنكات تكاصؿ هعيـ كتطبيؽ الكسائؿ الهطمكبة لجهع الهعمكهات كتبكيبيا 

                                                           
٩ِٟٓ، ٍحؿغ: طٍٛٞ ١ٓىٛ: حرظىخٍحص ػٍّخء ح١ٌٍّّٔٓ فٟ ػٍُ ِمخٍٔش ح٤ى٠خْ فٟ حٌظَحع ح٦ 28

 .19، ٙ 2019، ٕٓش 1، حٌؼيى 11ِـٍش حٌزلٛع ٚحٌيٍحٓخص ح١ِ٩ٓ٦ش، حٌـِحثَ، حٌّـٍي 
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كبالتأٌهؿ في ها نيجو ابف بطكطة في رحمتو الهسٌطرة في كتاب "  29كتصنيفيا
تحفة النٌظار في غرائب األهصار كعجائب األسفار" نجده قد استجاب ألغمب 

كلكجي فقد نقؿ ها شاىده، ككصؼ ها الشركط الكاجب تكفرىا في األنثركب
عاينو، بؿ كها قاؿ: " قٌيدت الهشكؿ هف أسهاء الهكاضع كالرجاؿ بالشكؿ 
كالنقاط، ليككف أنفع في التصحيح كالضبط، كشرحت ها أهكنني شرحو هف 

كىذا نابع هف  30 ..". األسهاء العجهية ألٌنيا تمتبس بعجهيتيا عمى الناس
ليؿ عمى عمهو بالحد األدنى بمغات األقكاـ النازؿ هشاىداتو كسهاعو كهعاينتو كد

عندىـ هع تهرسو بالبحث كجهع الهعمكهات، حتى قاؿ حسيف فييـ في كتابو 
قٌصة األنثركبكلكجيا: " كلرحبلت ابف بطكطة ككتاباتو خصائص ذات طابع 
أنثركبكلكجي برزت في اىتهاهو الكبير بالناس ككصؼ دقائؽ حياتيـ اليكهية 

 .31تيـ كسمككيـ كقيهيـ"كطابع شخصيا

 ثانيا: شروط البحث األنثروبولوجي )البيروني نموذجا(: 

يقكـ البحث في حقؿ األنثربكلكجيا عمى ركيزتيف اثنيف: أحدىها اعتهاد هناىج   
إلى  باعتبارىا عهمية تفكير تحكهيا هجهكعة هف القكاعد تنشد الكصكؿ -عمهية

الكصفي أك السكسيكأنثركبكلكجي، كالهنيج االستقرائي أك  -اكتشاؼ حقيقة ها

                                                           
 131-130حٔظَ: حٌّ٘خّ ػ١ٔٝ: َِؿغ ٓزك ًوَٖ، ٙ  29

حرٓ رط١ٛش ِلّي رٓ ػزي هللا: طلفش حٌٕظّخٍ فٟ غَحثذ ح٤ِٜخٍ ٚػـخثذ ح٤ٓفخٍ، طلم١ك: ِلّي  30

 (23، ٙ 1987، 1حٌؼٍَٛ، ١ ػزي حٌّٕؼُ حٌؼ٠َخْ )ر١َٚص: ىحٍ اك١خء 

 .56ف١ُٙ ك١ٔٓ: َِؿغ ٓزك ًوَٖ، ٙ  31
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كٌؿ ىذه  32كثانييها اعتهاد أدكات بحثية كالهبلحظة كالهقابمة كالهعايشة الهيدانية
الشركط البحثية جٌسدىا البيركني في كتابو " تحقيؽ ها لميند هف هقكلة هقبكلة 
في العقؿ أك هرذكلة"، حتى أٌف عبد الباقي غفكر استفيـ قائبل: " كها يراد هف 

نيج األنثركبكلكجي أكثر هٌها صنعو البيركني هف تعٌمهو لغة القكـ الذم يريد اله
دراسة ثقافتيـ كدينيـ، كفمسفتيـ، كعمكهيـ، كالعيش بينيـ، كهبلحظة أهكرىـ 
كهبلحقة خكاصيـ كعكاهيـ، كتأٌهؿ سمككيـ كهعاهبلتيـ، كدراسة طبائعيـ 

مى نظهيـ كأنهاط كأخبلقيـ، كبحث فمسفتيـ كهبادئ ثقافتيـ، كالتعٌرؼ ع
حياتيـ؟ كٌؿ ىذا ىك ها فعمو البيركني، كيشيد بو كتابو " تحقيؽ ها لميند"، 

 .33كيتجٌمى لكٌؿ هف يقرأه كيتأهمو"

 الخاتمة: 

كاف إسياـ الهسمهيف في ركب الحضارة العالهية جمٌيا في التأسيس   
غربيا صرفا  لمعمكـ كافة كهنيا عمـ اإلنساف )األنثركبكلكجيا( الذم لـ يكف هنتجا

فقط، فقد تجاكز الهسمهكف الفضاء الجغرافي اإلسبلهي لدراسة األهـ كالشعكب 
ال الييهنة كاالستعهار كها  كالقبائؿ في كٌؿ أرجاء هف باب االكتشاؼ كالتعارؼ،

كسهت بذلؾ الدراسات األنثركبكلكجية الغربية الحديثة، كقد أثرل الهسمهكف 
ة نكعية حيث شاركت في كٌؿ العمكـ الدارسة خزينة األنثركبكلكجيا بهادة عمهي

                                                           
حٔظَ: ٍكخد ِوظخٍ: ِٕخ٘ؾ ٚطم١ٕخص حٌزلغ ح٤ٔؼَٚرٌٛٛؿٟ فٟ ِٟٛٛع أّٓخء ح٤ػ٩َ، ِـٍش  32

 .95، ٙ ِٚخ رؼي٘خ2014، 19حٌؼٍَٛ ح٨ؿظّخػ١ش حٌـِحثَ، حٌؼيى 

، ِـٍش -حٌز١َٟٚٔ ًّٔٛؿخ –غفٍٛ ػزي حٌزخلٟ، حٌفىَ حٌّٕٙـٟ ح٤ٔؼَٚرٌٛٛؿٟ ح٩ٓ٦ِٟ  33

 .209، ٙ 2016، 12أٔؼَٚرٌٛٛؿ١خ ح٤ى٠خْ حٌـِحثَ، ػيى 
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لئلنساف، ككظفت في ذلؾ هناىج كأدكات عمهية هبتكرة، كلعٌؿ ىذا يدفعنا لمبحث 
في الجيكد العربية الهعاصرة ككصميا بجيكد سابقييـ إحياء لجذكة البحث كدفعا 

 نحك التقٌدـ العمهي.

 : التوصيات
ت كهراكز البحكث تعنى إنشاء أقساـ بحثية داخؿ الجاهعاإلى  الدعكة .1

بالدراسات العربية األنثركبكلكجية التراثية تحقيقا كدراسة كبالدراسات 
 الهعاصرة الغربية كالعربية ترجهة كتقييها.

حكؿ الهنجز اإلسبلهي  الهقارنةضركرة العهؿ عمى تطكير الدراسات  .2
كالهنجز الغربي لبياف جيكد الهسمهيف كهكانتيا في أفؽ الحضارة 

 ة. اإلنساني
 المصادر والمراجع:

 الكتب:  .أ 
: إيريكسػػػكف، تكهػػػاس كنيمسػػػكف فػػػيف، تػػػاريخ النظريػػػة األنثركبكلكجيػػػة، ترجهػػػة -1

 باالشػتراؾ، 2013، 1الىام عبد الحسيف،)الجزائر: هنشكرات االخػتبلؼ، ط 
 هع: لبناف: هنشكرات ضفاؼ(.

، كديانػػة البػػػدائييف فػػػي نظػػػر األناسػػػييف االجتهاعيػػػةبرتشػػارد، إيفنػػػز: األناسػػػة  -2
 ـ(.1986، 1ترجهة: حسف قبيسي، )لبناف: دار الحداثة، ط 

ابف بطكطة هحهد بف عبد ا: تحفػة النظٌػار فػي غرائػب األهصػار كعجائػب  -3
األسػػفار، تحقيػػؽ: هحهػػد عبػػد الهػػنعـ العريػػاف )بيػػركت: دار إحيػػاء العمػػكـ، ط 

 ـ(.1987، 1
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عد الػػػديف، بيمتػػػك بيرنػػػي: األنثركلكجيػػػا: الهفيػػػـك كالتػػػاريخ، ترجهػػػة: كػػػاظـ سػػػ -4
 ـ(.2010سنة ، 24)بغداد: سمسمة عالـ الحكهة، عدد 

األنثركبكلكجيا )بيركت: دار الفػارابي، ط إلى  تبمكيف، هصطفى: هدخؿ عاـ  -5
 ـ(.2011، 1

دحية الكمبػي عهػر: الهطػرب هػف أشػعار أىػؿ الهغػرب، )بيػركت: دار العمػـك  -6
 لمجهيع، د ط، د ت(.

يف، ترجهػػػة: صػػػالح أحهػػػد العمػػػي ركزنثػػػاؿ فرانػػػز: عمػػػـ التػػػأريخ عنػػػد الهسػػػمه -7
 ـ(.1983، 2)بيركت: هؤسسة الرسالة، ط 

الريػػاهي كهػػاؿ: هشػػاىير الرحالػػة العػػرب، )القػػاىرة: كنػػكز لمنشػػر كالتكزيػػع، ط  -8
 ـ(.2013، 1

سػػػػػػػػػهيث شػػػػػػػػػارلكت: هكسػػػػػػػػػكعة عمػػػػػػػػػـ اإلنسػػػػػػػػػاف: الهفػػػػػػػػػاىيـ كالهصػػػػػػػػػطمحات  -9
رم، األنثركبكلكجيػػة، ترجهػػة جهاعػػة هػػف الهػػؤلفيف تحػػت إشػػراؼ هحهػػد الجػػكى

 ـ(.2009، 2هصر: الهركز القكهي لمترجهة، ط )

شػػػػػتراكس كمػػػػػكد ليفػػػػػي: األنثركلكجيػػػػػا البنيكيػػػػػة، ترجهػػػػػة: هصػػػػػطفى صػػػػػالح  -12
 ـ(.1983، )دهشؽ: هنشكرات كزارة الثقافة كاإلرشاد القكهي، د ط

، هنتشػػكرات هكتبػػة العرفػػاف، د ط: شػػحاتة سػػعفاف: عمػػـ اإلنسػػاف، )بيػػركت -11
 ـ(.1966

إتحػػاد الكتػػاب العػػرب، : عمػػـ اإلنسػػاف )دهشػػؽى إلػػ الشػػٌهاس عيسػػى: هػػدخؿ -12
 ـ(.2004

 د ت(.، 4ضيؼ شكقي: الرحبلت، )القاىرة: دار الهعارؼ، ط  -13
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 األنثروبولوجً الفكر تأسٌس فً مسلمٌنوال العرب العلماء جهود

فيػػػيـ حسػػػيف: قٌصػػػة األنثربكلكجيػػػا، )الككيػػػت: سمسػػػمة عػػػالـ الهعرفػػػة، عػػػدد  -14
 ـ(.1986، 98

)اإلهػارات: دار ، هحاسنة هحهػد، أضػكاء عمػى تػاريخ العمػـك عنػد الهسػمهيف -15
 ـ(.2001، 1ي، ط الكتاب الجاهع

عمـ التاريخ، ترجهػة: عبػد الحهيػد العبػادم، )هصػر: لجنػة التػأليؼ : ىرنشك -16
 ـ(.1937، 7سمسمة الهعارؼ العاهة، عدد ، كالترجهة كالنشر

، سػنة 219ىؼ، تكبي: فجر العمـ الحديث، )الككيت: عالـ الهعرفة، عػدد  -17
 ـ(.1998

 المجالت العممية: .ب 
هيف فػػي عمػػـ هقارنػػة األديػػاف فػػي التػػراث تػػكرم سػػيكك: ابتكػػارات عمهػػاء الهسػػم .1

، العػدد 11اإلسبلهي، هجمة البحكث كالدراسات اإلسبلهية، الجزائر، الهجمػد 
 ـ.2019سنة ، 1

جهػػػػػاؿ زكريػػػػػا قاسػػػػػـ: الهصػػػػػادر العربيػػػػػة لشػػػػػرؽ إفريقيػػػػػا، الهجمػػػػػة الهصػػػػػرية  .2
 ـ.1968، 14لمدراسات التاريخية، عدد 

كلػػػكجي فػػػي هكضػػػكع أسػػػهاء رحػػػاب هختػػػار: هنػػػاىج كتقنيػػػات البحػػػث األنثركب .3
 ـ.2014، 19الجزائر، العدد  االجتهاعيةاألعبلـ، هجمة العمـك 

البيركنػػػي  –غفػػػكر عبػػػد البػػػاقي، الفكػػػر الهنيجػػػي األنثركبكلػػػكجي اإلسػػػبلهي  .4
 ـ.2016، 12هجمة أنثركبكلكجيا األدياف الجزائر، عدد ، -نهكذجا
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 فً واإلسالمٌة اإلنسانٌة العلوم على وأثرهما والموسوعٌة التخصص

 (م1517-1250/هـ923-648) المملوكً العصر خالل والشام مصر

 
 

 اإلَغبَٛخ انؼهٕو ػهٗ ٔأصشًْب ٔانًٕعٕػٛخ انزخصص

-648) انًًهٕكٙ انؼصش خالل ٔانؾبو يصش فٙ ٔاإلعاليٛخ

 (و1517-1250/ْـ923

    
  .فـٕص٘ سيضبَٙأ 

  انغضائش، االغٕاط عبيؼخ 

 مقدمة:
تناهيا في الحركة العمهية خبلؿ الفترة شيدت ببلد الهشرؽ اإلسبلهي 

الكسيطة، أسفر عف انتشار الهدارس كازدىارىا، ككثير فيو أىؿ العمـ الذيف 
عكا بيف التخصص كالهكسكعية، فبرزت هنيـ نهاذج هتهيزة، ساىهت في جه

إبراز الصكرة الهشرقة لمحضارة اإلسبلهية في جانبيا العمهي، كهف ىؤالء نذكر 
عمهاء هصر كالشاـ خبلؿ العصر الههمككي، الذم شيد انتقاؿ اإلرث العمهي 

 لهغكؿ بالكمِّية.لمحضارة اإلسبلهية هف بغداد إلييا، بعد أف كاد يقضي عميو ا

كقد جاء ىذا الهؤتهر الراقي في هكضكعو ليبحث في إسياهات عمهاء 
في تطكر العمكـ كرقيِّيا، فأحببنا أف  -عبر تاريخيا الههتد-األهة اإلسبلهية 

التخصص كالهكسكعية كأثرىها عمى العمـك نشارؾ فيو بكرقة بحثية كسهناىا بػ"
-648بلؿ العصر الههمككي )اإلنسانية كاإلسبلهية في هصر كالشاـ خ

 ـ("، نيدؼ هف خبلليا الكقكؼ عمى تمؾ الظاىرة1517-1250ىػ/923
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 فً واإلسالمٌة اإلنسانٌة العلوم على وأثرهما والموسوعٌة التخصص

 (م1517-1250/هـ923-648) المملوكً العصر خالل والشام مصر

فرازاتيا خبلؿ الًحقبة الهحدَّدة، فنستبيف إيجابياتيا كسمبياتيا كهكاقؼ العمهاء  كا 
 هنيا بقدر ها تجكد بو الهصادر التاريخية.

ها ىي انعكاسات كبالنسبة إلشكالية البحث فإنيا تتهثؿ في التساؤؿ التالي: 
التخصص كالهكسكعية عمى العمـك اإلنسانية كاإلسبلهية في هصر كالشاـ خبلؿ 

 العصر الههمككي؟، كيندرج تحتيا تساؤالت فرعية ىي:

 ها ىي هكاقؼ العمهاء هف تمؾ الظاىرة؟ -

 فيـ تهٌثمت هظاىر التخصص كالهكسكعية خبلؿ تمؾ الفترة؟ -

جابة عمى فركعيا تتبعت هنيجا يقكـ عمى كلهعالجة اإلشكالية الهطركحة كاإل
االسترداد الذم يغمب عميو الكصؼ، كتقكـ عميو الدراسات التاريخية السترجاع 
الحكادث الهراد دراستيا، كها اعتهدت عمى الهنيج اإلحصائي إلحصاء عمهاء 
هصر كالشاـ كالكقكؼ عمى نشاطاتيـ العمهية، بحكـ أف الدراسة تقكـ عمى ىذه 

ذلؾ كٌظفنا الهنيج النقدم التحميمي الذم يعتهد عمى جهع الهادة إلى  فةالفئة، إضا
 النتائجإلى  كنقدىا كتهحيصيا، فيك هناسب لتحميؿ الهعطيات كالكصكؿ

 الصحيحة، كاعتهدت أيضا عمى الهنيج الهقارف، ألنو بعد جهع الهعمكهات نحتاج
 ا كتركيبيا.هقارنتيا هع ها كرد في هصادر أخرل، ثـ القياـ بتحميميإلى 

طبيعة الهكضكع كاألىداؼ الهرجكة هنو، رأيت تتبع خطة إلى  كبالنظر
عهؿ هككنة هف خهسة عناكيف رئيسية ىي: أكال: لهحة عاهة عف الحركة 



نوفمبر  11العدد 

 2221سبتمبر 

 مجلة البحوث األفرٌقٌة

 

 625                                 

 فً واإلسالمٌة اإلنسانٌة العلوم على وأثرهما والموسوعٌة التخصص

 (م1517-1250/هـ923-648) المملوكً العصر خالل والشام مصر

العمهية في هصر كالشاـ خبلؿ العصر الههمككي، ثانيا: أصناؼ العمكـ خبلؿ 
سكعية، رابعا: العصر الههمككي، ثالثا: هكاقؼ العمهاء هف التخصص كالهك 

هظاىر التخصص كالهكسكعية خبلؿ العصر الههمككي، خاهسا: انعكاس 
التخصص كالهكسكعية عمى التأليؼ في العمكـ اإلنسانية كالعمكـ اإلسبلهية 

 خبلؿ العصر الههمككي. 

أول: لمحـــة عامـــة عـــن الحركـــة العمميـــة فـــي مصـــر والشـــام خـــالل العصـــر 
 الممموكي:

يب في كتب الهصادر صػادفتني عبػارةه أحببػت أثناء عهمية البحث كالتنق
يػػػػكاف اإلسػػػػبلـ، كينبػػػػكع العمػػػػـ" كمهػػػػة  ـٌ العػػػػالىـ، كا  أف أيدرجيػػػػا، كىػػػػي أف هصػػػػر" أ
تاريخية، قاليا أحد فطاحمة ذلػؾ العصػر هػف العمهػاء الهعنيػيف بدراسػتنا، العبٌلهػة 

ـ( فػػػػي هقدهتػػػػو 1406ىػػػػػ/808الهػػػػؤرخ الهغربػػػػي عبػػػػد الػػػػرحهف بػػػػف خمػػػػدكف )ت
ي حػػػؽ ًهصػػػر، كنفػػػس الكػػػبلـ يقػػػاؿ عػػػف بػػػبلد الشػػػاـ، حيػػػث اتَّسػػػهت فػػػ 1الشػػػييرة

، فمقػػػد احتمٌػػػت هصػػػر كالشػػػاـ 2بهظػػػاىر جعمتيػػػا ًقبمػػػة لمعمهػػػاء كطمبػػػة العمػػػـ كػػػذلؾ
عمى الػرغـ هػف االضػطراب السياسػي الػذم هنيػت بػو دكلػة  –هكانة عمهية بارزة 

 ازع.جعمتيها هنارة لؤلهة اإلسبلهية، كهركزىا الثقافي ببل هن -الههاليؾ

                                                           
، 01حرٓ هٍيْٚ، حٌّميِش، طلم١ك: ػزي هللا ِلّي حٌي٠ٍٖٚ، ىحٍ حٌزٍوٟ، ىِ٘ك، ١ 1

 .363، 02َٙ، ؽ2004٘ـ/1425

ح٤ٔيٌْ، ىحٍ ح١ٌٔي ػزي حٌؼ٠ِِ ٓخٌُ ٚأكّي ِوظخٍ حٌؼزخىٞ، طخ٠ٍن حٌزل٠َش ح١ِ٩ٓ٦ش فٟ حٌّغَد ٚ 2

 .60َ، 1969ٙح٠ٌٕٙش حٌؼَر١ش ٌٍطزخػش ٚحٌَٕ٘، ر١َٚص، 
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 فً واإلسالمٌة اإلنسانٌة العلوم على وأثرهما والموسوعٌة التخصص

 (م1517-1250/هـ923-648) المملوكً العصر خالل والشام مصر

كالكاقع أف ىذا النشاط لـ يكف ليزدىر في العصر الههمككي لكال ها كيجد 
هػػف تشػػجيع كترحيػػب هػػف بعػػض سػػبلطيف الههاليػػؾ لمعمػػـ كالعمهػػاء كالػػذيف سػػاركا 

 .3في ذلؾ عمى نيج أسبلفيـ األيكبييف

هػات  كعميو فإننا نقكؿ إف الحركة العمهية فػي تمػؾ الفتػرة انبنػت عمػى هقكِّ
نيا بيف كثرة العمهاء الذيف أسَّسكا لتمؾ النيضػة الفكريػة كالعمهيػة، تظافرت فيها بي

 السبلطيف بتشييد هؤسسات العمـ الحاضنة لتمؾ النيضة.كاىتهاـ 

 ثانيا: أصناف العموم خالل العصر الممموكي: 

الحديث عف أصناؼ العمكـ، حيػث يػذكير إلى  تطٌرؽ عمهاء ذلؾ العصر
ػػزم الكمبػػي الهػػالكي)ت ـ( أنَّيػػا "عمػػى الجهمػػة ثبلثػػة أنػػكاع، 1340ىػػػ/741ابػػف جي

عمػػػػػـك شػػػػػرعية، كعمػػػػػـك ىػػػػػي آالت لمشػػػػػرعية، كعمػػػػػـك ليسػػػػػت بشػػػػػرعية كال آالت 
لمشػرعية، فأهػا العمػػكـ الشػرعية فأصػػمييا الكتػاب كالٌسػنة، كيتعمٌػػؽ بالكتػاب ًعمهػػاف، 
القراءات كالتفسير، كيتعٌمؽ بالٌسنة عمهاف، أصكؿ الديف كفركع الفقو...كأها آالت 

لشػػرعية فيػػي أصػػكؿ الفقػػو، كعمػػـك المسػػاف كىػػي النحػػك كالمغػػة كاألدب كالبيػػاف، ا
كنػرل بػأف ، 4آالت لمشرعية....كالطب كالحساب..." كأها التي ليست بشرعية كال 

                                                           
٠ٍِخٟٔ فُٛٞ، ىٍٚ حٌّخٌى١ش فٟ حٌل١خس حٌفى٠َش فٟ َِٜ ه٩ي حٌؼَٜ ح٠٤ٛرٟ، ٌِوَس ِخؿٔظ١َ  3

فٟ حٌظخ٠ٍن ح٢١ٌٓٛ، اَٗحف: أ.ى رلخُ ارَح١ُ٘، لُٔ حٌظخ٠ٍن ٚحٌـغَحف١خ، حٌّيٍٓش حٌؼ١ٍخ 

 .18َ، 2010ٙ-2009٘ـ/1431-٥ٌ1430ٓخطٌس، ر٠ٍُٛؼش، 

حرٓ ُؿِٞ حٌىٍزٟ حٌغَٔخ١ٟ، حٌمٛح١ٔٓ حٌفم١ٙش فٟ طٍو١ٚ ٌِ٘ذ حٌّخٌى١ش ٚحٌظٕز١ٗ ػٍٝ ٌِ٘ذ  4

، 01حٌ٘خفؼ١ش ٚحٌلٕف١ش ٚحٌلٕز١ٍش، طلم١ك: ِخؿي حٌلّٛٞ، ىحٍ حرٓ كَِ، ر١َٚص، ١

 .695-694َ، 2013ٙ٘ـ/1434
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 فً واإلسالمٌة اإلنسانٌة العلوم على وأثرهما والموسوعٌة التخصص

 (م1517-1250/هـ923-648) المملوكً العصر خالل والشام مصر

ىػػذا التقسػػيـ قػػد اسػػتكعب كػػؿ العمػػكـ التػػي كانػػت رائجػػة فػػي هصػػر كالشػػاـ خػػبلؿ 
كا فػي  فىمىًكيػا، فػبل تجػد عالهػا هكسػكعيا أك تمؾ الًحقبة، فىدىٍندىف العمهاء حكليػا كداري

هتخصصػػا إال كلػػو كعػػب عػػاؿو فػػي عمػػـ أك ًعمهػػيف، أك هشػػاركة قكيػػة فػػي عمػػكـ 
 هتعددة.

 ثالثا: مواقف العمماء من التخصص والموسوعية:

بخصػػػػػػػكص ظػػػػػػػاىرة  -بػػػػػػػيف هؤيِّػػػػػػػد كهعػػػػػػػارض -تباينػػػػػػػت آراء العمهػػػػػػػاء 
 التخصػػػػػػػػػػص كالهكسػػػػػػػػػػكعية، فالقاضػػػػػػػػػػي أبػػػػػػػػػػك بكػػػػػػػػػػر بػػػػػػػػػػف العربػػػػػػػػػػي الهغربػػػػػػػػػػي

، يػػػػػرل أنػػػػػو عمػػػػػى طالػػػػػب العمػػػػػـ أف ييًمػػػػػـ أكال بعػػػػػٌدة عمػػػػػكـ، ـ(1148ىػػػػػػ/543)ت
كالحسػػاب كعمػػـك القػػرآف، كالحػػديث كالطػػب، كهػػف ثػػـ يتخصػػص فػػي عمػػـ هنيػػا، 

، كهػػػا أٌف الػػػذم 5عمػػػى العمػػػـك بمػػػكغ الغايػػػة فييػػػا االطػػػبلعألنػػػو لػػػيس اليػػػدؼ هػػػف 
طمػب كػؿ ى إل يعيب الجهع بيف التخصص كالهشاركة في العمكـ األخرل كيدعك

 . 6العمـك فيك جاىؿ بيا، ألف اإلحاطة بيا غير ههكنة، كالهشاركة فييا ههكنة

كىذا ها ذىػب إليػو كاستحسػنو ابػف خمػدكف كػذلؾ، حيػث يػرل أف الهػتعمـ   
ال يسػػتطيع الفيػػـ جهمػػة كاحػػدة، بػػؿ عميػػو التػػدٌرج حتػػى ييًمػػـ بػػالفف الػػذم يتعٌمهػػو، 

يػدعـ ىػذا القػكؿ كػذلؾ الفقيػو عبػد ك  .7كتحصؿ لو اليهة كال يكسؿ في التحصػيؿ
                                                           

ً ا١ٌٙخ ح٤فَحى، حٔظَ وظخرٗ: حٌؼٛحُٛ ِٓ حٌمٛحُٛ ٠َٜ حرٓ حٌؼَرٟ أْ رٍٛؽ حٌغخ٠ش فٟ حٌؼٍَٛ ٨ ٠ٜ 5

فٟ طلم١ك ِٛحلف حٌٜلخرش رؼي ٚفخس حٌٕزٟ ٍٛٝ هللا ػ١ٍٗ ٍُٚٓ، طلم١ك: ى. ػّخٍ ١خٌزٟ، ِىظزش 

 .371-370ىحٍ حٌظَحع، َِٜ، ى.ص.١، ٙ 

 .371ٔفٔٗ، ٙ 6

 .348-347، 02ٙحرٓ هٍيْٚ، حٌّٜيٍ حٌٔخرك، ؽ 7
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، فقػد حػث عمػى عػدـ االكتفػاء ـ(1200ىػػ/597)ت الرحهف بف الجػكزم الحنبمػي
بعمػػػـ كاحػػػد، كيػػػرل أنػػػو ينبغػػػي عمػػػى كػػػؿ هتخصػػػص فػػػي عمػػػـ هػػػا أف ييًمػػػـ ببػػػاقي 
العمكـ، ألف كؿ عمـ لو تعمُّؽ بآخػر، كها حث طالب الفقو عمى أف يأخذ هف كؿ 

، كبالتالي فكبلـ ابف الجكزم فيػو دعػكة 8جهيع العمكـ إلى فف قسطا لحاجة الفقيو
صريحة لمتكسع في العمكـ كاإللهاـ بيا لعبلقتيا فيها بينيا، فكيؼ بفقيو ال يعرؼ 

 الحديث كال ييجيد النحك؟.

لؤلديب الطبيػب عبػد  –هغايرا لها سبؽ  –في هقابؿ ىذا نجد رأيا آخر    
أنػػػػو عمػػػػى الهػػػػتعمـ أف ال  حيػػػػث يػػػػرل(، ـ1231ىػػػػػ/629)تالمطيػػػػؼ البغػػػػدادم 

يطمب عمهيف دفعة كاحدة، بؿ عميو أف يتفرغ لعمػـ كاحػد، كيكاظػب عميػو سػنة أك 
غيره هػع عػدـ إىهػاؿ هػا تعمَّهػو بالهػذاكرة كهباحثػة إلى  سنتيف، ثـ يهكنو االنتقاؿ

 .9األقراف

كيػػػػػدافع الهػػػػػؤرخ الػػػػػذىبي عػػػػػف التخصػػػػػص هػػػػػف خػػػػػبلؿ انتقػػػػػاده لظػػػػػاىرة    
، التػػي تحػػكؿ دكف التَّهيُّػػر كاإلتقػػاف ألم عمػػـ، كيؤيػػده فػػي  الهكسػػكعية فػػي العمػػـك

ـ(، حػيف 1344ىػػ/745ىذا، األديػب أبػك حيػاف هحهػد بػف يكسػؼ الغرنػاطي )ت
أٌكػػد أف الهكسػػكعي الهشػػارؾ فػػي العمػػكـ ىػػك صػػاحب تصػػانيؼ ينظػػر فػػي عمػػكـ 

:"ازدحػػػاـ العمػػػكـ هيضػػػمة  كثيػػػرة كال يبمػػػغ اإلهاهػػػة فػػػي أم هنيػػػا، كقػػػد قػػػاؿ العيقىػػػبلء
                                                           

، ١01ك: ػزي حٌمخىٍ أكّي ػطخ، ىحٍ حٌىظذ حٌؼ١ٍّش، ر١َٚص، ١حرٓ حٌـُٛٞ، ١ٛي حٌوـخ١َ، طلم 8

 . 439-438-310َ، 1992ٙ٘ـ/1412

حرٓ أرٟ أ١ٛزؼش، ػ١ْٛ ح٤ٔزخء فٟ ١زمخص ح١٤زخء، طلم١ك: ى.ِٔحٍ ٍٟخ، ٍِٕ٘ٛحص ىحٍ ِىظزش  9

 .691حٌلـ١خس، ر١ـَٚص، ى.ص.١، ٙ
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مهفيكـ"، لػذلؾ كػاف هػف بمػغ اإلهاهػة هػف الهتقػٌدهيف فػي عمػـ هػف العمػكـ ال يكػاد ل
أف إلػى  كيػذىب الباحػث خالػد كبيػر عػبلؿ .10غيػرهإلػى  يشتغؿ بغيػره، كال ينسػب

ػػريف فػػي العمػػكـ قمػػة اإلبػػداع، كضػػعؼ اإلتقػػاف، نظػػرا ألنيػػػـ  الغالػػب عمػػى الهيتبحِّ
قػػكا جيػػكدىـ فػػي هعػػارؼ هتنكعػػة، كيرجػػع نجػػاح ط الػػب العمػػـ فػػي الجهػػع بػػيف فرَّ

  .11طاقات كؿ طالب كرغباتو كظركفوإلى  التخصص كالهكسكعية

كنريػػد هػػف خػػبلؿ ىػػذه الدراسػػة الكقػػكؼ عمػػى الػػزخـ الكبيػػر الػػذم أفرزتػػو 
ىػػذه الظػػاىرة خػػبلؿ تمػػؾ الفتػػرة، كنسػػتبيف إيجابياتيػػا كهػػا نسػػتجمي سػػمبياتيا، هػػف 

 جكد بو الهصادر التاريخية.خبلؿ تراجـ العمهاء كًسيىرىـ العمهية بقدر ها ت

 رابعا: مظاىر التخصص والموسوعية خالل العصر الممموكي:
أثناء البحث في كتب التراجـ كجػدنا أف الكثير هف عمهاء تمؾ الفترة 

، فهنيـ هف  كبرز  أتقن عمما واحداجهع بيف التخصص كالهشاركة في العمـك
أبك العباس هنصكر بف أكليـ  أربعة: هنـينذكر  فيو، كلـ يتفٌرغ لغيره هف العمكـ

ٌذاؽ الهقرئيف، 1253ىػ/651سرَّار بف عيسى االسكندراني )ت ـ(، كاف هف حي
كالثاني: الشيخ اإلهاـ الحافظ ، 12نظـ أرجكزة في القراءات، كها صنَّؼ تفسيرا

                                                           
١ك: ٗؼ١ذ ح٤ٍٔئ١ٚ ٚػَّ حٌم١ّخَ، حرٓ ِفٍق حٌّميٟٓ، ح٢ىحد حٌَ٘ػ١ش ٚحٌّٕق حٌَّػـ١ش، طلم 10

 . 125، 02َٙ، ؽ1999٘ـ/1419، 03ِئٓٔش حٌَٓخٌش، ر١َٚص، ١

هخٌي وز١َ ػ٩ي، حٌلَوش حٌؼ١ٍّش حٌلٕز١ٍش ٚأػَ٘خ فٟ حٌَّ٘ق ح٩ٓ٦ِٟ، أ١َٚكش ىوظٍٛحٖ ىٌٚش  11

َ، 2003فٟ حٌظخ٠ٍن ح٩ٓ٦ِٟ، اَٗحف: أ.ى ػزي حٌل١ّي كخؿ١خص، لُٔ حٌظخ٠ٍن، ؿخِؼش حٌـِحثَ، 

ٙ100. 

٘ـ، 1396، 01ح١ٛ١ٌٟٔ، ١زمخص حٌّف٠َٔٓ، طلم١ك: ػٍٟ ِلّي ػَّ، ِىظزش ٚ٘زش، حٌمخَ٘س، ١ 12

ٙ106. 
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رشيد الديف أبي الحسيف يحي بف عمي بف عبد ا األهكم النابمسي ثـ الهصرم 
في عمـ الحديث كتقٌدـ فيو حتى انتيت إليو رياسة  ـ(، برع1263ىػ/662)ت

، كالثالث: الشيخ اإلهاـ شرؼ الديف أبي زكريا يحي 13ىذا الفف بالديار الهصرية
ـ(، برع في 1306ىػ/706بف احهد بف عبد العزيز الجذاهي االسكندراني )ت

بف ، كالرابع: عمي 14القراءات ككاف عالها فييا، هشيكرا بيا في بمده اإلسكندرية
ـ(، برع في الهذىب الهالكي كأٍحكىهو 1354ىػ/756عبد الحهيد السخاكم )ت

حتى صار رأسا فيو، كاعترؼ لو أىؿ عصره بالتقٌدـ في ذلؾ،"ككاف شيخ 
 .15الهالكية كفقيييـ بديار هصر كالشاـ"

، نذكر هنيـ أربعة: األكؿ: شرؼ الديف أبي أتقنت عممين كهنيـ طائفة
ـ(، اىتـ 1260ىػ/659بف احهد )ت سميهافبف  أحهد الهرجانيابف  العباس

بالقراءات كحذؽ فييا، فضبل عف إلهاهو بالفقو، كدٌرس كأفتى، ككاف هف أعياف 
كالثاني: اإلهاـ شرؼ الديف أبي الحسف يحي بف احهد  16الفضبلء باإلسكندرية

 ىػ705بف عبد العزيز الجذاهي االسكندراني، الهعركؼ بابف الصكاؼ )ت
بيف عمهي الحديث كالقراءات، كبمغ الغاية فييها، فحٌدث ـ(، جهع 1305/

                                                           
حٌزَُحٌٟ، ١ِ٘وش لخٟٟ حٌم٠خس ١ٗن ح٩ٓ٦َ ريٍ حٌي٠ٓ أرٟ ػزي هللا ِلّي رٓ ارَح١ُ٘ حرٓ ؿّخػش  13

ىحٍ حٌغَد ح٩ٓ٦ِٟ، ٘ـ، ىٍحٓش ٚطلم١ك: ى.ِٛفك رٓ ػزي هللا رٓ ػزي حٌمخىٍ، 733حٌّظٛفٝ ٕٓش 

 .549، 02َٙ، ؽ1988٘ـ/1408، 01ر١َٚص، ١

حرٓ طغَٞ رَىٞ، حٌٕـَٛ حٌِحَ٘س فٟ ٍِٛن َِٜ ٚحٌمخَ٘س، طمي٠ُ ٚطؼ١ٍك: ِلّي ك١ٔٓ ّْٗ  14

 .172، 08َٙ، ؽ1992٘ـ/1413، 01حٌي٠ٓ، ىحٍ حٌىظذ حٌؼ١ٍّش، ر١َٚص، ١

ى.ػزي حٌل١ّي ػزي هللا حٌَٙحِش، ىحٍ حٌىخطذ،  حٌظٕزىظٟ، ١ًٔ ح٨رظٙخؽ رظط٠َِ حٌي٠زخؽ، ػٕخ٠ش ٚطمي٠ُ: 15

 .328َ، 2000ٙ، ١02َحرٍْ، ١ٌز١خ، ١

، 01حٌٌ٘زٟ، طخ٠ٍن ح٩ٓ٦َ، طلم١ك: ى.ػَّ ػزي ح٩ٌَٔ طيَِٞ، ىحٍ حٌىظخد حٌؼَرٟ، ر١َٚص، ١ 16

 .382، 48َٙ، ؽ1987٘ـ/1407
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كتصٌدر إلقراء القرآف الكريـ بثغر اإلسكندرية، كسهع هنو جهاعة هف العمهاء 
كالثالث: نكر الديف أبي الحسف عمي  17الكبار، أهثاؿ البرزالي كالذىبي، كغيرىها

ها ـ(، كاف قيٌ 1354ػ/ ق756بف عبد النصير بف عمي السخاكم الهصرم )ت
بهذىب اإلهاـ هالؾ، عارفا بدقائقو كتفاصيمو، حتى قيؿ عنو "هالؾي هذىًب 

فضبل عف طمبو لعمـ الحديث، فكاف ييفتي كيحدِّث بدهشؽ لهدة طكيمة  18هالؾ"
كالرابع: شياب الديف أبي  19قبؿ تكلِّيو التدريس بالخانقاه الشيخكنية في القاىرة

ـ(، تفٌقو بالقاىرة عمى 1400ػ/ ق803العباس أحهد بف عبد ا النحريرم )ت
هذىب اإلهاـ هالؾ حتى برع فيو، كجهع إليو عمـ النحك كالعربية كهير فييا، 

 .20كدٌرس هدة هف الزهف

، مشاركة قوية في العمومكبرزت هف بيف عمهاء حقبة الدراسة فئة ليا 
 عبد الكنيا لـ تبمغ درجة التخصص الهتقف الهبدع، نذكر هنيـ أربعة: أكليـ: 

ـ(، كاف بارعا في 1270ىػ/669بف عبد الرحهف العقيمي الهصرم الشافعي )ت
كالثاني: شياب الديف  21الفقو كالتفسير، كالعربية كاألصميف، كلو هصنفات كثيرة

                                                           
حَٓ، ىحٍ حٌىظذ حرٓ حٌـٍِٞ حٌيِ٘مٟ، غخ٠ش حٌٕٙخ٠ش فٟ ١زمخص حٌمَحء، طلم١ك :ؽ.رَؿٔظَ 17

 .366، 02َٙ، ؽ2006، 01حٌؼ١ٍّش، ر١َٚص، ١

حٌٜفيٞ، أػ١خْ حٌؼَٜ ٚأػٛحْ حٌَٕٜ، طلم١ك: ى. ػٍٟ أرٛ ٠ُي ٚآهَْٚ، ىحٍ حٌفىَ حٌّؼخَٛ،  18

 .456، 03َٙ، ؽ1998٘ـ/1418، 01ر١َٚص، ٚىحٍ حٌفىَ، ىِ٘ك، ١

ػش ِ٘ظَوش ر١ٓ حٌّؼٙي حرٓ لخٟٟ ٗٙزش، طخ٠ٍن حرٓ لخٟٟ ٗٙزش، طلم١ك : ػئخْ ى٠ٍٖٚ، ١زخ 19

َ، 1994حٌفَٟٔٔ ٌٍيٍحٓخص حٌؼَر١ش ريِ٘ك، ٚحٌـفخْ ٚحٌـخرٟ ٌٍطزخػش ٚحٌَٕ٘، لزَٙ، 

 .89، 02ٙ، ؽ03ِؾ

، طلم١ك: ػئخْ ى٠ٍٖٚ -لطؼش ِٕٗ-حٌّم٠َِٞ، ىٍٍ حٌؼمٛى حٌّف١يس فٟ طَحؿُ ح٤ػ١خْ حٌّف١يس  20

 .218-217ٙ، 01َ، ؽ1995ِٚلّي حٌَّٜٞ، ٍِٕ٘ٛحص ُٚحٍس حٌؼمخفش، ىِ٘ك، 

ح٤ىَٔٚٞ، ١زمخص حٌّف٠َٔٓ، طلم١ك: ١ٍّٓخْ رٓ ٛخٌق حٌوـِٞ، ِىظزش حٌؼٍَٛ ٚحٌلىُ، حٌّي٠ٕش  21

 .245َ، 1997ٙ، 01حٌٍّٕٛس، ١
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أبي العباس أحهد بف أبي العبلء إدريس البينسي الهصرم، الهعركؼ بالقرافي 
و، كالعمكـ العقمية، كلو ـ(، كاف إهاها بارعا في الفقو كأصكل1285ىػ/684)ت
شيد لو شيخ الشافعية بالديار الهصرية بتفنُّنو، كتعٌدد هعارفو ، ك بالتفسير هعرفة

كاختصاصاتو، فقاؿ عنو حسبها أكرده ابف فرحكف كغيره:" شياب الديف القرافي 
عشر  عمـك في أحدأك قاؿ: ثهانية –عشر عمها في ثهانية أشير حٌرر أحد

رة تشيد لو عمى ذلؾ، حيث صٌنؼ في الهكاقيت كلو هصنفات كثي 22شيرا"
: أبي ، كالثالث23كأصكؿ الديف كالهنطؽ كالحساب كالجبر كاليندسة كعمـ الفمؾ

ـ(، تنٌقؿ كثيرا 1286ىػ/685بكر هحهد بف احهد بف هحهد البكرم الكائمي )ت
في سبيؿ تحصيؿ العمـ، كأدرؾ غايتو، فبرع في كثير هف فنكنو كالفقو كالتفسير 

يث كالفرائض كاألصميف كالنحك، كدٌرس، كأفاد الطمبة في كؿ هف دهشؽ كالحد
، كالرابع: الٌشيخ صدر الٌديف هيحهد بف عهر بف هكي 24كهصر كبيت الهقدس

ؿ الشافعي )ت هد بف الهرحِّ ـ(، كاف عارفا بالفقو 1316ىػ/716بف عبد الصَّ
تغالو كأصكلو، كالتفسير، هبٌرزا في النحك كالمغة كاألدب، فضبل عف اش

 .25بالطب

                                                           
حرٓ فَكْٛ، حٌي٠زخؽ حٌٌّ٘ذ فٟ ِؼَفش أػ١خْ ػٍّخء حٌٌّ٘ذ، طلم١ك ٚطؼ١ٍك: ى.ِلّي ح٤كّيٞ  22

 .238-236، 01ٙ.ص.١، ؽأرٛ حٌٍٕٛ، ىحٍ حٌظَحع ٌٍطزغ ٚحٌَٕ٘، حٌمخَ٘س، ى

 .238، 01ٙٔفٔٗ، ؽ 23

 .475-473، 02ٙحٌزَُحٌٟ، حٌّٜيٍ حٌٔخرك، ؽ 24

حٌٔزىٟ طخؽ حٌي٠ٓ ػزي حٌٛ٘خد، ١زمخص حٌ٘خفؼ١ش حٌىزَٜ، طلم١ك: ى. ِلّٛى ِلّي حٌطٕخكٟ ٚى.  25

 .256، 09ٙ٘ـ، ؽ1413، 02ػزي حٌفظخف ِلّي حٌلٍٛ، ىحٍ ٘ـَ ٌٍطزخػش ٚحٌَٕ٘ ٚحٌظ٠ُٛغ، ١
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أف ها ذكرنػاه ىػك هجػرد هسػح بسػيط ألىػـ التخصصػات إلى  كنشير ىنا
ال فإف عددىـ أكثر هها سػبؽ  التي حظيت بهشاركة عمهاء هصر كالشاـ فييا، كا 
ًذكػػػره، كسػػػردىـ جهيعػػػا يطػػػكؿ، كىػػػدفنا ىنػػػا ىػػػك إثبػػػات هشػػػاركتيـ كتكسُّػػػًعيـ فػػػي 

 خبلؿ حقبة الدراسة. العمكـ

تخصػػص كالهكسػػكعية أف غالبيػػة عمهػػاء هصػػر كهػػا نػػذكر فيهػػا يخػػص ال
ييـ األكؿ نحػػك العمػػكـ الدينيػػة كالفقػػو  كالشػػاـ خػػبلؿ العصػػر الههمػػككي كػػاف تػػكجُّ
بهذاىبو كالحديث كالقػراءات كالتفسػير كالتصػكؼ كعمػـ الكػبلـ، ثػـ اىتهػاهيـ ثانيػا 
بعمػـك المغػػة العربيػة كػػالنحك كالصػرؼ كغيرىػػا، ثػـ بدرجػػة أقػؿ بػػالعمـك الككنيػػة أك 
هػػػا ييعػػػرؼ بعمػػػكـ األكائػػػػؿ كالهعقػػػكالت كالطػػػب كالفمػػػػؾ كالصػػػيدلة كغيرىػػػا، كىػػػػذا 
بطبيعػػػة الحػػػاؿ سػػػينعكس عمػػػى حجػػػـ التػػػأليؼ الػػػذم سػػػيتفاكت كيتبػػػايف بػػػيف تمػػػؾ 

 العمـك حسب درجة االىتهاـ.

خامســا: انعكــاس التخصــص والموســوعية عمــى التــأليف فــي العمــوم اإلنســانية 
 مموكي:والعموم اإلسالمية خالل العصر الم

إف الهتأهِّؿ في حاؿ كاًقع العمهاء بيف التخصص كالهكسكعية، يجد أنيـ 
ترككا بصهات كاضحة كآثػار راسػخة هٌيػزت تمػؾ الًحقبػة هػف الناحيػة العمهيػة عػف 
غيرىػػػا هػػػف العصػػػكر اإلسػػػبلهية، تجمٌػػػى ذلػػػؾ فيهػػػا تركػػػكه هػػػف هصػػػنفات ال تػػػزاؿ 

 ىـ آنذاؾ: شاىدة عمى ذلؾ التهٌيز، كهها اتسـ بو التأليؼ عند
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ــآليف الموســوعية: -1 بعػػد عػػرض هظػػاىر التخصػػص كالهكسػػكعية انتشــار الت
لػػػدل العمهػػػاء نستشػػػؼ أنيػػػـ كػػػانكا لمهكسػػػكعية أقػػػرب هػػػف التخصػػػص، كىػػػذا هػػػا 
سينعكس إيجابا عمى حركة التأليؼ في تمؾ الًحقبة، فقد اندفع عمهاء تمؾ الًحقبة 

، ًلبىػػثِّ أفكػػارىـ كجهػػع العمػػكـ نحػػك التػػأليؼ فػػي شػػتى الفنػػكف كالعمػػـك انػػدفاعا كبيػػرا
الهختمفة، كالنصكص الهتفرقة، ككضعيا في هصنَّؼ كاحد تربط بيف أطرافو فكرة 

نػكعيف، األكؿ تضػٌهف عمكهػا إلى  عاهة شاهمة، فكانت الهكسكعات التي تهايزت
هختمفػػة كنيايػػة األرب لمنػػكيرم كصػػبح األعشػػى لمقمقشػػندم، كالنػػكع الثػػاني تنػػاكؿ 

ات األعيػػاف البػػف خمكػػاف، كفػػتح البػػارم البػػف حجػػر العسػػقبلني عمهػػا كاحػػدا ككفيػػ
الػذم سػنتحدث  -كالبداية كالنياية البف كثير، كًكبل النػكعيف حهػؿ هعنػى التجديػد

 ، فضبل عف االبتكار أحيانا أخرل.-عنو فيها سيأتي

ػػص اإلنتػػاج العمهػػي لعمهػػاء فتػػرة الدراسػػة  كنسػػتطيع القػػكؿ هػػف خػػبلؿ تفحُّ
التآليؼ الهكسكعية الجاهعة، إلى  حمة ىيأت عقمياتيـ لمجنكحإفَّ ظركؼ تمؾ الهر 

التػػي ضػػهَّنيكىا ألكانػػا هختمفػػة هػػف الهعػػارؼ كالعمػػكـ، خاصػػة فػػي العمػػكـ اإلنسػػانية 
كالعمكـ اإلسبلهية، ساىهت كمُّيا في ازدىار الحياة العمهيػة كالفكريػة، كصػار ليػا 

 األثر الكاضح فيها بعد.

قاـ عمهاء هصر كالشاـ خبلؿ الفترة الهعنية  حيثالتجديد في الموضوعات: -2
ف اشػػتقت هادتيػػا  بدراسػػتنا بالتػػأليؼ فػػي هكاضػػيع ليسػػت عمػػى غػػرار السػػابقيف، كا 
العمهية هف الهصادر األكلى في كؿ عمـ هف العمكـ، حتى إف هنيـ هػف شػيد لػو 



نوفمبر  11العدد 

 2221سبتمبر 

 مجلة البحوث األفرٌقٌة

 

 635                                 

 فً واإلسالمٌة اإلنسانٌة العلوم على وأثرهما والموسوعٌة التخصص

 (م1517-1250/هـ923-648) المملوكً العصر خالل والشام مصر

غيػػره هػػف العمهػػاء باالبتكػػار كاإلبػػداع، فيػػػذا شػػياب الػػديف أبػػي العبػػاس أحهػػد بػػف 
ػػػػهىو 1285ىػػػػػ/684س القرافػػػػي )تإدريػػػػ ـ(، صػػػػنَّؼ كتابػػػػا فػػػػي أصػػػػكؿ الفقػػػػو كسى

، كاشػػتير قػػديها بػػػػ"القكاعد"، أك 26بػػػ"الفركؽ"، أك"أنػػكار البػػركؽ فػػي أنػػكاء الفػػركؽ"
"قكاعػد القرافػي"، كييعتبػػر ىػذا الكتػاب هػػف الهبتكػرات الخاصػة بػػو، التػي لػـ يسػػبقو 

ب "األجكبة الفاخرة عف كها أٌلؼ كتا  .27إلييا أحد حسب رأم أىؿ االختصاص
األسػػئمة الفػػاجرة فػػي الػػرد عمػػى الهمػػة الكػػافرة"، كذكػػر عػػف سػػبب تأليفػػو أف بعػػض 
النصػػارل إحػػتج بػػالقرآف الكػػريـ عمػػى صػػحة هػػذىب النصػػرانية، فبىػػٌيف فػػي كتابػػو 

، كىػػػك هػػػف 28الهػػػذككر هػػػف خػػػبلؿ القػػػرآف الكػػػريـ ككتػػػبيـ زيػػػؼ هػػػذىبيـ كبطبلنػػػو
نػب، كقٌعػدكا لػو القكاعػد، فرسػهكا كأسسػكا لمهػنيج األكائؿ الذيف كتبػكا فػي ىػذا الجا

قىػو  الصحيح في الجدؿ الديني هع أىؿ الذهة، كها أف الناظر في كيتبػو يمهػس تفىكُّ
نِّفو ًضهف العمهاء الهكسكعييف خػبلؿ تمػؾ  سُّعو في عمكـ ًعٌدة، ها يجعمنا نيصى كتكى

 الًحقبة الهعنية بدراستنا.

 : 29الشروح والحواشي والمختصرات-3

                                                           
 ظلم١ك: ه١ًٍ حٌٍّٕٜٛ، ٍِٕ٘ٛحص ِلّي ػٍٟ ر٠١ْٛ، ىحٍ حٌىظذ حٌؼ١ٍّش، ر١َٚص.١زغ ر 26

حٌٜغ١َ رٓ ػزي ح٩ٌَٔ حٌٛو١ٍٟ، ح٦ِخَ حٌ٘ٙخد حٌمَحفٟ كٍمش ًٚٛ ر١ٓ حٌَّ٘ق ٚ حٌّغَد فٟ  27

ٌِ٘ذ ِخٌه فٟ حٌمَْ حٌٔخرغ، ُٚحٍس ح٤ٚلخف ٚ حٌ٘ئْٚ ح١ِ٩ٓ٦ش، حٌٍّّىش حٌّغَر١ش، 

 .311-310، 01َٙ، ؽ1996٘ـ/1417

حٌمَحفٟ ٗٙخد حٌي٠ٓ أرٛ حٌؼزخّ أكّي رٓ اى٠ٍْ رٓ ػزي حٌَكّخْ حٌٜٕٙخؿٟ، ح٤ؿٛرش حٌفخهَس  28

ػٓ ح٤ٓجٍش حٌفخؿَس فٟ حٌَى ػٍٝ حٌٍّش حٌىخفَس، طلم١ك: ِـيٞ ِلّي حٌ٘ٙخٚٞ، ػخٌُ حٌىظذ 

 .21َ، 2005ٙ٘ـ/1426، 01ٌٍطزخػش ٚحٌَٕ٘ ٚحٌظ٠ُٛغ، ر١َٚص، ١

ِٓ أٓزخد حٌظيٍ٘ٛ حٌؼخَ حٌٌٞ أٛخد ح٤ِش ح١ِ٩ٓ٦ش فٟ ػٍٜٛ٘خ ٚحٌظٟ ػيَّ٘خ حٌزؼٞ  29

حٌّظؤهَس، حٔظَ: ِلّي رٓ حٌلٔٓ حٌلـٛٞ حٌؼؼخٌزٟ، حٌفىَ حٌٔخِٟ فٟ طخ٠ٍن حٌفمٗ ح٩ٓ٦ِٟ، 

 .02، 04ٙ٘ـ، ؽ1340ِطزؼش اىحٍس حٌّؼخٍف، حٌَرخ١، 
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كانت هف ههيزات حقبة الدراسػة انتشػار ظػاىرة االختصػارات لكػؿ كتػاب 
 هيطكؿ، ككضع الشركح كالحكاشػي عمػى الهؤلفػات، ههػا دفػع العديػد هػف البػاحثيف

بالضػػػػعؼ  –فيهػػػػا يتعمػػػػؽ بالجانػػػػب الثقػػػػافي  –اتيػػػػاـ الحضػػػػارة اإلسػػػػبلهية إلػػػػى 
كتضػػعؼ كالسػػمبية، ألف أغمػػب تمػػؾ الشػػركح كالهختصػػرات هجػػردة هػػف االبتكػػار، 

ػػػكؿ بيػػػنيـ كبػػػيف التكغػػػؿ فػػػي أهيػػػات الكتػػػب  اليهػػػة لػػػدل طػػػبلب العمػػػـ، حيػػػث تىحي
القديهػػة التػػي تتضػػهف االبتكػػار، كتكلػػد الهمػػؿ فػػي النفػػكس، كهػػا أف الهشػػتغؿ بيػػا 

نها يككف حاهؿ فقو غيره، ال قدرة إلى  )أم الهختصرات( غالبا ال يككف فقييا، كا 
 .30أشبو ذلؾ لو عمى التخريج أك القياس أك التأكيؿ كها

كفي هقابؿ ىذا، فقد كجدنا رأيا يدحض ىذا االتياـ، حيث يقكؿ األسػتاذ 
أبك سميهاف عبد الكريـ قبكؿ بػأف االختصػار نػكع هػف أنػكاع التجديػد الخػارج عػف 
النهط الهعيكد، كيرل بأنو ابتكػار ييحهػد فاعمػو إذا فعمػو فػي كقػت لػـ يكػف يينتظػر 

 لؿ عمى ذلؾ فيها يأتي.، كنرل أف ىذا رأيا صائبا كسند31غيره

فػػػػػإذا كانػػػػػت ىػػػػػذه الشػػػػػركح كالحكاشػػػػػي كالهختصػػػػػرات هػػػػػف ًسػػػػػهات ذلػػػػػؾ 
العصػػر، فإنيػػا لػػـ تكػػف بالضػػعؼ الػػذم قػػد يتصػػكره الكثيػػر هػػف البػػاحثيف، فبعػػد 
البحث كالتنقيب فػي تػراث العمهػاء الفكػرم، نجػد شػيادات قيِّهػة لعمهػاء أثنػكا عمػى 

ى فاقػػػت الػػػنص األصػػػمي لمكتػػػاب، تمػػػؾ الشػػػركح كالحكاشػػػي، كالتػػػي ربهػػػا أنيػػػا حتػػػ
                                                           

حٌوخِْ ٚ حٌٔخىّ  ٍٔٛ حٌي٠ٓ ِوظخٍ حٌوخىِٟ، حٌّمخٛي فٟ حٌٌّ٘ذ حٌّخٌىٟ ه٩ي حٌم١َٔٓ 30

 .147َ، 2002ٙ٘ـ/1423، 01حٌٙـ١٠َٓ، ِىظزش حٌَٗي، ح٠ٌَخٝ، ١

أرٛ ١ٍّٓخْ ػزي حٌى٠َُ لزٛي، ح٨هظٜخٍ ٚحٌّوظَٜحص فٟ حٌٌّ٘ذ حٌّخٌىٟ، ىحٍ حٌفـَ ٌٍطزخػش  31

 .176ٚحٌَٕ٘ ٚحٌظ٠ُٛغ، حٌـِحثَ، ى.ص.١، ٙ
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كيبدك ذلؾ كاضػحا عنػد الشػيخ أبػي العبػاس أحهػد بػف عهػر بػف إبػراىيـ القرطبػي 
ٍفًيػػػػـ فػػػػي شػػػػرح 1257ىػػػػػ/656)ت ـ( الهػػػػػدرِّس باإلسػػػػكندرية، صػػػػٌنؼ كتابػػػػو "الهي

ػػٌؿ الكتػػب، كيكفيػػو 1631ىػػػ/1041هسػػمـ"، قػػاؿ عنػػو الهقػػرم )ت ـ(:"كىػػك هػػف أجى
هػو ا تعػالى عميػو فػي كثيػر هػف الهكاضػع، كفيػو شرفا اعتهػاد اإلهػاـ النػككم رح

كلكتػاب الهفيػـ أىهيػة كػذلؾ بػيف كتػب الهػذىب الهػالكي،  ،32أشياء حسنة هفيػدة"
فيك هف أىـ الشركح الحديثية التػي اعتنػت بتقريػر الهػذىب الهػالكي فػي الهسػائؿ 
الخبلفيػػة، هػػع هقارنتػػو بالهػػذاىب األخػػرل، كبالتػػالي فيػػك كتػػاب أصػػيؿ بػػيف كتػػب 

كنشػير ىنػػا فيهػا يخصػص ظػػاىرة التخصػص أنػو قػػد لفػت انتباىنػػا  .33بلفيػاتالخ
بعػض العمهػػاء الػػذيف ذكىػػرىت كتػػب التػػراجـ هشػػاركتيـ فػػي عمػػكـ هختمفػػة هػػا يجعػػؿ 
ًييـ  نِّفيـ ضػهف العمهػاء الهكسػكعييف، إال أف ذلػؾ ال يتكافػؽ هػع تػكجُّ البعض ييصى

لؾ نػػذكر الشػػيخ فػػي التػػأليؼ الػػذم يتركػػز عمػػى تخصػػص كاحػػد فقػػط، ككهثػػاؿ لػػذ
ـ(، الػػذم شػػارؾ فػػي عمػػـك العربيػػة 1374ىػػػ/776خميػػؿ بػػف إسػػحاؽ الجنػػدم )ت

كعمـ الحديث كالفرائض، كلـ ييصنِّؼ إال في الفقو الهالكي الذم أبدع فيػو، حيػث 
شػػرحا حسػػنا،  ذكػػر ابػػف فرحػػكف أنػػو:" ألٌػػؼ شػػرح جػػاهع األهيػػات البػػف الحاجػػب

يمو كهطالعتػػػػػػو كسػػػػػػٌهاه كضػػػػػػع ا عميػػػػػػو القبػػػػػػكؿ، كعكػػػػػػؼ النػػػػػػاس عمػػػػػػى تحصػػػػػػ
ككاف كتابى الناس هشرقا كهغربػا، اعتهػد عميػو العمهػاء الػذيف جػاؤكا  34التكضيح"

                                                           
ك :ى. اكٔخْ ػزخّ، ىحٍ حٌّمَٞ حٌظٍّٔخٟٔ، ٔفق حٌط١ذ ِٓ غٜٓ ح٤ٔيٌْ ح١١ٌَذ، طلم١ 32

 .615، 02َٙ، ؽ1997ٛخىٍ، ر١َٚص، 

ِلّي حٌّوظخٍ ِلّي حٌّخِٟ، حٌٌّ٘ذ حٌّخٌىٟ ِيحٍٓٗ ِٚئٌفخطٗ هٜخثٜٗ ّٚٓخطٗ، َِوِ ُح٠ي  33

 .176َ، 2002ٙ٘ـ/1422، 01ٌٍظَحع ٚحٌظخ٠ٍن، ح٦ِخٍحص حٌؼَر١ش حٌّظليس، ١

 .358-357، 01ٙحرٓ فَكْٛ، حٌّٜيٍ حٌٔخرك، ؽ 34
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هػف بعػػده كأخػػذكا عنػػو، احتػكل عمػػى جػػٌؿ الهسػػائؿ الفقييػة، كجهػػع أقػػكاؿ العمهػػاء، 
، كىػذا األهػر يسػاىـ فػي تنهيػة 35فضبل عف ثرائو بػالتعميبلت كاألدلػة كالهناقشػات

 كرية لدل طالب العمـ.القدرات كالهمىكات الف

كبالتػػػػػالي ييهكننػػػػػػا القػػػػػكؿ إف التخصػػػػػػص انعكػػػػػس حتػػػػػػى عمػػػػػى الشػػػػػػركح 
كالهختصػػػػرات، حيػػػػث بػػػػرزت فئػػػػػة هػػػػف العمهػػػػاء انبػػػػػرت لشػػػػرح كتػػػػب الهتقػػػػػدِّهيف 
كاختصارىا بها تتطمبو تمؾ الهرحمة هف أجؿ التسييؿ كالتيسير عمى طمبة العمػـ، 

عػف همىكػات كقيػدرات  -انتقػاصعمى الرغـ هها قيؿ عنيػا هػف قػدح ك –فأبانكا فييا 
فائقة جعمت تمؾ الشػركح كالهختصػرات تتفػكؽ عمػى الكتػب األهيػات، كتٍمقػى هػف 
القبػػػكؿ هػػػا لػػػـ تمقػػػاه تمػػػؾ الهصػػػنفات الهشػػػركحة أك الهختصػػػرة هثمهػػػا حصػػػؿ هػػػع 

 الشيخ خميؿ السالؼ ًذكريه.

أف ظاىرة الشركح كالهختصرات لـ تكػف فػي إلى  كنشير في ىذه الجزئية
رة القادحػػة لمحضػػارة اإلسػػبلهية فػػي شػػقيا العمهػػي خػػبلؿ فتػػرة الدراسػػة، تمػػؾ الصػػك 

بػػؿ حهمػػت هػػف أكجػػو اإليجابيػػة الكثيػػر، حتػػى أٌف الباحػػث هحهػػكد رزؽ سػػميـ قػػاؿ 
هػػػػػدافعا بأنيػػػػػا:" طػػػػػكر طبيعػػػػػي فػػػػػي التػػػػػأليؼ، كال بػػػػػد أف يعقػػػػػب طػػػػػكر التكسػػػػػع 

كيعػاكنيـ  كالتخصص في التأليؼ طكر يقرِّب لطبلب العمـ كناشئتو تناكؿ العمػـ،

                                                           
٘ـ ٚ ٘ٛ 776ٓؼي حٌّلخٓٓ، "حٌظ١ٟٛق" ١ٌٍ٘ن ه١ًٍ رٓ حٓلخق حٌّخٌىٟ حٌّظٛفٝ ٕٓش ٌلَٕ أ 35

َٗف حٌّوظَٜ حٌفَػٟ ٌٍؼ٩ِش حرٓ حٌلخؿذ حٌّّٔٝ "ؿخِغ ح٤ِٙخص" )ىٍحٓش ٚ طلم١ك وظخد 

حٌز١ٛع (، ٍٓخٌش ىوظٍٛحٖ فٟ حٌؼٍَٛ ح١ِ٩ٓ٦ش، طوٜٚ أٛٛي حٌفمٗ، اَٗحف:ى.ػزخٟٓ ٍٔٛ 

 .88-87َ، 2005ٙ-2004٘ـ/1425-1424، ؿخِؼش حٌـِحثَ، حٌي٠ٓ، و١ٍش أٛٛي حٌي٠ٓ
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، كحػيف نػتفٌحص تمػؾ الهصػنفات نجػد 36عمى بمكغ إربتيـ هنو فػي كجػازة كعجمػة"
أف أصحابيا قد ضٌهنكىا أسباب تأليفيػا كالباعػث عمػى ذلػؾ، فػبل تكػاد تخمػك هػف 

  الهعنى الهذككر آنفا كىك التسييؿ كالتيسير عمى طمبة العمـ لنيؿ هرادىـ.

 الخاتمة:
جهمة هف النتائج، هنيا أٌف ظاىرة إلى  نخمص في نياية ىذه الدراسة

ساىهت في إبراز التخصص كالهكسكعية بهصر كالشاـ أفرزت نهاذج هتهيزة 
كها لهسنا هف خبلؿ ي ، ضارة اإلسبلهية في جانبيا العمهالصكرة الهشرقة لمح

دراستنا أف ىناؾ هكاقؼ هتباينة لعمهاء تمؾ الًحقبة حكؿ تمؾ الظاىرة بيف هؤيد 
ة نظره كحجتو، هع هحاكلتنا الهقارنة كالترجيح بينيها. كهعارض، كلكؿ كجي

تبٌيف لي كذلؾ أف هف عمهاء هصر كالشاـ خبلؿ العصر الههمككي هىف 
تخصص في عمـ كاحد، كهنيـ هف تكٌسع في أكثر هف عمـ، فبعضيـ أتقف 
، كهعظهيـ أٍقػبؿ عمى  عمهيف، كآخركف كانت ليـ هشاركة في عدد هف العمـك

 عية أكثر هف غيرىا.طمب العمـك الشر 

 التوصيات:
هػػػػػف جهمػػػػػة التكصػػػػػيات التػػػػػي نكصػػػػػي بيػػػػػا فػػػػػي ىػػػػػذا الهػػػػػؤتهر الراقػػػػػي 
بهكضػػكعو، ضػػركرة نفػػض الغبػػار عػػف عمهػػاء الحضػػارة اإلسػػبلهية الػػذيف كيتبػػت 
أسػػهاؤىـ كرسػػخت فػػي كتػػب التػػراث كلػػك باإلشػػارات فقػػط، كهػػا نكصػػي أيضػػا فػػي 

                                                           
ِلّٛى ٍُق ١ٍُٓ، ِٛٓٛػش ػَٜ ١١٩ٓٓ حٌّّخ١ٌه ٚٔظخؿٗ حٌؼٍّٟ ٚح٤ىرٟ، ِىظزش ح٢ىحد،  36

 .260-259، 07َٙ، ؽ1965٘ـ/1385، 01حٌـّخ١ِِ، َِٜ، ١
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يص همتقيػػػات دكليػػػة كأيػػػاـ ىػػػذا الهمتقػػػى الهبػػػارؾ بضػػػركرة االسػػػتهرارية فػػػي تخصػػػ
 دراسية لتدارس ها تركو هف هيراث عمهي.

كنيشػػدد عمػػى ضػػركرة التنقيػػب فػػي تػػاريخ الحضػػارة اإلسػػبلهية، حتػػى يػػتـ  
نفض هػا راف عمػى تراثيػا هػف ضػبابية كيعيػد إلييػا حياتيػا، كيبعػث هجػدىا التميػد 

 أياهيا الطافحة بالعطاء كالتهيز في الهجاؿ العمهي.إلى  بالعكدة

هػػػػا نقتػػػػرح عمػػػػى الجيػػػػات الرسػػػػهية كالهعنيػػػػة فػػػػي كػػػػؿ الػػػػدكؿ العربيػػػػة ك 
كاإلسػػبلهية فػػػتح تخصػػػص فػػػي الدراسػػػات العميػػا يكػػػكف خاصػػػا بدراسػػػة إسػػػياهات 
عمهػػاء الهسػػمهيف فػػي العمػػـك اإلنسػػانية فػػي ظػػؿ الحضػػارة اإلنسػػانية، لهػػا فيػػو هػػف 

  فائدة هرجكة في إحياء تراث األكائؿ.

 المراجعقائمة 
لهقدهة، تحقيؽ: عبد ا هحهد الدركيش، دار البمخي، دهشػؽ، ابف خمدكف، ا-1

 .363، ص02ـ، ج2004ىػ/1425، 01ط
السػػيد عبػػد العزيػػز سػػالـ كأحهػػد هختػػار العبػػادم، تػػاريخ البحريػػة اإلسػػبلهية  - 2

فػػػػػي الهغػػػػػرب كاألنػػػػػدلس، دار النيضػػػػػة العربيػػػػػة لمطباعػػػػػة كالنشػػػػػر، بيػػػػػركت، 
 . 60ـ، ص1969

الكيػة فػي الحيػاة الفكريػة فػي هصػر خػبلؿ العصػر رهضاني فكزم، دكر اله -3 
األيػػػكبي، هػػػذكرة هاجسػػػتير فػػػي التػػػاريخ الكسػػػيط، إشػػػراؼ: أ.د بحػػػاز إبػػػراىيـ، 

-1430قسػػػػػػـ التػػػػػػاريخ كالجغرافيػػػػػػا، الهدرسػػػػػػػة العميػػػػػػا لؤلسػػػػػػاتذة، بكزريعػػػػػػػة، 
 .18ـ، ص2010-2009ىػ/1431
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ػػزم الكمبػػي الغرنػػاطي، القػػكانيف الفقييػػة فػػي تمخػػيص هػػذىب -4  الهالكيػػة  ابػػف جي
كالتنبيو عمى هذىب الشافعية كالحنفية كالحنبمية، تحقيؽ: هاجػد الحهػكم، دار 

، بيركت، ط  .695-694ـ، ص2013ىػ/1434، 01ابف حـز
العكاصػػـ هػػف القكاصػػـ فػػي تحقيػػؽ هكاقػػؼ الصػػحابة بعػػد كفػػاة ، ابػػف العربػػي -5

، النبػػي صػػمى ا عميػػو كسػػمـ، تحقيػػؽ: د. عهػػار طػػالبي، هكتبػػة دار التػػراث
 . 371-370هصر، د.ت.ط، ص 

ابػػػف الجػػػكزم، صػػػيد الخػػػػاطر، تحقيػػػؽ: عبػػػد القػػػادر أحهػػػد عطػػػا، دار الكتػػػب -6
  .439-438-310ـ، ص1992ىػ/1412، 01العمهية، بيركت، ط

ابف أبي أصيبعة، عيكف األنباء في طبقات األطباء، تحقيؽ: د.نزار رضا،  - 7
 . 691هنشكرات دار هكتبة الحػياة، بيػركت، د.ت.ط، ص

ابػػػػف هفمػػػػح الهقدسػػػػي، اآلداب الشػػػػرعية كالهػػػػنح الهرعػػػػػية، تحقيػػػػؽ: شػػػػعيب  - 8
ـ، 1999ىػػ/1419، 03األرنؤكط كعهر القٌياـ، هؤسسػة الرسػالة، بيػركت، ط

  .125، ص02ج
خالػػد كبيػػر عػػبلؿ، الحركػػة العمهيػػة الحنبميػػة كأثرىػػا فػػي الهشػػرؽ اإلسػػبلهي،  - 9

، إشػػػػراؼ: أ.د عبػػػػد الحهيػػػػػد أطركحػػػػة دكتػػػػكراه دكلػػػػة فػػػػي التػػػػاريخ اإلسػػػػبلهي
 . 100ـ، ص2003حاجيات، قسـ التاريخ، جاهعة الجزائر، 

السػػيكطي، طبقػػات الهفسػػريف، تحقيػػؽ: عمػػي هحهػػد عهػػر، هكتبػػة كىبػػة،  - 10
 .106ىػ، ص1396، 01القاىرة، ط

البرزالػػي، هشػػيخة قاضػػي القضػػاة شػػيخ اإلسػػبلـ بػػدر الػػديف أبػػي عبػػد ا  - 11
ىػػ، دراسػة كتحقيػؽ: د.هكفػؽ 733عة الهتكفى سنة هحهد بف إبراىيـ ابف جها
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 (م1517-1250/هـ923-648) المملوكً العصر خالل والشام مصر

، 01بػػػػػػف عبػػػػػػد ا بػػػػػػف عبػػػػػػد القػػػػػػادر، دار الغػػػػػػرب اإلسػػػػػػبلهي، بيػػػػػػركت، ط
 .549، ص02ـ، ج1988ىػ/1408

ابف تغرم بردم، النجـك الزاىرة في همكؾ هصػر كالقػاىرة، تقػديـ كتعميػؽ:  -12 
، 01هحهػػػػػػػػػد حسػػػػػػػػػيف شػػػػػػػػػهس الػػػػػػػػػديف، دار الكتػػػػػػػػػب العمهيػػػػػػػػػة، بيػػػػػػػػػركت، ط

 .172، ص08ـ، ج1992/ىػ1413
التنبكتي، نيؿ االبتياج بتطريز الديباج، عناية كتقديـ: د.عبد الحهيد عبد  -13 

 .328ـ، ص2000، 02ا اليراهة، دار الكاتب، طرابمس، ليبيا، ط
الذىبي، تاريخ اإلسبلـ، تحقيؽ: د.عهر عبد السػبلـ تػدهرم، دار الكتػاب  -14 

 .382، ص48ج ـ،1987ىػ/1407، 01العربي، بيركت، ط
 ابػػػػف الجػػػػزرم الدهشػػػػقي، غايػػػػة النيايػػػػة فػػػػي طبقػػػػات القػػػػراء، تحقيػػػػؽ:ج. -15 

 .366، ص02ـ، ج2006، 01برجستراسر، دار الكتب العمهية، بيركت، ط
الصػػػػفدم، أعيػػػػاف العصػػػػر كأعػػػػكاف النصػػػػػر، تحقيػػػػؽ: د.عمػػػػي أبػػػػك زيػػػػػد  -16 

، 01كآخػػػػػػػركف، دار الفكػػػػػػػر الهعاصػػػػػػػر، بيػػػػػػػركت، كدار الفكػػػػػػػر، دهشػػػػػػػؽ، ط
 .456، ص03ـ، ج1998ىػ/1418

عػػػدناف دركيػػػش، : ابػػػف قاضػػػي شػػػيبة، تػػػاريخ ابػػػف قاضػػػي شػػػيبة، تحقيػػػؽ -17 
طباعػػػة هشػػػتركة بػػػيف الهعيػػػد الفرنسػػػي لمدراسػػػات العربيػػػة بدهشػػػؽ، كالجفػػػػاف 

 . 89، ص02، ج03ـ، هج1994كالجابي لمطباعة كالنشر، قبرص، 
، -قطعػػة هنػػو-يػػدة الهقريػػزم، درر العقػػكد الهفيػػدة فػػي تػػراجـ األعيػػاف الهف -18 

تحقيػػػؽ: عػػػدناف دركيػػػش كهحهػػػد الهصػػػرم، هنشػػػكرات كزارة الثقافػػػة، دهشػػػؽ، 
 .218-217، ص01ـ، ج1995
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األدنػػركم، طبقػػات الهفسػػريف، تحقيػػؽ: سػػميهاف بػػف صػػالح الخػػػزم، هكتبػػة  -19 
 .245ـ، ص1997، 01العمـك كالحكـ، الهدينة الهنكرة، ط

أعيػػاف عمهػػاء الهػػذىب، تحقيػػؽ  ابػػف فرحػػكف، الػػديباج الهػػذىب فػػي هعرفػػة - 20
كتعميػػػؽ: د.هحهػػػد األحهػػػدم أبػػػك النػػػكر، دار التػػػراث لمطبػػػع كالنشػػػر، القػػػاىرة، 

 .238-236، ص01د.ت.ط، ج
السػػػبكي تػػػاج الػػػديف عبػػػد الكىػػػاب، طبقػػػات الشػػػافعية الكبػػػرل، تحقيػػػؽ: د.  -21

هحهػػػكد هحهػػػد الطنػػػاحي كد. عبػػػد الفتػػػاح هحهػػػد الحمػػػك، دار ىجػػػر لمطباعػػػة 
 .256، ص09ىػ، ج1413، 02كزيع، طكالنشر كالت

الصغير بف عبد السبلـ الككيمي، اإلهاـ الشػياب القرافػي حمقػة كصػؿ بػيف  -22
الهشػػػػرؽ ك الهغػػػػرب فػػػػي هػػػػذىب هالػػػػؾ فػػػػي القػػػػرف السػػػػابع، كزارة األكقػػػػاؼ ك 

-310، ص01ـ، ج1996ىػػ/1417الشؤكف اإلسبلهية، الههمكة الهغربيػة، 
311. 

عبػػػاس أحهػػػد بػػػف إدريػػػس بػػػف عبػػػد الرحهػػػاف القرافػػػي شػػػياب الػػػديف أبػػػك ال - 23
الصنياجي، األجكبة الفاخرة عف األسئمة الفاجرة فػي الػرد عمػى الهمػة الكػافرة، 
تحقيػػػػؽ: هجػػػػدم هحهػػػػد الشػػػػياكم، عػػػػالـ الكتػػػػب لمطباعػػػػة كالنشػػػػر كالتكزيػػػػع، 

 . 21ـ، ص2005ىػ/1426، 01بيركت، ط
خ الفقػػػػو هحهػػػػد بػػػػف الحسػػػػف الحجػػػػكم الثعػػػػالبي، الفكػػػػر السػػػػاهي فػػػػي تػػػػاري -24 

 . 02، ص04ىػ، ج1340اإلسبلهي، هطبعة إدارة الهعارؼ، الرباط، 
نكر الديف هختار الخادهي، الهقاصد فػي الهػذىب الهػالكي خػبلؿ القػرنيف  -25 

، 01الخػػػػػػػػػػػػاهس ك السػػػػػػػػػػػػادس اليجػػػػػػػػػػػػرييف، هكتبػػػػػػػػػػػػة الرشػػػػػػػػػػػػد، الريػػػػػػػػػػػػاض، ط
 .147ـ، ص2002ىػ/1423
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رات فػػػي الهػػػذىب أبػػػك سػػػميهاف عبػػػد الكػػػريـ قبػػػكؿ، االختصػػػار كالهختصػػػ - 26
 .176الهالكي، دار الفجر لمطباعة كالنشر كالتكزيع، الجزائر، د.ت.ط، ص

الهقرم التمهساني، نفح الطيػب هػف غصػف األنػدلس الرطيػب، تحقيػؽ :د.  -27 
 .615، ص02ـ، ج1997إحساف عباس، دار صادر، بيركت، 

هحهػػػػػد الهختػػػػػار هحهػػػػػد الهػػػػػاهي، الهػػػػػذىب الهػػػػػالكي هدارسػػػػػو كهؤلفاتػػػػػو  - 28
صائصػػو كسػػهاتو، هركػػز زايػػد لمتػػراث كالتػػاريخ، اإلهػػارات العربيػػة الهتحػػدة، خ
 . 176ـ، ص2002ىػ/1422، 01ط
لحػػػػرش أسػػػػعد الهحاسػػػػف، "التكضػػػػيح" لمشػػػػيخ خميػػػػؿ بػػػػف اسػػػػحاؽ الهػػػػالكي  -29

ىػػػ ك ىػػك شػػرح الهختصػػر الفرعػػي لمعبلهػػة ابػػف الحاجػػب 776الهتػػكفى سػػنة 
، رسػالة دكتػكراه فػي (البيػكع الهسهى "جاهع األهيات" )دراسة ك تحقيػؽ كتػاب

العمػػػػػـك اإلسػػػػػبلهية، تخصػػػػػص أصػػػػػكؿ الفقػػػػػو، كميػػػػػة أصػػػػػكؿ الػػػػػديف، جاهعػػػػػة 
 .88-87ـ، ص2005-2004ىػ/1425-1424الجزائر، 

هحهػػػكد رزؽ سػػػميـ، هكسػػػكعة عصػػػر سػػػبلطيف الههاليػػػؾ كنتاجػػػو العمهػػػي  - 30
ـ، 1965ىػػػػػػػػ/1385، 01كاألدبػػػػػػي، هكتبػػػػػػػة اآلداب، الجهػػػػػػاهيز، هصػػػػػػػر، ط

 .260-259، ص07ج
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 انٕعٛظ انؼصش فٙ انًغهًٍٛ ػُذ انطت فٙ انؼهًٙ انجؾش

 (إًَٔرعب انغشاؽخ ٔ انزؾشٚؼ)            

    
 ثٕؽٛجٙ فًٓٛخ. د 

 انغضائش ،2انجهٛذح عبيؼخ 

  :الممخص
تحتػػؿ هباحثػػة كهدارسػػة التػػراث اإلسػػبلهي الهتعػػدد كالهختمػػؼ عهميػػة فكريػػة كعمهيػػة    

دراؾ كتػػدارؾ قيهتػػو الحضػػارية ك ك صػػحية جػػدا، كنيػػا تسػػاىـ بشػػكؿ هباشػػر فػػي إبػػرازه كا 
أف ىنػاؾ كثيػر هػف أقػبلـ الهستشػرقيف قػد خطػت فػي االنتقػاص هػف خاصة ك  اإلنسانية،

الجيكد التي بذليا العمهاء الهسمهيف كها أنتجكه خػبلؿ العصػر الكسػيط، بػالرغـ هػف أنػو 
هيػػػػة البالغػػػػة التػػػػي يحتميػػػػا تراثنػػػػا أسػػػيـ بشػػػػكؿ جمػػػػي فػػػػي نيضػػػػتيـ العمهيػػػػة. نظػػػرا لؤلى

اإلسػػبلهي فػػي هختمػػؼ العمػػـك كدكر اإلنتػػاج الحضػػارم فػػي إحػػداث نقمػػة عمهيػػة ىاهػػة، 
كاف البد هنا تحرم الهزيد هف الحفر فيو كالعهؿ عمى إنارة الكثير هف زكايػاه خاصػة ك 
أف الكثيػػر هػػف هصػػنفات العمهػػاء الهسػػمهيف ظمػػت كال تػػزاؿ طػػي النسػػياف أك الهجيػػكؿ، 

قػػػد كػػػاف لكثيػػػر هػػػف عمهائنػػػػا فػػػي العصػػػكر الكسػػػطى قصػػػػب السػػػبؽ فػػػي الكثيػػػر هػػػػف ف
االكتشػػػافات العمهيػػػة كاتبعػػػاىـ لقكاعػػػد البحػػػث العمهػػػي ىػػػذا كبػػػاعتراؼ نزىػػػاء البػػػاحثيف 
الغػػربييف، هشػػيديف بيػػـ ذاكػػريف فضػػميـ فػػي نيضػػتيـ. بػػدكرنا فػػي ىػػذه الكرقػػة البحثيػػة 

العربيػػػة اإلسػػػبلهية ك ذلػػػؾ هػػػف نحػػػاكؿ البحػػػث أكثػػػر فػػػي جانػػػب هػػػف جكانػػػب الحضػػػارة 
خػػبلؿ إبػػراز جيػػكد العمهػػاء الهسػػمهيف فػػي هجػػاؿ الطػػب أك إف صػػح التعبيػػر فػػي هجػػاؿ 
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التػػراث يهكننػػا هػػف  التػػراث الطبػػي الػػذم خمفػػكه كىػػذا فػػي قسػػـ التشػػريح ك الجراحػػة، ىػػذا
هعرفة ها بمغػو الهسػمهكف هػف أبحػاث كتجػارب اتبعػكا هػف خبلليػا هػنيج البحػث العمهػي 

هػاىي هختمػؼ الجيػكد العمهيػة : كهنو نطرح اإلشػكالية التاليػة. لقسـ هف الطبفي ىذا ا
لؤلطبػػػاء الهسػػػمهيف فػػػي العصػػػر الكسػػػيط فػػػي هجػػػاؿ التشػػػريح كالجراحػػػة؟ كهػػػاىي أىػػػـ 

ألجػؿ تفصػيؿ ىػذا ك  النتائج الجديدة التي تكصمكا إلييا فػي ىػذا القسػـ هػف أقسػاـ الطػب؟
 ؛بتػػػاريخ الطػػػب عنػػػد الهسػػػمهيف: األكؿالهكضػػػكع نتناكلػػػو فػػػي هحػػػكريف رئيسػػػييف يتعمػػػؽ 

حيث نتتبع كيؼ عرؼ الهسمهكف الطب ك أىهية عهمية النقؿ كالترجهػة فػي تػداكؿ ىػذا 
العمـ عند الهسمهيف كهختمػؼ العكاهػؿ التػي أسػيهت فػي انتشػار ىػذا العمػـ كتطػكره. أهػا 

طبػاء في الهحكر الثاني فنركز إجهاال عمى قسػـ التشػريح ك الجراحػة عنػد العمهػاء ك األ
الهسػػػػمهيف كهػػػػدل إبػػػػداعيـ فيػػػػو ك النظريػػػػات الجديػػػػدة التػػػػي تكصػػػػمكا إلييػػػػا هػػػػف خػػػػبلؿ 

 التجارب كاتباعيـ الهنيج العمهي.

ــة  -الجراحػػة -الطػػب -هػػنيج البحػػث العمهػػي–:الحضػػارة اإلسػػبلهية  الكممــات المفتاحي
 التشريح.

 نص المداخمة: 

األـ فػػػي هعرفػػػة يشػػػكؿ التػػػراث بهختمػػػؼ تجمياتػػػو ركيػػػزة هحكريػػػة ألم أهػػػة هػػػف  
فػي  ىتاريخيا الثقافي ك االجتهاعي ك السياسي ك االقتصادم، األهػر ذاتػو يتجمػ

دراسػػػػة التػػػػاريخ الحضػػػػارم لمعمػػػػـ اإلسػػػػبلهي، ىػػػػذا التػػػػاريخ الػػػػذم يشػػػػكؿ هرحمػػػػة 
هفصمية لهعرفة الهنارات ك اإلنجػازات العمهيػة التػي خمفيػا العمهػاء الهسػمهيف فػي 

عمػػػؽ بهختمػػػؼ العمػػػكـ ك األبحػػػاث العمهيػػػة هختمػػػؼ األصػػػقاع. كيشػػػكؿ الجػػػزء الهت



نوفمبر  11العدد 

 2221سبتمبر 

 مجلة البحوث األفرٌقٌة

   

 647                                 

 الوسٌط العصر فً المسلمٌن عند الطب فً العلمً البحث
 (أنموذجا الجراحة و التشرٌح)

التي برع فييا الهسمهكف هحكرا ثريا كشػييا خاصػة فػي هجػاؿ الطػب حيػث احتػؿ 
 هكانة ىاهة في الحضارة اإلسبلهية.

 تاريخ الطب عند المسممين في العصر الوسيط: -1

نشير في البداية أف ال حضارة كال نظريات جديدة ك اكتشاؼ يػأتي هػف العػدـ    
فراغ فهها الشؾ فيو أف الحضارات تحتؾ ك تتثاقؼ ك تقرأ ها تكصػؿ إليػو أكهف 

السابقكف، ىذه الفكرة تنطبػؽ عمػى الحضػارة العربيػة اإلسػبلهية فهػا تكصػمت إليػو 
 .االجتهاعيػةلسياسية كاالقتصػادية ك هف رقي في هختمؼ هناحي الحياة العمهية كا

هزدىػػرة رجػػات هتقدهػػة ك ة اإلسػػبلهية بمغػػت دكنؤكػػد فػػي ذات السػػياؽ أف الحضػػار 
فػػي الفتػػرة الهدركسػػة، عمػػى عكػػس الهجتهعػػات األكركبيػػة التػػي كانػػت قابعػػة فػػي 

 .1حياة تتسـ بالتخمؼ كالجهكد الفكرم

اختمؼ هفكرٌم كعمهاء العصر الكسيط في ابتداء صنعة الطب كهف ىـ أكؿ     
قاؿ آخػركف أف ىػرهس  هف برع فييا "قاؿ قـك أف أىؿ هصر استخرجكا الطب ك

...كقيؿ أىػؿ بابػؿ كقيػؿ أىػؿ فػارس . استخرج سائر الصنائع ك الفمسفة ك الطب
الػنص إلػى  ، كالبعض يػرل أف الطػب ابتػدأ عنػد اليكنػانييف اسػتنادا2كقيؿ اليند.."

قد اتفؽ كثيػر هػف قػدهاء الفبلسػفة أف اسػقميبكس ىػك أكؿ هػف ذكػر هػف . التالي".

                                                           
،ىحٍ 1ل٠خٍس،١أكّي فئحى رخٗخ ،حٌظَحع حٌؼٍّٟ ٌٍل٠خٍس ح١ِ٩ٓ٦ش ِٚىخٔظٗ فٟ طخ٠ٍن حٌؼٍُ ٚحٌ 1

 .1983ٙ،24حٌّؼخٍف،]َِٜ[،

 .7ٙ،345طـيى،)ى.َ(،)ى.ص(،ؽ-حرٓ حٌٕي٠ُ، وظخد حٌفَٙٓض ،طلم١ك :ٍٟخ 2
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. لتجربػة ككػاف يكنانيػػا.هػػف الطػب عػف طريػػؽ ا شػيءفػي  نظػػـاألطبػاء كأكؿ هػف 
 .3ذكي الطبع قكم الفيـ حريصا هجتيدا في عمـ صناعة الطب..."

رغػػـ قمػػة اىتهػػاـ العػػرب كالهسػػمهيف األكائػػؿ بػػالعمـك الطبيعيػػة عكػػس اىتهػػاهيـ    
إال أف الطب كاف لػو حضػكر هنػذ عيػد النبػي صػمى ا  بالمغة ك أحكاـ الشريعة

دة الثقفػػي الػػذم تعمػػـ الطػػب بفػػارس عميػػو كسػػمـ كيهثػػؿ ذلػػؾ فػػي الحػػارث بػػف كمػػ
، ليعػػػرؼ 4أيػػػاـ هعاكيػػة بػػػف أبػػػي سػػفياف، ككػػػاف رهثػػة التهيهػػػيإلػػى  كبقػػػي كالػػيهف

الطب قفزة أخرل كذلؾ باالحتكاؾ بها أنتجتو األهـ السابقة كالهجاكرة خاصة بها 
أنتجتػػػو الحضػػػارة اليكنانيػػػة حيػػػث أنػػػو عنػػػدها فػػػتح عهػػػرك بػػػف العػػػاص هصػػػر ك 

اء هػػػػػػع يحػػػػػػى النحػػػػػػكم ك أحػػػػػػد الفبلسػػػػػػفة الهسػػػػػػيحييف اإلسػػػػػػكندرية كػػػػػػاف لػػػػػػو لقػػػػػػ
 االسكندرانييف،

"فقػػد عػػرؼ هكضػػعو هػػف العمػػـ كاعتقػػاده ك هػػا جػػرل لػػو هػػع النصػػارل فأكرهػػو    
ك استدعى جهاعة هف فبلسفة اليكناف ، 5.فبلزهو ككاف ال يكاد يفارقو..". عهرك

ـ الكيهيػاء هػف الذيف كانكا بهصر لتعمـ المغة العربية ك أهرىـ بنقؿ الكتب في عم
 .6العربي ككاف بصيرا بالطبإلى  المساف اليكناني كالقبطي

                                                           
حرٓ أرٟ أ١ٛزؼش، ػ١ْٛ ح٤ٔزخء فٟ ١زمخص ح١٤زخء، طلم١ك :ِٔحٍ ٍٟخ ،ىحٍ ِىظزش حٌل١خس،  3

 .29ر١َٚص،)ى.ص(،ٙ

ِـٍش حٌَ٘ٚق، حٌّىظزش حٌىخػ١ٌٛى١ش حرٓ ٛخػي ،١زمخص ح٤ُِ ،َٔ٘ ح٤د ٠ٌْٛ ١ٗوٛ ح١ٌٔٛػٟ،  4

 .1912ٙ،47،ر١َٚص،٣ٌ14رخء ح١ٌٔٛػ١١ٓ،حٌٕٔش

،ىحٍ حٌىظذ حٌؼ١ٍّش 1حٌمفطٟ ،اهزخٍ حٌؼٍّخء رؤهزخٍ حٌلىّخء، طلم١ك :ارَح١ُ٘ ّْٗ حٌي٠ٓ،١ 5

 .2005ٙ،265،ر١َٚص،

 .1962ٙ،10ٓخِٟ كيحى ،ِآػَ حٌؼَد فٟ حٌؼٍَٛ حٌطز١ش، ِطزؼش ح٠ٌَلخٟٔ، ر١َٚص، 6
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كال شؾ أف ىذا االىتهاـ بالطب نابع هف الحاجة إليػو كزادت العنايػة بػو أكثػر    
، فيػك هػف " 7في العصر العباسي فيك عمػـ دارت حكلػو العمػـك التجريبيػة بكاهميػا

دف اإلنسػػػاف هػػػف حيػػػث فػػػي بػػػ ...تنظػػػر. كىػػػي صػػػناعة الطػػػب فػػػركع الطبيعيػػػات
يهػػػػػرض كيصػػػػػح فيحػػػػػاكؿ صػػػػػاحبيا حفػػػػػظ الصػػػػػحة كبػػػػػرء الهػػػػػرض باألدكيػػػػػة ك 

صػػناعة شػػريفة يحتاجػػو النػػاس فػػي أم  ك ألف صػػناعة الطػػب كانػػت8األغذيػػة..."
هكػػػػاف ك أم زهػػػػاف كلػػػػذا كػػػػاف البػػػػد هػػػػف االعتنػػػػاء بيػػػػا كالترغيػػػػب فػػػػي تحصػػػػيؿ 

ك أجميػا خطػرا ك  ، كعدت ىذه الصػناعة "أفضػؿ العمػكـ ك أعظهيػا قػدرا9قكانينيا
مغػػػات كانػػت الترجهػػة تػػػتـ هػػف هختمػػؼ ال 10أكثرىػػا هنفعػػة لحاجػػة النػػػاس إلييػػا.."

كهنيا الطب كىػذه  السكريانية كىذا في هختمؼ العمكـخاصة الفارسية كاليكنانية ك 
العهمية كاف ليا دكرا كبيرا في انتشار كركاج ىذا العمـ ك بركز أسهاء الهعة هػف 

ذا الزخـ الكبير هف هصنفات اآلخر أف انتقػؿ الطػب كها أحدث ى، أطباء العرب
عيػػد النضػػكج ك اإلنتػػاج ك التػػأليؼ ككػػاف لمخمفػػاء إلػػى  كاالسػػتعداد هػػف التحضػػير

دكر في دفع عجمة ىذه الحركية العمهيػة هػف خػبلؿ تنافسػيـ كجمػبيـ لمعمهػاء هػف 
  . 11جندياسبكر كغيرىا لنقؿ كتب الطب كسكاه هف العمكـ

                                                           
 .395، 1997ٙ، ٍِٕ٘ٛحص ؿخِؼش ىِ٘ك، ٠ٍٛٓخ ،١4ٕش ر١طخٍ، طخ٠ٍن حٌؼَٜ حٌؼزخٟٓ،١أِ 7

، 2،ىحٍ حٌزٍغٟ ِىظزش حٌٙيح٠ش، ىِ٘ك، ؽ1حرٓ هٍيْٚ، حٌّميِش ،طلم١ك: ػزي هللا ِلّي حٌي٠ٍٖٚ،١  8

ٙ268. 

 .7حرٓ أرٟ أ١ٛزؼش ،حٌّٜيٍ ٔفٔٗ،ٙ 9

،ىحٍ حٌٛفخء، ح٦ٓىٕي٠ٍش 1ٟ،١ػٍٟ رٓ ػزخّ ،وخًِ حٌٜٕخػش حٌطز١ش، طلم١ك :هخٌي كَر 10

 49، 2017ٙ، 1،َِٜ،ِؾ

 .19ٓخِٟ كيحى ،حٌَّؿغ حٌٔخرك،ٙ 11
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بلد الػرـك بػإلػى  كغيػره. ء النقمة حنيف بف اسحؽ الذم أنفػذككاف هف بيف ىؤال   
، 12."..كاليندسػة ك الهكسػيقى كالطػب غرائػب الهصػنفاتفجاؤكا بطرائؼ الكتػب ك 

م كػػػاف لػػو فضػػػؿ ك "صػػػحة النقػػؿ هػػػف المغػػػة ذككػػذلؾ أبػػػك يعقػػكب بػػػف اسػػػحؽ الػػ
يخ اليكنانيػػة كالسػػريانية كلػػو هػػف الكتػػب القديهػػة كتػػاب األدكيػػة الهفػػردة ككتػػاب تػػار 

تاريخػػو أنػػو طػػب ل الػػبعض أف الطػػب هػػف حيػػث قكهتيػػو ك ، ليػػذا يػػر 13األطبػػاء.."
عربػػػػي، كانػػػػت بدايتػػػػو بػػػػأبقراط ك انتيػػػػى بػػػػابف سػػػػينا كأف قبػػػػؿ العصػػػػر -يكنػػػػاني

ف أف كػػبل هػػف الطػػب اليكنػػاني كالطػػب العربػػي يهػػثبل، ك 14العباسػػي كػػاف "فمكمكريػػا"
قرنا بحيث كضع ىك عصر الخبرة داـ عشريف عصرا كاحدا هف التفكير الطبي ك 

أبقػػراط كمياتػػو ك فػػرع عميػػو جػػالينكس كهارسػػو الػػرازم ك الزىػػراكم ك أكضػػحو ابػػف 
. إال أننػا نقػػكؿ أف اإلضػافة العمهيػػة لمهسػمهيف خاصػة فػػي هجػاؿ التشػػريح 15سػينا

 كالجراحة كانت كبيرة جدا فاقت ها تكصؿ إليو كبار األطباء اليكنانييف.

ة هػػع الخميفػػة عبػػد ا الهػػأهكنبف ىػػاركف عرفػػت الحركػػة العمهيػػة نشػػاطا كبيػػر ك     
الرشيد الػذم أقبػؿ عمػى" طمػب العمػـ فػي هكاضػعو ك اسػتخراجو هػف هعادنػو كىػذا 
بفضؿ ىهتو الشريفة ك قكة نفسػو الفاضػمة فػداخؿ همػكؾ الػركـ ك أتحفيػـ باليػذايا 

....فبعثػػػػكا إليػػػػو بهػػػػا حضػػػرىـ هػػػػف كتػػػػب أفبلطػػػػكف ك أرسػػػػطاطاليس ك .الخطيػػػرة
فاستجاد ليا هيرة التراجهة ك كمفيـ بإحكاـ ترجهتيا  س ك إقميدس،أبقراط كجالينك 

                                                           
 304حرٓ حٌٕي٠ُ، حٌّٜيٍ حٌٔخرك،ٙ 12

 .343حرٓ حٌٕي٠ُ حٌّٜيٍ ٔفٔٗ،ٙ 13

ِلّي وخًِ ك١ٔٓ ٚ آهَْٚ ،حٌّٛؿِ فٟ طخ٠ٍن حٌطذ ٚ ح١ٌٜيٌش ػٕي حٌؼَد، حٌّٕظّش ح١ٌٍز١ش  14

 .١ٌ،13ز١خ،)ى.ص(،ٙ

 .18فٔٗ،ٙحٌَّؿغ ٔ 15
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فترجهػػت لػػو عمػػى غايػػة هػػا أهكػػف ثػػـ حػػض النػػاس عمػػى قراءتيا...فنفقػػت سػػكؽ 
، ككػػػػاف الكثيػػػػر هػػػػف 16" العمػػػػـ فػػػػي زهانػػػػو كقاهػػػػت دكلػػػػة الحكهػػػػة فػػػػي عصػػػػره...

ؿ األطباء السكريانييف يخدهكف حكاـ الببلط العباسي هنيـ جكرجيكس بػف جبرائيػ
 .17كأسرة بختيشكع كيكحنا هاسكيو كغيرىـ

كقػػد أشػػػاد األطبػػػاء الهسػػػمهكف بكبػػػار األطبػػاء اليكنػػػاف ك اعتهػػػدكا عمػػػييـ هثػػػؿ    
. أبقػػراط الػػذم "تكمػػـ فػػي الطػػب كألػػؼ فيػػو األسػػفار كىػػك صػػاحب كتػػاب الفصػػكؿ

، كػػاف "كحيػػد دىره...كقػػكم التجربػػة فػػي صػػناعة القيػػاس 18..ككتػػاب األخػػبلط.."
، ك أشػػػادكا كػػػذلؾ بجػػػالينكس الػػػذم "بػػػرع فػػػي الطػػػب ك 19جيبػػػة.."كالتجربػػػة قػػػكة ع

الفمسػػػفة كجهيػػػع العمػػػـك الرياضػػػية...ك أظيػػػر هػػػف عمهػػػو بالتشػػػريح كلػػػو تكاليػػػؼ 
،كتابػػو فػػي األدكيػػة  :كتابػػو فػػي الهػػزاج كثيرة....كلػػو فػػي الطػػب سػػتة عشػػر ديكانػػا

فيػػػو  فػػػي األدكيػػػة الهركبػػػة،....لـ يسػػػبقو أحػػػد فػػػي عمػػػـ التشػػػريح ك ألػػػؼ الهفػػػردة،
. نجػد 20سبعة عشر هقالة في تشريح الهكتى ك ألؼ في تشػريح األحيػاء كتابػا.."

( يقكؿ عػف جػالينكس" الهتقػدـ الهفضػؿ فػي ىػذه ن10/ى4عمي ابف عباس )القرف
( أبقػػػػػػػػػراط ب" الحكػػػػػػػػػيـ ن1013/ى404)ت ، كيصػػػػػػػػػؼ الزىػػػػػػػػػراكم21الصػػػػػػػػػناعة"

                                                           
، 1985،ِئٓٔٔش حٌَٓخٌش،)ى.َ( ،2حرٓ ؿٍـً، ١زمخص ح١٤زخء ٚحٌلىّخء ،طلم١ك :فئحى ١ٓي،١ 16

 .48،ٚ حرٓ ٛخػي ،حٌّٜيٍ حٌٔخرك،65ٙٙ

 .1836،186،246حرٓ أرٟ أ١ٛزؼش، حٌّٜيٍ حٌٔخرك،ٙ 17

 .16حرٓ ؿٍـً حٌّٜيٍ ٔفٔٗ،ٙ 18

 .346حرٓ حٌٕي٠ُ، حٌّٜيٍ ٔفٔٗ،ٙ 19

 .42-41خرك،ٙحرٓ ؿٍـً ،حٌّٜيٍ حٌٔ 20

 .1ٙ،52ػٍٟ رٓ ػزخّ ،حٌّٜيٍ حٌٔخرك،،ِؾ 21
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ـ("..ك إهػػػػػػاـ ىػػػػػػذه 1406/ى808)ت .كقػػػػػػاؿ عنػػػػػػو ابػػػػػػف خمػػػػػػدكف22الفاضػػػػػػؿ..."
كىذا كاف يدؿ عمى  23.هف األقدهيف جالينكس....". صناعة التي ترجهت كتبوال

شيء فإنو يدؿ عمى استفادة األطباء الهسػمهيف هػف جيػكد األهػـ األخػرل خاصػة 
 الحضارة اليكنانية ك أنيـ لـ يبقػكا حبيسػي هػا تكصػمكا إليػو بػؿ اجتيػدكا ك أبػدعكا

م عمػػػػـك القػػػػدهاء بعػػػػد أف إذ تهكنػػػػت العقميػػػػة العربيػػػػة فػػػػي فتػػػػرة كجيػػػػزة أف تجػػػػار 
 .24عيد جديد في التأليؼ الطبيإلى  استكعبتيا، لتنطمؽ

 عمم التشريح والجراحة عند المسممين في العصر الوسيط: -2

كػػػاف لمعمهػػػاء الهسػػػمهيف قصػػػب السػػػبؽ فػػػي تطبيػػػؽ قكاعػػػد البحػػػث العمهػػػي فػػػي   
دراسػػػاتيـ ك تجػػػاربيـ حيػػػث بجيػػػكدىـ انتقػػػؿ الطػػػب سػػػكاء هػػػف حيػػػث التػػػأليؼ أك 

عمى التجربة كالهبلحظة كىـ بيذا قد كانت ليـ  االعتهادلههارسة بحيث أصبح ا
 .25الثقة الكبيرة ك الشجاعة في استخداـ الهنيج التجريبي

فػػي بدايػػة الدكلػػة اإلسػػبلهي كانػػت الهعمكهػػات الخاصػػة بالتشػػريح ك الجراحػػة     
ي الكػي عند العمهاء ك األطباء هعمكهات تتصؼ بالبساطة ك الهحدكدية تتهثؿ فػ

كالحجاهة ك الفصد كالبتر، إال أنو هع الكقكؼ عمى الكتػب اليكنانيػة كغيرىػا كهػا 
أشػػػرنا سػػػابقا هكػػػنيـ هػػػف اإلبػػػداع ك التجديػػػد ك كػػػاف أكؿ كتػػػاب عربػػػي فػػػي ىػػػذا 

                                                           
 70حٌَِ٘حٚٞ ،حٌّٜيٍ حٌٔخرك،ٙ 22

 .268حرٓ هٍيْٚ ،حٌّٜيٍ حٌٔخرك،ٙ 23

 .176أكّي فئحى رخٗخ ،حٌَّؿغ حٌٔخرك،ٙ 24

 .168-41،167حٌَّؿغ ٔفٔٗ،ٙ 25
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الهجاؿ ىك كتاب :" صػناعة العػبلج بالحديػد" إلسػحؽ بػف حنػيف لتتػكالى كتابػات 
ؾ فيػػو أف أبرزىػػا عمػػى اإلطػػبلؽ األطبػػاء الهسػػمهيف فػػي ىػػذا السػػياؽ، كههػػا الشػػ

الػذم خصػص  (: "كاهػؿ الصػناعة الطبيػة"ن10/ى4)القرف كتاب عمي بف عباس
 نظريػا أم بػالعمـ يتعمؽ قسـ قسهيف الطب أف يرل، إذ 26فيو فصبل عف الجراحة

 .27العهمي التطبيقي القسـ كىك الثاني كالقسـ

ذكر فيو جهيع ـ( الحاكم في الطب: "قد 926ق/313أشاد بكتاب الرازم)تك    
، اذ 28كالعمػػؿ..." هػػا يحتػػاج إليػػة الهتطببػػكف هػػف حفػػظ الصػػحة كهػػداكاة األهػػراض

كػؿ كاحػد إلػى  يقكؿ هكصيا ههتيف الطب أف يككف عالها " بالعصب الذم يػأتي
، كىػػػذا كنهػػػكذج 29كهػػػا هنيػػػا عصػػػب الحركػػػة.." هنيػػػا كهػػػا هنيػػػا عصػػػب الحػػػس

 اف.لتعهؽ األطباء الهسمهيف في هختمؼ أعضاء جسـ اإلنس

عرؼ عمـ التشريح تطكرا كبيػرا كفػع ىػذا التطػكر فػي ركابػو كػؿ فػركع الطػب     
،ك لقػػد كػػاف 30كفػػي ركابػػو كػػؿ فػػركع الطػػب األخػػرل كفػػي هقػػدهتيا عمػػـ الجراحػػة 

االىتهػػاـ بعمػػـ التشػػريح نابعػػا هػػف ككنػػو يسػػاىـ فػػي تركيبػػة جسػػـ اإلنسػػاف كيكػػكف 

                                                           
ِؼش رٓ ُو١ش رخٌٕخَٛ حٌمؼٛى،" ػٍُ حٌـَحكش فٟ حٌل٠خٍس ح١ِ٩ٓ٦ش" ،حٌّـٍش ح١ٌٍز١ش ،ؿخ 26

 .2014ٙ،4،ِخ18ٞغخُٞ،١ٌز١خ،ع

.ٚ حرٓ ١ٕٓخ، حٌمخْٔٛ فٟ حٌطذ ،طلم١ك :ِلّي أ١ِٓ 1ٙ،91ػٍٟ رٓ ػزخّ ،حٌّٜيٍ حٌٔخرك،ِؾ 27

 .1ٙ،9،ؽ1999،ىحٍ حٌىظذ حٌؼ١ٍّش،ر١َٚص،1ح٠ٌٕخٚٞ،١

 .1ٙ،59حٌّٜيٍ ٔفٔٗ،ِؾ ػٍٟ رٓ ػزخّ، 28

،ىحٍ حٌىظذ ١1ً،١حٌَحُٞ ،حٌلخٚٞ فٟ حٌطذ، َِحؿؼش ٚطٜل١ق: ِلّي ِلّي آّخػ 29

 .1ٙ،7،ِؾ2000حٌؼ١ٍّش،ر١َٚص،

 .178،179أكّي فئحى رخٗخ ،حٌَّؿغ حٌٔخرك،ٙ 30
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، 31حصكؿ عمى العبلجهساعدا عمى فيـ أسباب األهراض كهف تسييؿ عهمية ال
ىذا األخيػر يكػكف " بالتػدبير باألغذيػة ك األدكيػة كالثػاني العهػؿ باليػد كعهػؿ اليػد 
ينقسـ قسهيف أحدىها يككف في المحـ كػالبطك ،القطعػك الخياطػة ك الكػي كالثػاني 
يكػػػػكف فػػػػي العظػػػػاـ ك ىػػػػذا يكػػػػكف إهػػػػا بجبػػػػر العظػػػػـ الهكسػػػػكر ك إهػػػػا رد العظػػػػـ 

 .32الهخمكع.."

تشػػريح كالجراحػػة نقمػػة نكعيػػة هػػع الجػػراح الكبيػػر الزىػػركام الػػذم عػػرؼ عمػػـ ال    
رغػػـ براعتػػػو كشػػػيرتو الكبيػػرة لػػػـ نجػػػد كثيػػرا هػػػف هػػػؤرخي العصػػر الكسػػػيط تعريفػػػا 

ـ(فػي طبقػات األهػػـ ك ال 1070ق/462شػافيا كافيػا خاصػة عنػد ابػف صػاعد )ت
ـ(في كتابو إخبار العمهاء ك كذلؾ لػدل ابػف أبػي 1255ق/646ت) عند القفطي

ـ( فػػػي كتابػػػو: عيػػػكف األنبػػػاء، كال نػػػدرم هػػػام ىػػػي 1270ق/668)ت  بعةصػػػي
 األسباب التي كانت تقؼ كراء ىذا اإلغفاؿ ك عدـ التكسع في الحديث عنو.

فػي كتابػو التصػريؼ لهػف عجػز عػف التصػريؼ تكضػيحات  ذكر الزىػركام      
جهة في هختمؼ طرؽ التشريح كالجراح كقدـ ناصائح جزيمػة حيػث يقػكؿ لطالػب 

مػػـ الطػػب بػػا،ق ينبغػػي أف " يرتػػاض قبػػؿ ذلػػؾ فػػي عمػػـ التشػػريح الػػذم كصػػفو ع
جػػػالينكس حتػػػى يقػػػؼ عمػػػى هنػػػافع األعضػػػاء ك ىيئاتيػػػا كهزاجيػػػا ك اتصػػػاليا ك 
انفصػػػػػػاليا كهعرفػػػػػػة العظػػػػػػاـ ك األعصػػػػػػاب ك العضػػػػػػبلت ك عػػػػػػددىا كهخارجيػػػػػػا 

                                                           
 .44ٓخِٟ كيحى، حٌَّؿغ حٌٔخرك،ٙ 31

 .6ٙ،169،ِؾ1ٙ،93،حٌّٜيٍ ٔفٔٗ،ِؾ ػٍٟ رٓ ػزخّ 32
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 . ىػػذه الرؤيػػة التشػػريحية الزىراكيػػة تػػدؿ بحػػؽ33كالعػػركؽ النػػكابض كالسػػكاكف..."
، فقػػػد 34أكجيػػػاإلػػػى  عمػػػى عهػػػؽ تجربتػػػو الطبيػػػة، فقػػػد كصػػػؿ عمػػػـ الجراحػػػة هعػػػو

أكضح أف العهميات الجراحية تختمؼ بحسػب السػبب الػذم تكػكف ألجمػو الجراحػة 
تمػػؼ األهػػراض ك طػػرؽ عبلجيػػا خ، بحيػػث فصػػؿ فػػي ه35ك بحسػػب هكقػػع الجػػرح

كهػػف الطػػرؽ التػػي شػػرحيا فػػي الهعػػدف الهسػػتخدـ فػػي الكػػي ارتػػأل أف يكػػكف هػػف 
عدف الحديد بدؿ الذىب ألف ىذا األخيػر تسػرع إليػو البػركدة كيهكػف أف ينسػكب ه

.كهػػا أنػػو أتبػػع كػػؿ شػػرح لعهميػػة جراحيػػة هػػا 36كينصػػير كىػػذا يفسػػد عهػػؿ الطبيػػب
في أم هرض يصب أعضاء جسـ اإلنساف باآللة الهناسبة لذا نجػد كتابػو عػاهرا 

ا سػبؽ كبيػر لػـ يحققػو بالرسكهات الدقيقة لمتجييزات الطبية التي أتيحت لػو، كىػذ
 أحد قبمو.

يعتبر ها كصؿ إليو الزىراكم هف أفكار كنظريات عمهية ك تجييزات طبية       
إنجػػازا عظيهػػا، ككػػاف كتابػػو فػػي الجراحػػة هعتهػػد النػػاس فػػي العصػػكر الكسػػطى، 

البلتنيػػػة كذاع صػػيتو فػػػي تػػاريخ الطػػػب كمػػو فقػػػد أصػػبح بهثابػػػة إلػػى  تػػرجـ كتابػػػو
جيكده أصبح عمـ الجراحة عمها قائها بذاتو ك أقاهو عمى أبقراط ك جالينكس إذ ب

                                                           
حٌَِ٘حٚٞ، حٌـَحكش: حٌّمخٌش حٌؼ٩ػْٛ ِٓ حٌّٛٓٛػش حٌطز١ش : حٌظ٠َٜف ٌّٓ ػـِ ػٓ حٌظؤ١ٌف،  33

،فَٙٓش حٌٍّه  فٙي ح١ٕ١ٌٛش، 3ػزي حٌؼ٠ِِ ٔخَٛ حٌٕخَٛ ٚ ػٍٟ رٓ ٍّٓخْ حٌظ٠ٛـَٞ،١طلم١ك: 

 .69،70)ى.َ(،ٙ

 .97ِلّي وّخي ك١ٔٓ ٚ آهَْٚ، حٌَّؿغ حٌٔخرك،ٙ 34

 .340حٌَِ٘حٚٞ ،حٌّٜيٍ ٔفٔٗ،ٙ 35

 .79-78حٌّٜيٍ ٔفٔٗ،ٙ 36
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،حيث يكصؼ كتابو بأنو:" لػـ يؤلػؼ فػي الطػب أجهػع هنػو 37أساس عمـ التشريح
.ك يتضػح لػـ يطمػع عمػى كتابػو أنػو ألفػو بعػد عهػر 38كال أحسف لمقكؿ ك العهؿ.."

طكيػػػؿ هػػػف التجػػػارب كالبحػػػث كالدراسػػػة كالحيػػػاة العمهيػػػة الجػػػادة فػػػي حقػػػؿ الطػػػب 
كال نغفػؿ فػي ذات السػػياؽ جيػكد الػرازم الػذم ذكرنػػاه آنفػا اذ كػاف لػػو  39جراحػةكال

هثبل كصفا جيدا لكيفية إزالة جزء هف األهراض العظهية ك استخداـ الهػاء البػارد 
،حيػػػػث أكػػػػد عمػػػػى 40فػػػػي الحػػػػركؽ كهػػػػا لػػػػو كصػػػػؼ دقيػػػػؽ لعهميػػػػة خياطػػػػة الػػػػبطف

 .42،كخمؼ تصانيفا كثيرة في صناعة الطب41التجربة

ـ( في ىذا العمـ كذلؾ هف خبلؿ كتابػو 1037ق/428ابف سينا )تكذلؾ أسيـ  
القػػانكف فػػي الطػػب كشػػرح طػػرؽ التشػػريح هثػػؿ تشػػريح عظػػاـ الفػػؾ كاألنػػؼ كفػػي 

. كػذلؾ كػاف 43فػي تشػريح العصػب الػدهاغي...." هنفعة العنػؽ كتشػريح عظاهػو،
كبيػػػػػرة حيػػػػػث اكتشػػػػػؼ الػػػػػدكرة الدهكيػػػػػة  ـ( جيػػػػػكدا6671269البػػػػػف النفػػػػػيس)ت

                                                           
حٌؼمخفش حٌي١ٔش، رٍٛٓؼ١ي، أٔـً ؿٕؼخٌغ رخٌٕؼ١خ، طخ٠ٍن حٌفىَ ح٤ٔئٌٟ ،طَؿّش: ك١ٔٓ ِئْٔ ،ِىظزش  37

 .466َِٜ،)ى.ص(،ٙ

 ر١َٚص حٌّمَٞ ،ٔفق حٌط١ذ ِٓ غٜٓ ح٤ٔيٌْ ح١١ٌَذ، طلم١ك: اكٔخْ ػزخّ ،ىحٍ ٛخىٍ، 38

 .175ٙ ،3ِؾ ،1988،

َ(،ِؼٙي 1030-928ٖ/422-316ٓؼ١ي ػزي هللا ٛخٌق حٌزَٜ٘ ،حٌل١خس حٌؼ١ٍّش فٟ ح٤ٔيٌْ) 39

 .1997ٙ،330)ى.َ(،حٌزلٛع حٌؼ١ٍّش ٚ اك١خء حٌظَحع ح٩ٓ٦ِٟ،

 .99ِلّي وخًِ ك١ٔٓ ٚ آهَْٚ، حٌَّؿغ حٌٔخرك،ٙ 40

 .396أ١ِٕش ر١طخٍ، حٌَّؿغ حٌٔخرك،ٙ 41

 .52حرٓ ٛخػي، حٌّٜيٍ حٌٔخرك،ٙ 42

 .45،48،78حرٓ ١ٕٓخ، حٌّٜيٍ حٌٔخرك، 43
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يػػػر هػػػف الهعمكهػػػات الخاصػػػة بالجراحػػػة فػػػي كتابػػػو "شػػػرح تشػػػريح الصػػػغرل كالكث
 .44القانكف"

كختاهػػا نقػػكؿ أف األطبػػاء الهسػػمهيف فػػي العصػػر الكسػػيط قػػد حققػػكا أشػػكاطا      
 تدارسػػكاىاهػػة فػػي هجػػاؿ الطػػب كخاصػػة فػػي قسػػـ التشػػريح كالطػػب كىػػذا بعػػد أف 

الهينػػػة  التجربػػػة فػػػي ههارسػػػتيـ ليػػػذهإلػػػى  كتػػػب الهتقػػػدهيف كتبصػػػركىـ، كعهػػػدكا
كبذلؾ لـ تبؽ أفكارىـ هجرد نظريات في كتبيـ، ىذه النظريات التي استفاد هنيػا 

 أعبلـ النيضة األكركبية في هجاؿ الطب.

 المراجع:قائمة المصادر و 
 قائمة المصادر: -أ
 ق668)ت ابػػػف أبػػػي أصػػػيبعة، هكفػػػؽ الػػػديف أبػػػك العبػػػاس أحهػػػد بػػػف القاسػػػـ -1

: نػػػػزار رضػػػػا، دار  ،تحقيػػػػؽ طبػػػػاءعيػػػػكف األنبػػػػاء فػػػػي طبقػػػػات األ ـ(1270/
 ،)د.ت(. ،بيركت هكتبة الحياة

ـ؟(،طبقػات األطبػاء 982ق؟/372أبك داكد سميهاف بػف حسػاف) ابف جمجؿ، -2
 ،)د.ـ(.1985،هؤسسة الرسالة،2:فؤاد سيد،ط تحقيؽ ك الحكهاء،

:عبػد  تحقيؽ ـ(،الهقدهة،1406ق/808هحهد عبد الرحهاف)ت ابف خمدكف، -3
 .2،ج2004هكتبة اليداية،دهشؽ، ،دار البمغي1ش،طا هحهد الدركي

                                                           
 .179-178حٌَّؿغ حٌٔخرك،ٙ أكّي فئحى رخٗخ، 44
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 ـ(،الحػػػاكم فػػػي الطػػػب926ق/313،أبػػػك بكػػػؤ هحهػػػد بػػػف زكريػػػا،)ت الػػػرازم -4
 ،دار الكتػػػب اإلسػػػبلهية، 1،ط هحهػػػد هحهػػػد إسػػػهاعيؿ ،هراجعػػػة ك تصػػػحيح:

 .2000، بيركت
 ،الجراحػػػػة: ـ(1013ق/404،أبػػػػك القاسػػػػـ بػػػػف خمفػػػػبف عبػػػػاس)ت الزىػػػػراكم -5

 التصػػريؼ لهػػف عجػػز عػػف التػػأليؼ، هػػف الهكسػػكعة الطبيػػة: الهقالػػة الثبلثػػكف
،فيرسػػة 3:عبػػد العزيػػز ناصػػر الناصػػر كعمػػي بػػف سػػمهاف التػػكيجرم،ط تحقيػػؽ

 )د.ـ(. هكتبة فيد الكطنية،
 ـ(،القانكف في الطب،1037ق/428أبك عمي الحسف بف عمي)ت ابف سينا، -6

 .1،ج1999،دار الكتب العمهية،بيركت،1:هحهد أهيف الضناكم،ط تحقيؽ
 ـ(1070/ ق462)ت ،أبػػػك القاسػػػـ أحهػػػد بػػػف صػػػاعد األندلسػػػي ابػػػف صػػػاعد-7

 هجمػػػػػػػة الشػػػػػػػركؽ، نشػػػػػػػر األب لػػػػػػػكيس شػػػػػػػيخك اليسػػػػػػػكعي، ، طبقػػػػػػػات األهػػػػػػػـ
 . 1912،الهكتبة الكاثكلكية لآلباء اليسكعييف،بيركت،14السنة

خالػػد  ،تحقيػػؽ: ـ(،كاهػػؿ الصػػناعة الطبيػػة10ق/4)القػػرف عمػػي ابػػف عبػػاس، -8
 .1،6،هج2017كفاء،اإلسكندرية،،دار ال1حربي،ط

جهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػديف أبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي الحسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف  القفطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي، -9
:إبػػراىيـ  تعميػػؽ ـ(،إخبػػار العمهػػاء بأخبػػار الحكهػػاء،1255ق/646يكسػػؼ)ت

 .2005،دار الكتب العمهية،بيركت،1شهس الديف،ط
،نفػػح الطيػػب هػػف غصػػف  ـ(1631ق/1041أحهػػد بػػف هحهػػد)ت الهقػػرم، -10

 .3،هج1985،دار صادر،بيركت، ف عباس،إحسا ،تحقيؽ األندلس الطيب
 أبػػػػػػػػػػػػك الفػػػػػػػػػػػػرج هحهػػػػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػػػػف أبػػػػػػػػػػػػي يعقػػػػػػػػػػػػكب اسػػػػػػػػػػػػحؽ ابػػػػػػػػػػػػف النػػػػػػػػػػػػديـ، -11

 ،)د.ت(. تجدد،)د.ـ(-رضا تحقيؽ: ـ(،كتاب الفيرست،989ق/380)ت
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 المراجع:قائمة . 2

 الكتب:
،التراث العمهي لمحضارة اإلسبلهية كهكانتو في تػاريخ العمػـ  أحهد فؤاد باشا، .1

 .1983،[هصر]لهعارؼ،،دار ا1كالحضارة،ط
هكتبػة  ،ترجهػة: هحهػد هػؤنس، ،تػاريخ الفكػر األندلسػي أنجؿ جنثالػث بالنثيا،. 2

 هصر،)د.ت(. بكرسعيد، الثقافة الدينية،
،الحيػػػػاة العمهيػػػػة فػػػػي عصػػػػر الخبلفػػػػة فػػػػي  سػػػػعيد عبػػػػد ا صػػػػالح البشػػػػرم، .3

ـ(،هعيػػػػػد البحػػػػػكث العمهيػػػػػة ك إحيػػػػػاء 1030-928ق/422-316األنػػػػػدلس)
 .1997سبلهي،)د.ـ(،التراث اإل

،هنشػػػػػػػػػػػكرات جاهعػػػػػػػػػػػة 4،تػػػػػػػػػػػاريخ العصػػػػػػػػػػػر العباسػػػػػػػػػػػي،ط ،أهينػػػػػػػػػػػة بيطػػػػػػػػػػػار. 4
 .1997دهشؽ،سكريا،

،هطبعػػػػػػػػػػػػػػة  هػػػػػػػػػػػػػآثر العػػػػػػػػػػػػػػرب فػػػػػػػػػػػػػي العمػػػػػػػػػػػػػػـك الطبيػػػػػػػػػػػػػة ،سػػػػػػػػػػػػػػاهي، حػػػػػػػػػػػػػداد. 5
 .1926الريحاني،بيركت،

،الهػػػكجز فػػػي تػػػاريخ الطػػػب ك الصػػػيدلة عنػػػد  هحهػػػد كاهػػػؿ كآخػػػركف حسػػػيف،. 6
 ،ليبيا،)د.ت(. لثقافة كالعمكـ،الهنظهة العربية لمتربية كا العرب

 المجالت والدوريات:
،الهجمػػػػة  فػػػػي الحضػػػػارة اإلسػػػػبلهية" الجراحػػػػةعمػػػػـ  القعػػػػكد،" بالناصػػػػر زكيػػػػة،. 1

 .2017،هام18،جاهعة بف غازم،ع المبيبة
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 فٙ انغٛبعٙ االلزصبد ػهٙ انؼهًٙ انجؾش ٔرأصش رأصٛش يذ٘

 ( ٕسَٔبك عبئؾخ)  انطجٛؼٛخ انكٕاسس ظم فٙ انؼشثٙ انؼبنى
 

    
  .انًُغٕد٘ ػهٙ ػجبط ػهٕٛح ؽشٚفع.أ.ػ 

 عًٕٓسّٚ يصش انؼشثٛخ

   .عًٕٓسّٚ يصش   انجبثهٙ اثشاْٛى نطفٙ اًٚبٌد

 انؼشثٛخ

  :الممخص
حاسػػػهان فػػػي تحديػػػد نكعيػػػة الحيػػػاة التػػػي يعيشػػػيا كػػػؿ  عتبػػػر الهعرفػػػة قػػػكة كعنصػػػران تي     

االخػػػػتبلؼ فػػػػي إلػػػػى  فقػػػػط تفػػػػاكت النهػػػػك بػػػػيف دكؿ العػػػػالـ ال يرجػػػػع فػػػػإفلػػػػذا ، هجتهػػػػع
التفػػاكت فػػي الهخػػزكف الهعرفػػي، فضػػبلن عػػف القػػدرة عمػػى إلػػى  الثػػركات، بػػؿ يعػػكد أيضػػان 

تعظيـ االستفادة بها لدييا هػف الهعرفػة كيهكػف اعتبػار إجػراء البحػكث العمهيػة التطبيقيػة 
 كالتقنػي، كىػذا كاالقتصػادم االجتهػاعيتخدـ الهجتهػع هقياسػان لتقػدـ الػدكؿ كنهكىػا  التي

كعسػػػكريان كتكثػػػر هسػػػاىهاتيا الثقافيػػػة كالعمهيػػػة فػػػي الحضػػػارة  يجعميػػػا تتفػػػكؽ اقتصػػػاديان 
اسػػتيدفت ىػػذه الدراسػػة قيػػاس أثػػر البحػػث العمهػػي عمػػى النهػػك االقتصػػادم )1(.اإلنسػػانية

، الههمكػة العربيػة السػعكدية، الهغػرب، )الجزائر، هصر، الككيػتة عربيالدكؿ هف اللعدد 
 .E_VIEWSكباسػتخداـ بػراهج  2012عػاـ إلػى  2000 تكنس( خبلؿ الفترة هػف عػاـ

كتػػػتمخص الدراسػػػة فػػػي كجػػػكد أثػػػر هكجػػػب كغيػػػر هعنػػػكم لمبحػػػث العمهػػػي عمػػػى النهػػػك 

                                                           
لظٜخى٠ش" ِـٍش ؿخِؼش ح٤َُ٘ رغِس، ( فُٛٞ ٓؼ١ي "ىٍٚ حٌـخِؼخص حٌؼَر١ش فٟ حٌظ١ّٕش ح1٨)

 (. 1، حٌؼيى )12، حٌّـٍي 2010فٍٔط١ٓ، ٍٍٓٔش حٌؼٍَٛ ح٦ٔٔخ١ٔش 
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االقتصػػادم فػػي الػػدكؿ العربيػػة هحػػؿ الدراسػػة، كىػػذا يعنػػي أنػػو ال بػػد هػػف زيػػادة االنفػػاؽ 
ـ بالبحػػث عمػى البحػػكث كالتطػػكير فػي الػػدكؿ العربيػػة لزيػػادة النهػك االقتصػػادم، كاالىتهػػا

 .)2(يفيد الهجتهع كيرفع هف تطمعاتو كيزيد هف تقدهو العمهي

 .االقتصاد السياسي، االقتصادمالنهك ، العمهيالبحث : الكمهات الهفتاحية

Abstract: Knowledge is a power and a decisive element in 

determining the quality of life experienced by every society. 

Therefore، the disparity in growth between the countries of the world 

is not only due to the difference in wealth، but also to the disparity in 

the knowledge stock، as well as the ability to maximize the use of 

what they have of knowledge. Conducting applied scientific research 

that serves the community as a measure of countries’ progress and 

their social، economic and technical growth، and this makes them 

excel economically and militarily، and their cultural and scientific 

contributions to human civilization abound. This study aimed to 

measure the impact of scientific research on the economic growth of a 

number of Arab countries (Algeria، Egypt، Kuwait، Morocco، Saudi 

Arabia، Tunisia) during the period from 2000 to 2012 using 

E_VIEWS programs. The results of the study are summarized in the 

presence of a positive and insignificant impact of scientific research 

on economic growth in the Arab countries under study، and this means 

                                                           
"،  2010 – 2001(، " كٜخى ػمي حٌزلغ حٌؼٍّٟ حٌؼَرٟ 2012(، حٌَرخْ، ُِٛس رٕض ِلّي )2)

 ِٕظّش حٌّـظّغ حٌؼٍّٟ حٌؼَرٟ. 
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that spending on research and development in the Arab countries must 

be increased to increase economic growth، and interest in scientific 

research that benefits society and raises its aspirations and increases 

its progress 

key words : Scientific research، economic growth، political economy 

 المقدمة 

عصػر إلػى  كرة الرقهيػة التػي تقكدنػاإف اإلدارة اإللكتركنية ىػي أحػد هفػاىيـ الثػ   
الهعرفة، كىي نتاج تطكر نكعي أفرزتػو تقنيػات االتصػاؿ الحديثػة، فػي ظػؿ ثػكرة 

تكظيػػػؼ التكنكلكجيػػػا الحديثػػػة فػػػي إدارة البحػػػث إلػػػى  الهعمكهػػػات، كازديػػػاد الحاجػػػة
العمهي، الذكاء االصطناعي في عالهنا الهعاصر يشكؿ أحػد أىػـ هعػالـ الفضػاء 

كالػذم يػزداد اتسػاعان فػي كػؿ هكػاف كفػي كػؿ لحظػة،  ((Digital spaceالرقهي 
تحت تأثير ثكرة الهعمكهات بتقنياتيا الحديثة كباستخداهاتيا الهتنكعػة كهػا يهيزىػا 

أدل تػػػدفؽ ىائػػػؿ فػػػي الهخترعػػػات إلػػػى  هػػػف انفجػػػار هعرفػػػي كهػػػان كنكعػػػان كسػػػرعة ن
كبراهجيػا،  GPSالذكيػة لػـ يسػبؽ ليػا هثيػؿ أك نظيػر هثػؿ: أجيػزة تحديػد الهكاقػع

كالسػػػػيارات ذاتيػػػػة القيػػػػادة، كالطػػػػائرات الهسػػػػيرة دكف طيػػػػار كبرهجيػػػػات الترجهػػػػة، 
نترنػػػػػت األشػػػػػياء، كالنػػػػػانك  كالركبكتػػػػػات الهذىمػػػػػة، كالطابعػػػػػات ثبلثيػػػػػة األبعػػػػػاد، كا 

إنػػػػو … تكنكلػػػػكجي كالطباعػػػػة الرقهيػػػػة بالحاسػػػػبات الذكيػػػػة، كالتكنكلكجيػػػػا الحيكيػػػػة
 فضاء سيبيرانيان.
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 العالم فً السٌاسً االقتصاد علً علمًال البحث وتأثر تأثٌر مدي
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ف نجػػػاح جيػػػكد اك     يػػػرتبط بتحقيػػػؽ هسػػػتكيات  االجتهاعيػػػةلتنهيػػػة االقتصػػػادية ك ا 
فالبحػػث العمهػػي ال يقتصػػر فقػػط ، عاليػػة هػػف التقػػدـ العمهػػي كالتنهيػػة التكنكلكجيػػة

بػػػؿ إف جانبػػػان هيهػػػان هنػػػو يخصػػػص لحػػػؿ هشػػػكبلت ، عمػػػى خمػػػؽ ابتكػػػارات جديػػػدة
تتعمػػؽ بالعهميػػات االنتاجيػػة بقطػػاع الصػػػناعة، كجانػػب آخػػر يركػػز عمػػى تطػػػكير 

تجات كخاصة الهنتجات االستيبلكية لتمبية رغبات الهستيمكيف، بالتػالي فػإف الهن
الذم يهتمؾ التكنكلكجيات الهتطكرة يهتمؾ هيزة تنافسية كيظؿ في الريادة، كالدكؿ 

 . الساعية لمحصكؿ عمييا تككف هكضع تبعية

عقػؿ كتهيز اإلسبلـ هف خبلؿ القػرآف الكػريـ كالسػنة النبكيػة الهطيػرة بتنهيػة ال    
البشرم كالتركيز عمى تشجيع اإلنسػاف ليهػارس البحػث العمهػي كيأخػذ هػف التػدبر 

كها بيف اإلسبلـ الدكر الهيـ لهف يعطي لمبشرية ، كالتفكر كالتهعف أسمكبان لحياتو
كرفػػػػع هػػػػف هكانػػػػة العمهػػػػاء كالبػػػػاحثيف كذكم الخبػػػػرة ، كينيػػػػؿ هػػػػف العمػػػػـ كالهعرفػػػػة

 .كالتخصص في تطكر الهجتهعات

 حثمشكمة الب

تكهػػػػف هشػػػػكمة البحػػػػث فػػػػي طػػػػرح عػػػػدة تسػػػػاؤالت عػػػػف أىهيػػػػة احػػػػتبلؿ العمػػػػـ     
كالهعرفػة هكانػان شػاؤان فػي األلفيػة الثالثػة، حيػث نبلحػظ حػدكث طفػرة فػي اسػتخداـ 

كتػراكـ الهعرفػة العمهيػة كتطبيقاتيػا بهعػدالت ، تكنكلكجيا الهعمكهػات كاالتصػاالت
ظػػػػػػـ الهعمكهػػػػػػات ككسػػػػػػائؿ هتسػػػػػػارعة نتيجػػػػػػة لمزيػػػػػػادة الكبيػػػػػػرة فػػػػػػي الحاسػػػػػػبات كن

تغيػػرات عهيقػػة فػػي الهفػػاىيـ كاألسػػس التػػي تركػػز إلػػى  االتصػػاالت، كىػػذا سػػيؤدم
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كالثقافيػػة كفػي سػػمكؾ األفػراد كالهجتهعػػات.  االجتهاعيػةعمييػا الػنظـ االقتصػػادية ك 
تزايػد الفجػكة إلػى  فػإف التنػاهي الهتسػارع لمثػكرة التكنكلكجيػة أدل، فضبلن عػف ذلػؾ

كالػدكؿ الناهيػة، كلػذلؾ أصػبح نشػاط البحػث العمهػي هػف أىػـ بيف الدكؿ الهتقدهة 
األنشطة الهؤثرة في عهمية النهك، كأصبح لزاهػان عمػى كػؿ دكلػة أف تصػيغ خطػط 

كأف تكجػػػو اهكانياتيػػػا نحػػػك االىتهػػػاـ بالبحػػػث ، التعمػػػيـ، كبخاصػػػة التعمػػػيـ العػػػالي
ادية العمهػػػي كبنػػػاء هؤسسػػػاتو فػػػي هختمػػػؼ الهجػػػاالت الهرتبطػػػة بالتنهيػػػة االقتصػػػ

 . االجتهاعيةك 

 ىداف البحثأ

يعتهػػد البحػػث عمػػى الهػػنيج التحميمػػي الػػكاقعي فػػي بيػػاف طبيعػػة العبلقػػة بػػيف  .1
جانػػب اسػػتخداـ إلػػى  ،البحػػث العمهػػي كالنهػػك االقتصػػادم فػػي الػػكطف العربػػي

هػػػػػنيج االقتصػػػػػاد القياسػػػػػي فػػػػػي قيػػػػػاس تػػػػػأثير البحػػػػػث العمهػػػػػي عمػػػػػى النهػػػػػك 
 االقتصادم في الدكؿ العربية.

اسػػػتخداـ البيانػػػات هػػػف هؤشػػػرات التنهيػػػة العالهيػػػة لمبنػػػؾ الػػػدكلي، سػػػكؼ يػػػتـ  .2
كهنظهة اليكنسكك كاالحصاءات الهاليػة الدكليػة، كقػد نرجػع لهصػادر بيانػات 

 كطنية عندها ال يتكافر.

ذا نظرنا .3 الهشػكمة التػي تكاجػو الػدكؿ نجػد أنيػا ال تنػتج فقػط هػف نقػص إلى  كا 
كلكجيػػػة، لكنيػػػا تػػػرتبط أيضػػػان الهعمكهػػػات كخاصػػػة الهعمكهػػػات العمهيػػػة كالتكن
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بالنقص في الهؤسسات القادرة عمى نقؿ الهعرفة كاستيعابيا كنشػرىا كهػف ثػـ 
فػػإف أزهػػة البحػػث العمهػػي كهراكػػز األبحػػاث تعكػػس فػػي الحقيقػػة أزهػػة ثقافيػػة 

 . ثبلثية األبعاد كتشهؿ ثقافة البحث كثقافة الهعمكهات كثقافة الهؤسسات

 فروض البحث

لمبحػػػث العمهػػػي لجاهعاتنػػػا كهؤسسػػػاتنا البحثيػػػة التكػػػرار هػػػف السػػػهات البػػػارزة  .1
عػػادة انتػػػاج كالنتػػػائج التػػي تتكصػػػؿ إلييػػػا هعظػػػـ ، كالتشػػابو جهعػػػان كتصػػػنيفان كا 

البحػػكث ىػػي كصػػفية أكثػػر هنيػػا تحميميػػة ههػػا يجعميػػا بحػػث لمهاضػػي، كهػػف 
الهتعػػػارؼ عميػػػو أف البحػػػث العمهػػػي يقػػػدـ إضػػػافة نكعيػػػة فػػػي هجالػػػو فيكػػػكف 

ان فػػي هجالػػو، لكػػف كاقػػع الحػػاؿ، إف هعظػػـ هػػا يقػػدـ ال يعػػالج جديػػدان أك تجديػػد
  . هشكبلت ترتبط بالكاقع، كىذا يعني أف ثهة افتقاد االكتشاؼ الجديد

"هػػف الهتكقػػع أف يػػؤثر : هحاكلػػة اختيػػار الفرضػػية التاليػػةإلػػى  سػػعى البحػػثي .2
 . البحث العمهي تأثيران إيجابيان عمى النهك االقتصادم في الكطف العربي"

 مية البحثىأ

أىهيػػة الجاهعػػة فػػي ظػػؿ األهيػػة كالجيػػؿ كغيػػاب الػػكعي، كتزايػػد الهشػػكبلت      
الهختمفة التي تكاجو الباحثيف هف نقص في التهكيؿ كانشغاليـ فػي أعهػاؿ أخػرل 

جانػػػب غيػػػاب التعػػػاكف إلػػػى  غيػػػر بحثيػػػة كنػػػزعتيـ الفرديػػػة فػػػي اجػػػراء البحػػػكث،
العربيػػة،  ، كفيهػػا بػػيف الجاهعػػاتكالتنسػػيؽ فيهػػا بػػيف الجاهعػػات هػػف الدكلػػة نفسػػيا
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 ،فضبلن عف افتقار الهكتبات لمعديد هف الهراجع، كهف هصػادر هيهػة لمهعمكهػات
جانػػػب انعػػػزاؿ البحػػػث العمهػػػي فػػػي الػػػدكؿ العربيػػػة عػػػف الكحػػػدات االنتاجيػػػة إلػػػى 

 .كالقطاع الخاص

فكاقػػع البحػػث العمهػػي فػػي الػػدكؿ العربيػػة ال يتناسػػب هػػع االهكانػػات البشػػرية     
هها يعني ضركرة إزالة الهعكقات التي تقؼ حػائبلن أهػاـ ، هادية الكبيرة الهتكفرةكال

طػبلؽ العنػاف ، جانب التخمص هف أساليب التعميـ التمقينيإلى  ،البحث العمهي كا 
 . لمتفكير كالتأهؿ كاإلبداع كخمؽ ثقافة البحث العمهي

 : لتاليكهف ىنا جاءت هشكمة البحث التي تتهحكر في السؤاؿ الرئيسي ا  

 ها ىك تأثير البحث العمهي عمى النهك االقتصادم في الدكؿ العربية ؟ 

 : كينبثؽ عنو األسئمة الفرعية التالية  

 ها كاقع البحث العمهي في الجاهعات العربية ؟  .1

ىػػؿ يكجػػد تػػأثير إيجػػابي لمبحػػث العمهػػي عمػػى النهػػك االقتصػػادم فػػي الػػكطف  .2
 العربي ؟ 

 فصول البحث 

 ولالفصل األ  -
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 .آفاق القتصاد العالمي. مقدمة تاريخية: -

هنػػػذ عػػػاـ هضػػػى، كػػػاف النشػػػاط االقتصػػػادم يتحػػػرؾ بهعػػػدؿ سػػػريع فػػػي كػػػؿ     
% فػي 3،9هناطؽ العالـ تقريبا، ككاف ييتكقع لبلقتصاد العالهي أف ينهػك بهعػدؿ 

. كبعػػػػػد هػػػػػركر عػػػػػاـ، تغيػػػػػرت أهػػػػػكر كثيػػػػػرة: فتصػػػػػاعيد 2019ك  2018عػػػػػاهي 
ف الكاليػػات الهتحػػدة كالصػػيف، كالضػػغكط االقتصػػادية الكميػػة التػػكترات التجاريػػة بػػي

فػػي األرجنتػػيف كتركيػػا، كاالضػػطرابات فػػي قطػػاع صػػناعة السػػيارات فػػي ألهانيػػا، 
جانػػػب إلػػى  كتشػػديد سياسػػات االئتهػػاف فػػي الصػػيف، كتضػػييؽ األكضػػاع الهاليػػة

 طبيعتيػػا فػػي االقتصػػادات الهتقدهػػة الكبػػرل، كػػؿ ىػػذاإلػػى  عػػكدة السياسػػة النقديػػة
حػػد كبيػػر، كخاصػػة فػػي النصػػؼ الثػػاني إلػػى  سػػاىـ فػػي إضػػعاؼ التكسػػع العػػالهي

. كهع ها تشير إليو التكقعات هف استهرار ىذا الضػعؼ فػي النصػؼ 2018هف 
، يتكقػػػع تقريػػػر آفػػػاؽ االقتصػػػاد العػػػالهي انخفػػػاض النهػػػك فػػػي 2019األكؿ هػػػف 

كة % هػػػف االقتصػػػاد العػػػالهي. ككػػػاف النهػػػك العػػػالهي قػػػد بمػػػغ ذر 70فػػػي  2019
 أكركبا كالرقهنة. ،2018% في 3،6إلى  ، ثـ انخفض2017% في 4قاربت 

تيعػػد أكركبػػا ىػػي األسػػرع فػػي التحػػكؿ نحػػك الرقهنػػة، حيػػث يسػػاعدىا فػػي ذلػػؾ     
السياسػػات إلػػى  التطػػكر السػػريع لمقطاعػػات الصػػناعية كخاصػػة التكنمكجيػػا إضػػافة

يػػػة فػػػي العػػػالـ، كقػػػد هكاكبػػػة التطػػػكرات التكنكلكجيػػػة كالتقنإلػػػى  الحككهيػػػة اليادفػػػة
كشؼ التقرير السنكم حكؿ هؤشر تطكر االقتصاد الرقهي في أكركبا كالهعػركؼ 

 2018لعػاـ  The Digital Economy and Society Index (DESI)بػػ 
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ىكلنػػدا تتربػػع عمػػى قائهػػة الػػدكؿ األكثػػر تطػػكرا أف الػػدنهارؾ، السػػكيد، فنمنػػدا ك إلػػى 
التصنيؼ كؿ هف لككسهبكرج، بريطانيا، في االقتصاد الرقهي في أكربا تمييا في 

يطاليػػػػا  إيرلنػػػػدا ك بمجيكػػػػا، بينهػػػػا حجػػػػزت كػػػػؿ هػػػػف اسػػػػتكنيا، ركهانيػػػػا، اليكنػػػػاف كا 
الهراتػػػب األخيػػػرة فػػػي التقريػػػر كأقػػػؿ الػػػدكؿ األكربيػػػة تطػػػكرا فػػػي هجػػػاؿ االقتصػػػاد 

كيهكػػػف أف نسػػػرد بعػػػض الحقػػػائؽ عػػػف كاقػػػع البحػػػث العمهػػػي فػػػي الػػػدكؿ  الرقهػػػي.
 :( 3)العربية 

تهكيػػػػؿ البحػػػػث العمهػػػػي فػػػػي البمػػػػداف العربيػػػػة عػػػػف الهعػػػػدؿ العػػػػالهي  ضػػػػعؼ .1
.% هػػػف 2حيػػػث يصػػػؿ فػػػي الهتكسػػػط تقريبػػػان ، لئلنفػػػاؽ عمػػػى البحػػػث العمهػػػي

أم أربعػػػة أضػػػعاؼ ).% 7االنفػػػاؽ العػػػالهي هقارنػػػة )بإسػػػرائيؿ( التػػػي تنفػػػؽ 
العػػػػالـ العربػػػػي( هػػػػف االنفػػػػاؽ العػػػػالهي، كتنفػػػػؽ الكاليػػػػات الهتحػػػػدة األهريكيػػػػة 

 االنفاؽ العالهي. % هف 35

حيػػث نجػػد أف نسػػبة البػػاحثيف العػػرب ، قمػػة عػػدد البػػاحثيف فػػي الػػدكؿ العربيػػة .2
كفييـ أساتذة جاهعات( لكؿ ) 450العاهميف في البحث كالتطكير بمغت نحك 
باحػػث كػػؿ هميػػكف نسػػهة فػػي  5000هميػػكف نسػػهة هػػف السػػكاف، هقارنػػة هػػع 

 . الدكؿ الهتقدهة

                                                           
ٌظؼ١ٍُ حٌؼخٌٟ ٚحٌزلغ حٌؼٍّٟ فٟ ح١ٌٛٓ (، ىٍٚ حٌمطخع حٌوخٙ فٟ ح2012" ٍٓطخْ أرٛ ػَحرٟ )( 3)

  56 – 50حٌؼَرٟ، حٌَرخ١، حٌّغَد، ٙ ٙ 
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 العالم فً السٌاسً االقتصاد علً علمًال البحث وتأثر تأثٌر مدي

 ( كورونا جائحة)  الطبٌعٌة الكوارث ظل فً العربً

هػػا ينشػػر سػػنكيان هػػف البحػػكث فػػي الػػكطف عػػدد البحػػكث كانتاجيػػة البحػػث، إف  .3
ألؼ بحث، كلها كاف عدد أعضاء ىيئة التدريس نحك  15العربي ال يتعدل 

، عمهػػػان بػػأف الحػػػد األدنػػػى  3ألفػػان، فػػػإف هعػػدؿ اإلنتاجيػػػة ىػػك فػػػي حػػدكد  55
بحػػث لكػػؿ باحػػث فػػي كػػؿ  2لهعػػدؿ اإلنتاجيػػة الهطمػػكب هػػف البػػاحثيف ىػػك 

أقؿ هػف  ىلإالعربية هف النشر العمهي لبمداف جانب تدني نصيب اإلى  .سنة
 Scientificنصػػػيبيـ هػػػف سػػػكاف العػػػالـ كفقػػػان لػػػدليؿ النشػػػر العمهػػػي 1/6

Citation index،  عمى عكس نصػيب )إسػرائيؿ( هػف النشػر العمهػي الػذم
 . يقترب هف عشرة أضعاؼ نصيبيـ هف سكاف العالـ

ذا نظرنػػػػا     ، الربػػػػاف)بحثيػػػػة نسػػػػبة انتػػػػاج الػػػػكطف العربػػػػي هػػػػف األكراؽ الإلػػػػى  كا 
اإلنتػػاج العػػالهي تعتبػػر نسػػبة هنخفضػػة إذا هػػا قكرنػػت بنسػػبة عػػدد إلػػى  (2012

 كالجدكؿ التالي يبػيف نسػبة اإلنتػاج العربػي. %5ك 4السكاف كالتي تقدر بحكالي 
اإلنتػاج العػالهي فػي كػؿ هػف التخصصػات التاليػة خػبلؿ  إلػىاإلنتاج العربي  إلى

 .(2010 – 2006الفترة )

 النتاج العالميإلى  انتاج الوطن العربي من األوراق البحثيةجدول نسبة 

 النسبة العربية % الصدارات العالمية موضوع التخصص
 1.54 1.0690949 اليندسة 
 1.66 617.600 الكيهياء
 1.24 704.514 الفيزياء

 1.29 608.726 عمـك الحاسب اآللي
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 العالم فً السٌاسً االقتصاد علً علمًال البحث وتأثر تأثٌر مدي

 ( كورونا جائحة)  الطبٌعٌة الكوارث ظل فً العربً

 1.44 412.751 عمـك الهكاد
 2.16 260.827 الرياضيات

 1.64 186.403 الصيدلة كعمـ األدكية
 1.42 207.586 العمـك البيئية 

 1.58 169.892 عمـك االتصاالت
 2.34 1073951 الطب الداخمي

الكيهياء الحيكية 
 كالبيكلكجيا

306.025 0.76 

 1.67 138.798 الزراعة 
 2.36 85.234 الطاقة

 2.48 79.055 الهيكانيكا
 2.23 79.888 تكنكلكجيا عمـ الغذاء

 1.21 143.210 الجراحة 
 1.70 98.483 الجيكلكجيا
 3.31 49.356 هكارد الهياه

 2.00 75.784 عمـ البكليهرات
 0.76 196.672 عمـ البصريات

 البحث العمهي ، (2012الرباف )هكزة : الهصدر

كيظيػػػػػر الجػػػػػدكؿ السػػػػػالؼ الػػػػػذكر انخفػػػػػاض نسػػػػػبة عػػػػػدد األكراؽ البحثيػػػػػة فػػػػػي   
كتمػػؾ التخصصػػات تتعمػػؽ  الحيكيػػة كالبيكلكجيػػا، ككػػذلؾ فػػي البصػػريات.الكيهيػػاء 

بالتكنكلكجيػػػات الحديثػػػة، كالتػػػي تعنػػػي أف العػػػالـ العربػػػي هػػػا زاؿ يكجػػػد فيػػػو فجػػػكة 
ككانػػػت أعمػػػى نسػػػبة هشػػػاركة لمػػػكطف العربػػػي فػػػي . كبيػػػرة فػػػي تمػػػؾ التخصصػػػات



نوفمبر  11العدد 

 2221سبتمبر 

 مجلة البحوث األفرٌقٌة

   

 671                                 

 العالم فً السٌاسً االقتصاد علً علمًال البحث وتأثر تأثٌر مدي

 ( كورونا جائحة)  الطبٌعٌة الكوارث ظل فً العربً

% هػػػػف اإلنتػػػػاج 3.3األكراؽ البحثيػػػػة فػػػػي هجػػػػاؿ هصػػػػادر الهيػػػػاه حيػػػػث بمغػػػػت 
 . العالهي

كىػػذه النسػػبة هنخفضػػة لمغايػػة هقارنػػة بعػػدد سػػكاف الػػدكؿ العربيػػة هػػف ناحيػػة،     
كبالنسػػػبة لظػػػركؼ الػػػدكؿ العربيػػػة التػػػي تعتبػػػر أكثػػػر هنػػػاطؽ العػػػالـ شػػػحان لمهيػػػاه، 
كزيادة نسػبتيا ربهػا تػدؿ عمػى قمػة االنتػاج العػالهي الػذم ال يعػاني هػا تعانيػو هػف 

ه البحػكث أىهيػة لتمػؾ الػدكؿ عػف الػدكؿ العربيػة شح لمهياه، كبالتالي ال تهثػؿ ىػذ
 . كالتي تهثؿ قضية الهياه بيا هف أىـ القضايا

كتحتػػؿ هصػػر الهرتبػػة األكلػػى بالنسػػبة لعػػدد األكراؽ فػػي كػػؿ التخصصػػات هػػا    
الهرتبة الثالثة بعد السعكدية كالككيت،  إلىعدا في الطب الداخمي، حيث تتراجع 

% هػػف عػػدد األكراؽ 48.4ىـ هصػػر بنسػػبة كتسػػا، % فقػػط8.7كبنسػػبة هشػػاركة 
% هػػف عمػػـ 54كهػػا تسػػاىـ بنسػػبة تتجػػاكز ، الهنشػػكرة فػػي الصػػيدلة كعمػػـ األدكيػػة

 . البكليهرات

أهػػػا تػػػكنس فيػػػي ضػػػهف الخهػػػس دكؿ األكلػػػى فػػػي كػػػؿ التخصصػػػات، كتحتػػػؿ    
أها السعكدية فتظير في كؿ التخصصات ها عػدا . الهرتبة الثانية في ثهاف هنيا

ذا نظرنػػػػا. ادر الهيػػػػاهالزراعػػػػة كهصػػػػ تخصػػػػص  14الجزائػػػػر فتظيػػػػر فػػػػي إلػػػػى  كا 
تخصػػػػص، األردف كاالهػػػػارات  11تتبعيػػػػا الهغػػػرب فػػػػي ، ضػػػهف الخهػػػػس الكبػػػػار
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 العالم فً السٌاسً االقتصاد علً علمًال البحث وتأثر تأثٌر مدي

 ( كورونا جائحة)  الطبٌعٌة الكوارث ظل فً العربً

، تخصصػػات. كتحتػػؿ لبنػػاف الهرتبػػة الخاهسػػة فػػي بحػػكث الجراحػػة 7تظيػػر فػػي 
 )4(.كسكريا تحتؿ الهرتبة الثالثة في الزراعة

فػي عػدد األكراؽ البحثيػة الهنشػكرة فػي كعمى الرغـ هف أف ىنػاؾ زيػادة نسػبية    
جانػػب أف بعػػض الػػدكؿ العربيػػة بػػدأت تتخػػذ قػػرارات بزيػػادة إلػػى  الػػكطف العربػػي،

اإلنفػػاؽ عمػػى البحػػث العمهػػي، إال أف الػػكطف العربػػي هػػا زاؿ أقػػؿ عػػف دكؿ العػػالـ 
 . العمـإلى  في األكراؽ البحثية الهنشكرة، كها تضيفو

إذا لػـ تسػتخدـ ، شػكرة لػيس غايػة فػي حػد ذاتػوكها أف زيادة عػدد البحػكث الهن   
كبنػػػاء ، ىػػػذه األكراؽ البحثيػػػة كالعقػػػكؿ كالجيػػػد كالهػػػاؿ لتحقيػػػؽ التنهيػػػة الهسػػػتداهة

هؤسسػػات تسػػتفيد هػػف تمػػؾ البحػػكث الهنشػػكرة كتقػػـك بتطبيقيػػا ليعػػكد بػػالنفع عمػػى 
 . الدكلة

عػػػدـ تػػػكافر الكقػػػت الػػػبلـز لمبحػػػث العمهػػػي، حيػػػث نبلحػػػظ انشػػػغاؿ البػػػاحثيف  .1
 . الهشاكؿ االدارية الهختمفة كالهادية الخاصة بعهميـب

التنسػيؽ إلػى  عدـ استفادة الهجتهع هف األبحاث العمهية، حيث نجد االفتقػار .2
كالتعػػػػاكف الهثهػػػػر كالحقيقػػػػي بػػػػيف هؤسسػػػػات الهجتهػػػػع الهػػػػدني كالهؤسسػػػػات 

 . البحثية الهختمفة

                                                           
( ف٠ُٛش ٓز١ض، " حٌظؼخْٚ ر١ٓ حٌـخِؼخص ٚحٌٜٕخػش ٔلٛ حلظٜخى حٌّؼَفش ٌظط٠َٛ حٌزلغ حٌؼٍّٟ 4)

 .9(،حٌطزؼش ح٤ٌٚٝ 2011ٙٚطلم١ك حٌظ١ّٕش حٌمخرٍش ٩ٌٓظيحِش " )
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 673                                 

 العالم فً السٌاسً االقتصاد علً علمًال البحث وتأثر تأثٌر مدي

 ( كورونا جائحة)  الطبٌعٌة الكوارث ظل فً العربً

ألىػداؼ غياب استراتيجيات كاضحة كخطػط هسػتقبمية لمبحػث العمهػي تحػدد ا .3
 كاألكلكيات 

عدـ كجكد ارتباط بيف البحث العمهي كهشكبلت الهجتهع حيث أف كثير هف  .4
 . القيهة التطبيقيةإلى  الهشاريع البحثية تفتقر

إلػػى  االقتبػػاس كالتقميػػد كعػػدـ اإلبػػداع،إلػػى  هحاكػػاة األبحػػاث العمهيػػة كالمجػػكء .5
جانػػػب عػػػدـ كجػػػكد احتكػػػاؾ عمهػػػي دكلػػػي كػػػاؼ يحسػػػف هػػػف إجػػػراء البحػػػكث 

 . العمهية القيهة
جػراء  .6 ىجرة العقكؿ كالكفاءات العمهيػة الهعػكؿ عمييػا فػي التخطػيط كالتنهيػة كا 

كىػذا نػاتج هػف رغبػة الكفػاءات ، البحكث العمهية كالعهؿ عمى تطبيؽ نتائجيا
جانػب فقػداف إلػى  العمهية هف اكتساب الهيارات التي ال تتكافر في أكطانيػا،

كالػدكافع فػي العهػؿ كفقػر فػي البنػى التحتيػة كقمة الحػكافز  االجتهاعيةالعدالة 
 . كالهناخ العمهي الهبلئـ

 : العالقة بين النمو القتصادي والبحث العممي في الدول العربية

ييعػػػػد البحػػػػث العمهػػػػي الهحػػػػرؾ األساسػػػػي لمنهػػػػك االقتصػػػػادم، ككػػػػذلؾ الهكجػػػػو    
اع األساسػػػػي لرفاىيػػػػة أفػػػػراد الهجتهػػػػع هػػػػف خػػػػبلؿ تقػػػػديـ االبحػػػػاث العمهيػػػػة لمقطػػػػ

الحكػػكهي كالخػػاص، كالتػػي تسػػاعد عمػػى فػػتح الهشػػركعات باسػػتخداـ التكنكلكجيػػا 
ككضػػػػع الحمػػػػكؿ لمهشػػػػكبلت التػػػػي تكاجػػػػو الهجتهػػػػع، ك زيػػػػادة التػػػػدريب ، الحديثػػػػة

كزيػادة ، كالتطكير لؤليػدم العاهمػة كاسػتيعاب الكثيػر هػف العهالػة فػي سػكؽ العهػؿ
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 العالم فً السٌاسً االقتصاد علً علمًال البحث وتأثر تأثٌر مدي

 ( كورونا جائحة)  الطبٌعٌة الكوارث ظل فً العربً

لقائهػػػة بفضػػػؿ تطبيػػػؽ الصػػػادرات هػػػف الهنتجػػػات الجديػػػدة أك تحسػػػيف الهنتجػػػات ا
 األبحاث العمهية 

ذلؾ، إنتاج السمع كالخدهات التي تضهف كتمبي كافة هتطمبػات إلى  باإلضافة   
راحتػو كرفاىيتػو هػف ناحيػة، كقػكة كتنهيػة الهجتهػع  إلىاإلنساف الحياتية لمكصكؿ 

هػػف ناحيػػة أخػػرل فػػي ظػػؿ عػػالـ يسػػكده التحالفػػات كالتكػػتبلت، كتربطػػو هصػػالح 
ة كييعتبر البحػث العمهػي هػف كسػائؿ نشػر الهعرفػة كانتاجيػا، كذلػؾ كهنافع هشترك

كغيرىػا،  االجتهاعيػةعبر البحكث العمهية في العمكـ الطبيعية كاالنسانية كالعمكـ 
لػػذا يػػرتبط ارتباطػػان هباشػػران بهتطمبػػات التنهيػػة فػػي الهجتهػػع، كالتػػي هنيػػا الصػػناعة 

العبلقػة فػي رفػع هعػدالت  كالزراعة كالخدهات. حيث ثهة نتػائج تترتػب عمػى ىػذه
االنتاج كتحسيف نكعيتو كادخاؿ األساليب كالتقنيات الحديثة في النشػاط التجاريػة 

ذا نظرنػا الكاليػات الهتحػدة األهريكيػة نجػد أنيػا رائػدة إلػى  كالصناعي كالخػدهي. كا 
، فػي هجػاؿ البحػث العمهػي كاالبتكػار التكنكلػكجي هنػذ أكاخػر القػرف التاسػع عشػػر

نحف العرب أف نتعمـ دركس هف ىذه الدكلة كغيرىػا هػف الػدكؿ التػي كال بد عمينا 
تعتبػػػر رائػػػدة فػػػي هجػػػاؿ البحػػػث العمهػػػي كاسػػػتخداـ هػػػا ينفػػػع ببلدنػػػا العربيػػػة هػػػف 
أسػػػاليب كأدكات كطػػػرؽ سػػػاعدت عمػػػى تقػػػدـ البحػػػث العمهػػػي كالنهػػػك االقتصػػػادم 

عرفػػػة . ىػػػذه الػػػدكؿ الرائػػػدة فػػػي البحػػػث العمهػػػي اعتبػػػرت أف التقػػػدـ فػػػي اله)5(بيػػػا

                                                           
( 5 ) Brenner، M.and Rushton، B. 1989. Sales Growth and R-D in the 

Chemical Industry. Research Technology Management. Vol 32 (2). 

 



نوفمبر  11العدد 

 2221سبتمبر 

 مجلة البحوث األفرٌقٌة

   

 675                                 

 العالم فً السٌاسً االقتصاد علً علمًال البحث وتأثر تأثٌر مدي

 ( كورونا جائحة)  الطبٌعٌة الكوارث ظل فً العربً

جانػػػػب اعتهػػػػاد إلػػػػى  ،العمهيػػػػة هػػػػف أىػػػػـ الهصػػػػادر األساسػػػػية لمتقػػػػدـ التكنكلػػػػكجي
كالػػذم يهثػػؿ أحػػد الهبلهػػح الكاضػػحة فػػي العقػػكد ، االبتكػػار الصػػناعي عمػػى العمػػـ
 . الهاضية هف القرف التاسع عشر

إف البحػػث العمهػػي فػػي الجاهعػػات الحككهيػػة األهريكيػػة لػػو إسػػياهات هباشػػرة     
فػػػي الصػػػناعة هنػػػذ نيايػػػة القػػػرف التاسػػػع عشػػػر كحتػػػى الحػػػرب فػػػي التقػػػدـ الفنػػػي 

ككاف ههكؿ هف خبلؿ حككهات الكاليات، ككاف نتيجػة ذلػؾ أنػو ، العالهية الثانية
فبػػػراهج البحػػػكث الجاهعيػػػة . كجػػػو لحػػػؿ الهشػػػاكؿ العهميػػػة فػػػي الصػػػناعة الهحميػػػة

، كالصػػػناعة الهشػػػتركة كانػػػت ىاهػػػة فػػػي هجػػػاؿ التقػػػدـ التكنكلػػػكجي فػػػي الزراعػػػة
 ( Goldin and Katz، 1999كاكتشػػاؼ زيت البتركؿ )، تعديفال

ذا نظرنػا نبلحػػظ أف زيػػادة االنفػاؽ عمػػى البحػػكث كالتطػكير يػػؤدم    زيػػادة إلػػى  كا 
كيترتػػػػب عمػػػػى زيػػػػادة الهعرفػػػػة الجديػػػػدة تحسػػػػيف جػػػػكدة ، حجػػػػـ الهعرفػػػػة الجديػػػػدة

اهػػػؿ كزيػػػادة إنتاجيػػػة عك ، كانتػػػاج هنتجػػػات جديػػػدة هػػػف ناحيػػػة، الهنتجػػػات القائهػػػة
تحقيػؽ إلى  كىك ها يؤدم في النياية، االنتاج لبلقتصاد القكهي هف ناحية أخرل
ذا نظرنػػػػا. هعػػػػدالت هرتفعػػػػة هػػػػف النهػػػػك االقتصػػػػادم الجػػػػدكؿ الػػػػذم يبػػػػيف إلػػػػى  كا 

العبلقة بػيف البحػث العمهػي فػي الػدكؿ العربيػة )االنفػاؽ عمػى البحػكث كالتطػكير( 
، الهغػػرب، هصػػر، اسػػة )الجزائػػركالنهػػك االقتصػػادم فػػي الػػدكؿ العربيػػة هحػػؿ الدر 

 .(الههمكة العربية السعكدية، الككيت، تكنس
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 العالم فً السٌاسً االقتصاد علً علمًال البحث وتأثر تأثٌر مدي

 ( كورونا جائحة)  الطبٌعٌة الكوارث ظل فً العربً

 العالقة بين البحث العممي والنمو القتصادي

 (2012- 2000خالل الفترة ) في الدول العربية محل الدراسة

ييكضػػػح التطػػػكر هتكسػػػط االنفػػػاؽ عمػػػى البحػػػكث كالتطػػػكير فػػػي الػػػدكؿ العربيػػػة    
 – 2000اتج الهحمػػػػي االجهػػػػالي خػػػػبلؿ الفتػػػػرة )هحػػػػؿ الدراسػػػػة كنسػػػػبة هػػػػف النػػػػ

 : ( كها أنو يكضح ها يمي2012

النػاتج الهحمػي االجهػالي فػػي إلػى  ف نسػبة االنفػاؽ عمػى البحػكث كالتطػػكيرإ     
% 0.31الػػدكؿ العربيػػة هحػػؿ الدراسػػة هنخفضػػة لمغايػػة فيػػي ال تهثػػؿ إال حػػكالي 

إلػػػى  ككصػػػمت، (2005 – 2000هػػػف النػػػاتج الهحمػػػي االجهػػػالي خػػػبلؿ الفتػػػرة )
( 2010 – 2006% هػػف النػػاتج الهحمػػي االجهػػالي خػػبلؿ الفتػػرة )1.55حػػكالي 

% هػػػػف النػػػػاتج الهحمػػػػي اإلجهػػػػالي لمػػػػدكؿ 0.48حػػػػكالي إلػػػػى  كانخفضػػػػت لتصػػػػؿ
كىػذا ال يسػاعد فػي التػأثير بشػكؿ كبيػر عمػى هعػدؿ النهػك . العربية هحؿ الدراسػة

الزيػػادة فػػي االنفػػاؽ عمػػى  لػػـ تػػؤد. االقتصػػادم فػػي الػػدكؿ العربيػػة هحػػؿ الدراسػػة
نهػك بشػكؿ كبيػر فػي إلػى  البحكث كالتطكير كنسبة هػف النػاتج الهحمػي االجهػالي

 .)6(.النهك االقتصادم

                                                           
(6  )Cozzens، Susan E. in. Technology، R&D and the Economy، Claude E. 

Barfield and Bruce L. R. Smith editors. 1996. Chpter 7 

http://dspace.univ-msila.dz:8080//xmlui/handle/123456789/1 
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 العالم فً السٌاسً االقتصاد علً علمًال البحث وتأثر تأثٌر مدي

 ( كورونا جائحة)  الطبٌعٌة الكوارث ظل فً العربً

هتكسط هعدؿ النهك االقتصػادم فػي الػدكؿ العربيػة هحػؿ الدراسػة كػاف حػكالي    
إلػػػى  الفتػػػرة الفرعيػػػة األكلػػػى( زاد)( 2005 – 2000% خػػػبلؿ الفتػػػرة األكلػػػى )5

كترتب عمى انخفاض نسبة االنفاؽ عمى  . % خبلؿ الفترة الثانية5.128 حكالي
البحػػكث كالتطػػكير كنسػػبة هػػف النػػاتج الهحمػػي االجهػػالي فػػي الػػدكؿ العربيػػة هحػػؿ 

انخفػاض هعػدؿ ، (2012 – 2010% خػبلؿ الفتػرة )0.48حػكالي إلػى  الدراسة
 . %4.5حكالي إلى  (2012 – 2010النهك االقتصادم خبلؿ الفترة الثالثة )

 : الخالصة وأىم التوصيات ألغراض السياسة القتصادية 

استيدفت ىذه الدراسة قياس أثػر البحػث العمهػي عمػى النهػك االقتصػادم لعػدد    
كلتحقيػػؽ ىػػدؼ ، 2012عػػاـ إلػػى  2000دكؿ عربيػػة خػػبلؿ الفتػػرة هػػف عػػاـ  6

 Panel Dataالدراسػة تػـ اسػتخداـ هػنيج بيانػات السبلسػؿ الزهنيػة الهقطعيػة 
Method  هف خبلؿ تطبيؽ نهكذج االنحدار الهجهعPooled Regression 

Model (PRM)  كنهكذج اآلثار الثابتةFixed effects Model (FEM) 

 التوصيات

كتػػتمخص نتػػائج الدراسػػة فػػي كجػػكد أثػػر هكجػػب كغيػػر هعنػػكم لمبحػػث العمهػػي    
أنو ال بد هف كىذا يعني ، عمى النهك االقتصادم في الدكؿ العربية هحؿ الدراسة

، زيادة االنفاؽ عمى البحكث كالتطكير في الدكؿ العربية لزيادة النهػك االقتصػادم
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 العالم فً السٌاسً االقتصاد علً علمًال البحث وتأثر تأثٌر مدي

 ( كورونا جائحة)  الطبٌعٌة الكوارث ظل فً العربً

كاالىتهػػػاـ بالبحػػػث العمهػػػي الػػػذم يفيػػػد الهجتهػػػع كيرفػػػع هػػػف تطمعاتػػػو كيزيػػػد هػػػف 
 : لذا ال بد هف االىتهاـ باآلتي. تقدهو

العهػػػؿ عمػػػى كجػػػكد اسػػػتراتيجية كطنيػػػة لمبحػػػث العمهػػػي عمػػػى هسػػػتكل الػػػدكؿ  .1
 . لعربية تعهؿ عمى تكجيو البحث العمهي لخدهة قضايا التنهيةا

تػػكفير حجػػػـ تهكيػػػؿ حكػػػكهي كػػػافي لمبحػػػث العمهػػػي يقػػػـك عمػػػى دعػػػـ البػػػراهج  .2
 . الكطنية التي تساعد عمى إحداث التنهية

حػػػث البػػػاحثيف فػػػي هختمػػػؼ الجاهعػػػات كالهعاىػػػد كالهؤسسػػػات البحثيػػػة عمػػػى  .3
ي فػػػي كػػػؿ دكلػػػة عربيػػػة كيحػػػؿ القيػػػاـ بػػػالبحكث كفػػػؽ أكلكيػػػات البحػػػث العمهػػػ

كالهحافظػػػة عمػػػى العقػػػكؿ كاألدهغػػػة هػػػف ، الهشػػػاكؿ العهميػػػة فػػػي تمػػػؾ الػػػدكؿ
 . اليجرة لمخارج

أف تقػػكـ الجاهعػػات بػػربط كتكجيػػو األبحػػاث العمهيػػة بخطػػط التنهيػػة الهكجػػكدة  .4
 . بالدكؿ العربية

تقػػػػـك الجاهعػػػػات بتزكيػػػػد البػػػػػاحثيف بالهعػػػػارؼ كالهيػػػػارات التػػػػي يتطمبيػػػػػا  أف .5
 . ر الحديث لهكاصمة البحث العمهيالعص

ث تشػػجيع العهػػؿ عمػػى إقاهػػة فػػرؽ بحثيػػة تعهػػؿ بػػركح الفريػػؽ فػػي هجػػاؿ البحػػ .6
 . العمهي بها يخدـ عهمية التنهية
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 العالم فً السٌاسً االقتصاد علً علمًال البحث وتأثر تأثٌر مدي

 ( كورونا جائحة)  الطبٌعٌة الكوارث ظل فً العربً

 :المراجعقائمة 

 المراجع العربية : أولً 

" دكر الجاهعػػػػػػات العربيػػػػػػة فػػػػػػي التنهيػػػػػػة ، (2009فػػػػػػكزم سػػػػػػعيد )، الجذبػػػػػػة .1
سمسػػمة العمػػـك اإلنسػػانية ، فمسػػطيف، ر بغػػزةاالقتصػػادية" هجمػػة جاهعػػة األزىػػ

 . (1العدد )، 12الهجمد ، 2010
" حصػػػاد عقػػػد البحػػػث العمهػػػي العربػػػي ، (2012هػػػكزة بنػػػت هحهػػػد )، الربػػػاف .2

 . هنظهة الهجتهع العمهي العربي، " 2010 – 2001
" التعػػػاكف بػػػيف الجاهعػػػات كالصػػػناعة نحػػػك ، (2011فكزيػػػة سػػػبيت )، الزبيػػػر .3

، ير البحػث العمهػي كتحقيػؽ التنهيػة القابمػة لبلسػتداهة "اقتصاد الهعرفة لتطك 
دراسة هقدهة لهنتدل الشراكة الهجتهعية في هجاؿ البحػث العمهػي " صػناعة 

 2011ابريػػؿ  27-26البحػػث العمهػػي فػػي الههمكػػة " الهنعقػػد فػػي الفتػػرة هػػف 
 . ـ، جاهعة األهيرة نكرة بنت عبد الرحهف، الرياض، السعكدية

(، " الجاهعػػات العربيػػة كدكرىػػا 2009)، د ا أحهػػدصػػفية بنػػت عبػػ، بخيػػت .4
بحػث هقػدـ لمهػؤتهر العربػي ، في خدهة الهجتهع الهعرفي كالتنهكم كالتقنػي "

 ػػػػ سػػػمطنة عهػػػاف ػػػػ هسػػػقط " التحػػػديات كاآلفػػػاؽ "، الثالػػػث الجاهعػػػػات العربيػػػػة
 . 7/12/2009-5الفترة 

فػػي خدهػػة " الجاهعػػات كدكر البحػػث العمهػػي ، (2003طػػو هحهػػد )، عمػػكاف .5
 . الجهيكرية اليهنية، ة جاهعة عدفالتنهية " كمية العمـك اإلداري

 

 



نوفمبر  11العدد 

 2221سبتمبر 

 مجلة البحوث األفرٌقٌة

   

 682                                 

 العالم فً السٌاسً االقتصاد علً علمًال البحث وتأثر تأثٌر مدي

 ( كورونا جائحة)  الطبٌعٌة الكوارث ظل فً العربً

 

 : المراجع األجنبية: ثانياً 

1. Brenner، M.and Rushton، B. 1989. Sales Growth and R-

D in the Chemical Industry. Research Technology 

Management. Vol 32،(2) 

2. Coe، D. and Helpman، E. 1995. International R&D 

Spillovers، European Economic Review. 

3. Cozzens، Susan E. in. Technology، R&D and the 

Economy، Claude E. Barfield and Bruce L. R. Smith 

editors. 1996. Chpter 7 ، Quality of Life Returns from 

Basic Research". The Brookings Institutions، 

Washington D.C. 

4. Evenson، R.، Waggoner، P. ، & Ruttan، V. (1979). 

Economic benefits from research: An example from 

agriculture. Science، 205، 1101-1107.  

5. Feller، I.، Ailes، C.P. and Roessner، D. 2002. Impacts of 

Research University on Technological Innovation in 

Industry: Evidence from Engineering Research Centers. 

Research Policy. Vol 31،457-474. 

6. Globerman، S. 1972. The Empirical Relationship 

Between R&D and Industrial Growth in Canada، 

Applied Economics، Vol. 4، pp. 181-95.  

 

 
 

 



نوفمبر  11العدد 

 2221سبتمبر 

 مجلة البحوث األفرٌقٌة

   

 681                                 

 فً المكنونة الدرر كتاب: اإلسالمٌة الهوٌة على الحفاظ فً العلمٌة المؤلفات دور

 مازونة مدرسة لعلماء فقهٌة كمرجعٌة أنموذجا المازونً المغٌلً لٌحً مازونة نوازل

 العثمانً العهد خالل الفقهٌة
 

 
 

: اإلعاليٛخ انٕٓٚخ ػهٗ انؾفبظ فٙ انؼهًٛخ انًإنفبد دٔس

 انًغٛهٙ نٛؾٙ يبصَٔخ َٕاصل فٙ انًكَُٕخ انذسس كزبة

 يبصَٔخ يذسعخ نؼهًبء فمٓٛخ كًشعؼٛخ إًَٔرعب انًبصَٔٙ

 انؼضًبَٙ انؼٓذ خالل انفمٓٛخ

    
 .لذٔس ثٕعالل د 

 انغضائشيؼغكش -اعطًجٕنٙ يصطفٗ عبيؼخ ، 

  :الممخص
 العثهاني العيد خبلؿ العريقة جزائريةال الهدف هف كغيرىا هازكنة هدينة عرفت   

 كالدينية الثقافية الهؤسسات كثرةإلى  ذلؾ في الفضؿ كيعكد هتهيزة، ثقافية نيضة
 الهؤسسات ىذه كانت حيث. كالزكايا كالهدارس كالجكاهع الهساجد هثؿ بيا الهنتشرة

 يفالذ الطمبة حياة في حاسهة تحكؿ كنقطة آنذاؾ الثقافي اإلشعاع هراكز أىـ هف
 ىذه أىـ بيف كهف كالفقياء، العمهاء درجةإلى  كالرقي العمـ طمب في اجتيدكا

 هدينة كتيعدٌ  ىذا. الهجاؿ ىذا في كبيرا دكرا لعبت التي الفقيية الهدرسة الهؤسسات
 جباؿ قمب في ىاهة تاريخية قاعدة كانت حيث األصيمة، التاريخية الهدف هف هازكنة
 العمـ بهدينة القدـ هنذ كيصفت هتعٌددة، كحضارات هختمفة لعناصر كهيمتقى الظيرة
 كتاب خصكصا تآليؼ بعدة اشتيرت حيث ،"الهكنكنة األحكاـ بأـٌ " كسيٌهيت كالثقافة
 .هازكنة نكازؿ في الهكنكنة الدرر

 .هؤلفات عمهاء، هدرسة، هازكنة، النكازؿ،: الهفتاحية الكمهات
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 المقدمة: العثمانً العهد خالل الفقهٌة

هاء هازكنة عف بعض النكازؿ التي حدثت هٌها تجدر اإلشارة إليو أٌف بحث عم   
قد تىحٌقؽى بالبحث عنيا في  -حٌد هاإلى  -هف قبؿ لهشابيتيا لنكازؿ عصرىـ

هظانيا، كحرصيـ عمى هعرفة السكابؽ التاريخية القريبة أك البعيدة التي تشابو 
الهسائؿ هف قريب أك بعيد. حيث كاف إذا عرضت عمى أحد العمهاء الٌنازلة 

صكص، فإف لـ يجد نىظر ىؿ عيرضت ىذه الهسألة أك ها ييقاربيا نظر في النٌ 
عمى أحدو هٌهف سبؽ هف العمهاء أـ ال؟ فإف كجد عهؿ بو كال اجتيد، آخذيف 
بقكؿ ابف عبد الٌبر: "ال يككف فقيينا في الحادث هف لـ يكف عالهنا بالهاضي". 

اء جديدة، لكٌنيا كليذا كيجدت العديد هف الهسائؿ الفقيية كالفتاكل ظٌنيا العمه
قىعت  كأفتى فييا العمهاء. -كنحكىا -تبٌيف أٌنيا ليست كذلؾ كقد كى

هف خبلؿ إجراءنا لعهمية البحث الهيداني بهدرسة هازكنة الفقيية، كهف ك   
أحد أبناء ىذه -خبلؿ اتصاالتنا بالدكتكر هكالم بالحهيسي رحهة ا عميو 

، حاكلنا الٌتعٌرؼ عمى كيفية -يخياالحاضرة كهف الهختٌصيف في الكتابة حكؿ تار 
كبالخصكص خبلؿ الفترة  -استفادة عمهاء هازكنة خبلؿ العيد العثهاني

 هف تمؾ النكازؿ، ال سيها درر الهازكني فانتيى بنا البحث -ـ1830 -1711
 استخبلص طريقتيف ىها كاآلتي:إلى 

  :عمييا  كىك بحث العمهاء عف القكاعد ك الٌضكابط التي أقاـالطريق األول
 الهفتكف أحكاهيـ كفتاكييـ في هختمؼ العصكر.
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 العثمانً العهد خالل الفقهٌة
 :كىك البحث عف بعض النكازؿ التي تشبو قضايا عصر  الطريق الثاني

في كجو هف الكجكه، كصكرة هف الصكر فييطٌبؽ  -العيد العثهاني -العمهاء
 عمييا أك يستأنس بيا إليجاد حٌؿ لمقضية الهستجدة.

 خمة عمى النحك التالي:كعميو ستككف خطة العهؿ بياتو الهدا
 التعريؼ بصاحب الدرر.-
 التعريؼ بالهخطكط )الدرر(:-
كيفية استفادة عمهاء هازكنة هف كتب النكازؿ خصكصا الدرر الهكنكنة خبلؿ -

 ـ(.18القرف الثاهف عشر )
بها أٌف هكضكع الدراسة هينٌصب حكؿ العمـ ك العمهاء بهازكنة، كنظرنا ًلها    

هكنكنة في نكازؿ هازكنة" هف صدل فقيي كبير لدل عمهاء كاف لكتاب "الدرر ال
ارتأينا أف نيعطي لهحة هكجزة عف صاحب الدرر كهحتكاىا ك  (1)ىاتو الحاضرة،

بعض الهسائؿ كالفتاكل الفقيية التي حهميا ىذا الكتاب في ثناياه، إلى  التطٌرؽ
ٌهة لحٌؿ ـ( بهعمكهات هي18كالتي أهٌدت عمهاء القرف الثاهف عشر الهيبلدم )

 قضايا عصرىـ خبلؿ العيد العثهاني.

                                                           
 حٌؼٍّٟ، حٌّـٍْ ٍِٕ٘ٛحص حٌـِحثَ، حٌو١١ٍ١ٍٓ، ٚلٍؼش حٌيح١ٍٓٓ ِمٜي ِخُٚٔش، (: ٨ِٛٞ رخٌل1ٟٔ١ّ)

2005 :ٙ ،09 . 
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التي  (2)كهٌها تجدر اإلشارة إليو أٌف بحث عمهاء هازكنة عف بعض النكازؿ      العثمانً العهد خالل الفقهٌة
قد تىحٌقؽى بالبحث عنيا  -حٌد هاإلى  -حدثت هف قبؿ لهشابيتيا لنكازؿ عصرىـ

في هظانيا، كحرصيـ عمى هعرفة السكابؽ التاريخية القريبة أك البعيدة التي 
تشابو الهسائؿ هف قريب أك بعيد. حيث كاف إذا عرضت عمى أحد العمهاء 
الٌنازلة نظر في الٌنصكص، فإف لـ يجد نىظر ىؿ عيرضت ىذه الهسألة أك ها 
ييقاربيا عمى أحدو هٌهف سبؽ هف العمهاء أـ ال؟ فإف كجد عهؿ بو كال اجتيد، 

ف لـ يكف عالهنا آخذيف بقكؿ ابف عبد الٌبر: "ال يككف فقيينا في الحادث ه
بالهاضي". كليذا كيجدت العديد هف الهسائؿ الفقيية كالفتاكل ظٌنيا العمهاء 

قىعت  كأفتى فييا العمهاء. -كنحكىا -جديدة، لكٌنيا تبٌيف أٌنيا ليست كذلؾ كقد كى

 التعريف بالكاتب: 1
الهازكني الهتكفي سنة  (3)ييعتبر أبك زكرياء يحيى بف أبي عهراف الهغيمي   

كلد  (4)ـ هف أىؿ الديف كالصبلح كهف أعبلـ القرف الهذككر،1478ىػ/883
                                                           

ّٚ رٗ حٌغَد ح٩ٓ٦ِٟ، ٟٚ٘ فٟ حٌٍغش ح١ٌّٜزش 2) (: حٌٕٛحُي: ؿّغ ٔخٌُش ٌٚ٘ح حٌّٜطٍق حهظ

خ ف١مCalamité événementٜحٌ٘ي٠يس  خ حٛط٩ك  ِّ  Casي رخٌٕخٌُش حٌلخٌش حٌوخٛش . أ

particulier ِٚخىطٙخ حٌؼ١ٍّش ل٠خس أ ٍ َّ ، ٚػٍٝ حٌؼَّٛ فخٌٕٛحُي ٟ٘ ػزخٍس ػٓ ِخىس فم١ٙش ك

ِفظْٛ أٚ ِ٘خٍْٚٚ فٟ ِٟٛٛع أكيحع ٚحلؼ١ش ٍفؼض ا١ٌُٙ ٌزلغ حٌلىُ حٌَ٘ػٟ ف١ٙخ ػٍٝ 

ططز١ك حٌٕٜٛٙ  ٌِ٘ذ ح٦ِخَ ِخٌه، أٚ ٍفؼض ا١ٌُٙ ٦ريحء ٍأ٠ُٙ فٟ ّٛلظٙخ أٚ ػيَ ٛلش

٠ٌٍِّي ٠ٕظَ: ١ٍِٛى –. 09حٌفم١ٙش ػ١ٍٙخ ِٓ ؿخٔذ لخٝ أٚ ِفض آهَ. "حٌَّؿغ ٔفٔٗ"، ٙ: 

٠ََٓ، فظخٜٚ حٌٕٛحُي: ىٍحٓش ٔظ٠َش ٚططز١م١ش )ح٤كٛحي حٌ٘و١ٜش ر١ٓ ارٓ ط١ّ١ش ٚح٠ٌَٟ٘ٔٛٔ 

 -2003 ًّٔٛؿخ(، أ١َٚكش ىوظٍٛحٖ ىٌٚش فٟ حٌفمٗ ح٩ٓ٦ِٟ ٚأٌٛٛٗ، حٌـِحثَ: ؿخِؼش حٌـِحثَ،

 . ٍحؿغ أ٠٠خ:09، 03، ٙ، ٙ: 2004

 The encyclopedia of Islam : Vol V II (Leiden : Newyork 1993)P : 1052. 

(: حٌّغ١ٍٟ: ٔٔزش اٌٝ لز١ٍش ِغ١ٍش ٟٚ٘ رطٓ ِٓ رطْٛ رٕٟ فخطٓ اكيٜ حٌمزخثً حٌزَر٠َش ِٓ لزخثً 3)

ح٤لٜٝ، ٚح٤هَٜ رخٌّغَد  ُٔخطش، ِٚٛح١ٕٙخ رّٛح١ٓ ِغَحٚس. ِٚغ١ٍش طٛؿي ٚحكيس رخٌّغَد

ح٢ٓٚ٤ ػٕي ِٜذ كٛٝ حٌٍ٘ف فٟ حٌزلَ ِٓ ٟٛحكٟ ِخُٚٔش، ٟٚ٘ حٌظٟ ٠ٕظٔذ ا١ٌٙخ ِئٌف 
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: أحمد الونشريسيكنشأ بهازكنة كدرس بيا عمى كالده، حيث يقكؿ فيو تمهيذه  العثمانً العهد خالل الفقهٌة
"... ىك سميؿ العمهاء األكابر كهف بيت العمـ الهعركؼ العبٌلهة الحٌجة كالفقيو 

لهطمع البٌحاثة هفيد الهالكي الٌضميع األصكلي الهتهٌكف الهحدث الهفٌسر، ا
الطالبيف كهرجع القضاة ك الهفتييف، كشيخ كبار العمهاء في الديار الهغربية 

 (5)خبلؿ القرف التاسع اليجرم/ الخاهس عشر الهيبلدم...".

: "... آية هف آيات ا في العمكـ هحدث فقيو (6)التادليكها يقكؿ عنو    
اؿ هف أدركنا هف الفضبلء أنو حافظ هحٌقؽ كقدرة عالية في هعرفة الحديث كق

حديث، كفي ركاية أخرل يقكؿ أٌنو كاف إهاهنا هشاركنا في فنكف  27000يحفظ 
هسجد  -حديث بإسنادىا كناظره هرة بيذا الهسجد 40000العمـ يستحضر نحك 

 (7)عالـ قدـ هف ببلد الهصاهدة...". -حكهتو

الطبلع كهيحبًّا لبلستفسار كهٌها ال شٌؾ فيو أٌف الهازكني قد كاف كثير الحفظ كا  
كالسؤاؿ، فيا ىك شيخو هحهد بف العباس يقكؿ في آخر جكاب عف سؤاؿ أكرده 
                                                                                                                                        
حٌيٍٍ، ِٚٓ ِغ١ٍش حٔليٍ ػٍّخء آي حٌل١ّٟٔ ٚحٌِٔخطٟ ٚرخٌمزٍٟ ح٠ٌٍّٛٙ٘ٓ رخٌؼٍُ ه٩ي حٌؼٙي 

 .07ٙ: حٌؼؼّخٟٔ. ٨ِٛٞ رخٌل١ّٟٔ، ِخُٚٔش ِمٜي حٌيح١ٍٓٓ...، "حٌَّؿغ حٌٔخرك"، 

 . 08(: "حٌَّؿغ ٔفٔٗ"، ٙ: 4)

(: ٍٔٛ حٌي٠ٓ غَىحٚٞ، ؿٛحٔذ ِٓ حٌل١خس ح٦لظٜخى٠ش ٚحٌفى٠َش رخٌّغَد ح٩ٓ٦ِٟ فٟ حٌم١َٔٓ 5)

َ( ِٓ ه٩ي حٌيٍٍ حٌّىٕٛٔش فٟ ٔٛحُي ِخُٚٔش ٌٍّخُٟٚٔ، 15 -14حٌؼخِٓ ٚحٌظخٓغ حٌٙـ١٠َٓ )

 . 78، ٙ: 2006 -2005ِحثَ، ٌِوَس ِخؿٔظ١َ فٟ حٌظخ٠ٍن ح٢١ٌٓٛ، حٌـِحثَ: ؿخِؼش حٌـ

(: ٠ٌٍِّي ػٓ ٌ٘ح حٌمٛي ٠ٕظَ: ِلّي رٓ ِلّي ح٤ٔئٌٟ ح٠ٌَُٛ حٌَٔحؽ، حٌلًٍ حٌٕٔي١ٓش فٟ 6)

، 1984، ر١َٚص، ىحٍ حٌغَد ح٩ٓ٦ِٟ، 1ح٤هزخٍ حٌظ١ٔٔٛش، طمي٠ُ ٚطلم١ك: ِلّي ح١ٌٍٙش، ِؾ

 :ٙ ،ٙ219 ،224 . 

. ٠ٌٍِّي ٠ٕظَ: أرٛ 08، "حٌَّؿغ حٌٔخرك"، ٙ: (: ٨ِٛٞ رخٌل١ّٟٔ، ِخُٚٔش ِمٜي حٌيح١ٍٓٓ...7)

٠ؼمٛد ٠ٛٓف حرٓ ح٠ٌِخص حٌظخىٌٟ، حٌظ٘ٛف اٌٝ ٍؿخي حٌظٜٛف ٚأهزخٍ أرٟ حٌؼزخّ حٌٔزظٟ، 

 . 1984طلم١ك: أكّي حٌظٛف١ك، حٌَرخ١، ٍِٕ٘ٛحص و١ٍش ح٢ىحد ٚحٌؼٍَٛ ح٦ٔٔخ١ٔش، 
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عميو صاحب الدرر جاء فيو: "... كالسبلـ الكريـ عميكـ أٌييا العبٌلهة الهفيد  العثمانً العهد خالل الفقهٌة
الهتقف الهجيد كالهقدـ في النظار، كالهستخرج الجكاىر النفيسة هف أقصى لجج 

عالى كبركاتو، يعتهد أٌف هقاهكـ ال زلتـ آخذيف بزهاـ العمـ البحار كرحهة ا ت
رافعيف رايتو هستكليف عمى حفظو، بالغيف هف الكهاؿ غايتو هف هحهد بف 
زاحة العمؿ كالكركب هحبًّا لكـ  العباس لطؼ ا بو داعينا لكـ بنيؿ الهطمكب كا 

 (8)..".في ا، هعترفنا بفضمكـ هجبلًّ لهقاـ عميكـ حفظو ا ككقاه.

كعمى ها يبدكا أٌف الهازكني قد حظي باحتراـ الجهيع، حيث كانت لو هكانة    
هرهكقة بيف هعاصريو هف العمهاء كالفقياء هف جية، كًلها قاـ بو عمهاء الجزائر 
خبلؿ العيد العثهاني هف استقاء الهعمكهات الفقيية الهتعٌمقة بالهسائؿ كالفتاكل 

كنكنة في نكازؿ هازكنة" في ثناياه، كالتي أهٌدت التي حهميا كتابو "الدرر اله
ـ( بهعمكهات كبيرة 18عمهاء هازكنة خبلؿ القرف الثاني عشر اليجرم )

 (9)عيكًلجت بيا العديد هف قضايا العصر آنذاؾ.

كهقارنة بها سبؽ نستنتج أيضا أٌنو قد كيًجدت هجهكعة هف النكازؿ تحٌدثت    
في  (10)ره شيخو هحهد بف أحهد العقبانيعف الهازكني كلعٌؿ هف بينيا ها ذك

                                                           
 .08رك"، ٙ: (: ٨ِٛٞ رخٌل١ّٟٔ، ِخُٚٔش ِمٜي حٌيح١ٍٓٓ...، "حٌَّؿغ حٌٔخ8)

ل١ٓ فٟ حٌؼ٩ػ١ٕ١خص ِٓ 9) ّٛ (: ح٤َِ حٌٌٞ أٗخٍ ا١ٌٗ حٌّٙيٞ حٌزٛػزيٌٟ، رخػظزخٍٖ أكي ١ٍزش ِخُٚٔش حٌّظف

حٌمَْ حٌؼ٠َ٘ٓ ح٩١ٌّىٞ ٠ٌٍِّي ٍحؿغ: حٌّٙيٞ حٌزٛػزيٌٟ، "حٌَّحوِ حٌؼمخف١ش ٚهِحثٓ حٌىظذ 

طٜيٍ ػٓ ُٚحٍس حٌظؼ١ٍُ  ،1972، حٌـِحثَ، 11رخٌـِحثَ ػزَ حٌظخ٠ٍن". ِـٍش ح٢ٛخٌش، حٌؼيى 

 .105، 94ح٤ٍٟٛ ٚ حٌ٘ئْٚ حٌي١ٕ٠ش، ٙ، ٙ: 

(: حٌؼمزخٟٔ: ٘ٛ أرٛ حٌف٠ً لخُٓ رٓ ٓؼ١ي رٓ ِلّي حٌؼمزخٟٔ حٌظٍّٔخٟٔ، ١ٗن حٌـّخػش ٚأكي 10)

حٌفمٙخء ٍٚؿخي حٌفظٜٛ حٌزخ٠ٍُٓ رّي٠ٕش طٍّٔخْ، ِٓ طآ١ٌفٗ: َٗف حٌلٛفٟ فٟ حٌفَحثٞ، َٚٗف 

٘ـ/ 854َٚٗف حٌؼم١يس حٌزَ٘خ١ٔش فٟ أٛٛي حٌي٠ٓ، طٛفٟ ٕٓش  حٌـًّ ٌٍوٛٔـٟ فٟ حٌّٕطك
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صدر جكاب عف سؤاؿ كاتبو بو بقكلو: "... الحهد  أطاؿ ا بقاءؾ يا نعـ  العثمانً العهد خالل الفقهٌة
الفاضؿ الهفيد كأداـ تكفيقؾ لمنظر الصالح السديد، كسني بهنو عبلء قائها بها 
يحٌبو كيرضاه، هختتـ بالؾ بحسناتيا هصنكعنا لؾ ها تتهناه، تصفحت هسائمؾ 

التي ألجأت الهسئكؿ كتهنيت هضهكنيا الهختكـ باالنغبلؽ كاالنفعاؿ،  الفرادل
ككجدت عيدا بها ىك هعمكـ عندم أنؾ العمـ الهشار إليو باإليراد كاالنفصاؿ 
الفاتح هعضؿ ها قاـ بو اإلستصعاب كاالستكهاؿ، كعمهت رغبتؾ في استعبلـ 

افنا كها ها عند هعظهؾ فيرل عمى التفصيؿ كاإلجهاؿ، فأجبت طمبتؾ إسع
رأيتني أىبلن لمخكض في خٌضـ ىذه الدكائر بفسيح هجاؿ، كلكف هرادؾ الحسف 
كهنظرؾ الهبصر بعيف الرضا كالتجاكز كاإلغصاء أكجب هني الهساعدة.... 

 (11)فنٌيتكـ الصالحة ترغب أف تصدؽ هنؾ األقكاؿ كاألفعاؿ...".

ف ك      ٌنا نعرؼ أٌنو تكفي كها يتبٌيف أٌف تاريخ هيبلد الهازكني غير هعركؼ كا 
"... يحي بف أبي  أحمد بابا التنبكتي:بدليؿ ها قالو  (12)ـ،1478ىػ/ 883سنة 

عهراف هكسى بف عيسى الهازكني قاضييا اإلهاـ العبلهة الفقيو، أخذ عف 
األئهة كابف هرزكؽ الحفيد كقاسـ العقباني كابف زاغك كابف العباس كغيرىـ. 

الهفيدة في فتاكل الهتأخريف أىؿ تكنس كبجاية كجب كبرع كأٌلؼ نكازلو الهشيكرة 
                                                                                                                                        

َ. أرٛ ػزي هللا ح٤ٜٔخٍٞ حٌَٛخع، فَٙٓض حٌَٛخع، طلم١ك ٚطؼ١ٍك: ِلّي حٌؼٕخٟٔ، 1450

٠ٕظَ أ٠٠خ: أكّي رٓ ِلّي حٌظٍّٔخٟٔ حٌّمَٞ،  –. 41، ٙ: 1967طْٛٔ، حٌّىظزش حٌؼظ١م١ش، 

َرخ١، َٔ٘ ٕٛيٚق اك١خء حٌظَحع ح٩ٓ٦ِٟ، ، ح3ٌأُ٘خٍ ح٠ٌَخٝ فٟ أهزخٍ حٌمخٟٟ ػ١خٝ، ؽ

1978 :ٙ ،25 . 

 . 80(: ٍٔٛ حٌي٠ٓ غَىحٚٞ، ؿٛحٔذ ِٓ حٌل١خس ح٨لظٜخى٠ش ٚحٌفى٠َش...، "حٌَّؿغ حٌٔخرك"، ٙ: 11)

(: ِلّي رٓ ِلّي ِوٍٛف، ٗـَس حٌٍٕٛ حٌِو١ش فٟ ١زمخص حٌّخٌى١ش، ر١َٚص، ىحٍ حٌىظخد حٌؼَرٟ، 12)

 . 265ى. ص، ٙ: 
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كالجزائر كتمهساف كغيرىـ في سفريف، كهنو استهٌد الكنشريسي هع نكازؿ البرزلي  العثمانً العهد خالل الفقهٌة
فيها يظير لي كأضاؼ إلييها ها تيٌسر أم هف فتاكل أىؿ فاس كاألندلس، تكفٌي 
كها قاؿ الكنشريسي عاـ ثبلثة كثهانيف كثهانهائة بتمهساف ككصفو بالفقيو 

 (13)لفاضؿ".ا

كزيادة عمى ىذا فمقد تتمهذ الهازكني عمى هجهكعة هف الشيكخ كاف      
يراسميـ هف أجؿ الحصكؿ عمى األجكبة لؤلسئمة كالفتاكل التي تيطرح عميو أك 
التي يىقع لو فييا غهكض، حيث كاف ذلؾ عف طريؽ هراسمة عمهاء تمهساف 

عبتيـ هف كتكنس كبجاية كالجزائر كغير ذلؾ هف الهناطؽ. هين ٌها في جي ا عى قضًّ
العمكـ كالفنكف إليجاد حٌؿ لها ييعرض عميو هف هسائؿ األحكاـ كها ذكر في 
تقديـ كتابو الدرر الهكنكنة في نكازؿ هازكنة، كبذلؾ استفاد هف ىذه الطريقة في 

 (14)التعميـ التي كانت قد عيرفت في الهاضي بيف العمهاء شرقا كغربا.

كىك شاب ناشئ  (15)الهازكني قد تتمهذ عمى ىؤالء الشيكخكعمى ها يبدكا أٌف     
كغيره هف طمبة العمـ الذيف كانكا ال يىقدهكف عمى طمب العمـ، كاألخذ عمى أهثاؿ 

                                                           
رخ حٌظٕزىظٟ، ١ًٔ ح٦رظٙخؽ رظط٠َِ حٌي٠زخؽ، ػٕخ٠ش ٚطمي٠ُ: ػزي حٌل١ّي ػزي هللا حٌَٙحِش، (: أكّي رخ13)

 . 637، ٙ: ١2000َحرٍْ، ٍِٕ٘ٛحص ىحٍ حٌىخطذ، 

. 83(: ٍٔٛ حٌي٠ٓ غَىحٚٞ، ؿٛحٔذ ِٓ حٌل١خس ح٨لظٜخى٠ش ٚحٌفى٠َش...، "حٌَّؿغ حٌٔخرك"، ٙ: 14)

ٟ ٔٛحُي ِخُٚٔش ٌٍمخٟٟ أرٟ ُو٠َخ ٠ل١ٝ رٓ ٠ٌٍِّي ٠ٕظَ: َُ٘س َٗفٟ، حٌيٍٍ حٌّىٕٛٔش ف–

٘ـ(. ىٍحٓش ٚطلم١ك: ِٔخثً حٌز١ٛع، ٍٓخٌش ِخؿٔظ١َ فٟ 883ِٛٓٝ حٌّغ١ٍٟ حٌّخُٟٚٔ )ص: 

 .67، ٙ: 2005-2004حٌؼٍَٛ ح١ِ٩ٓ٦ش: طوٜٚ أٛٛي حٌفمٗ، حٌـِحثَ: ؿخِؼش حٌـِحثَ، 

ٟٚٓ، ٚح٦ِخَ حٌٌِي٠ٛٞ، ح٦ِخَ أرٟ (: ِٓ ٘ئ٨ء ح١ٌ٘ٛم ٌٔوَ: أرٛ حٌمخُٓ حٌزٌَُٟ، ٚرٍمخُٓ حٌؼزي15)

حٌؼزخّ أكّي رٓ ِلَُ، رٍمخُٓ حٌمٕٔط١ٕٟ، ِلّي رٓ لخُٓ حٌَٛخع، ِلّي رٓ لخُٓ حٌّ٘يحٌٟ 

 15ٚغ١َُ٘. ٨ِٛٞ رخٌل١ّٟٔ، "ىٍٚ ِيٍٓش ِخُٚٔش فٟ حٌلَوش حٌؼ١ٍّش ٚحٌؼمخف١ش ِٓ حٌمَْ 
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تقاف بعض الهتكف كدراسة بعض العمـك  العثمانً العهد خالل الفقهٌة ىؤالء العمهاء إاٌل بعد حفظ القرآف كا 
تمهيذنا ليـ األساسية، كهنو نستنتج أٌف صاحب الدرر قد كاف ًسٌنو عندها كاف 

( سنة، كذلؾ في العقد الرابع هف القرف 20 -15كألهثاليـ يتراكح ها بيف )
التاسع اليجرم/ الخاهس عشر الهيبلدم، كأٌنو هف هكاليد الربع األكؿ هف القرف 

 (16)ـ(. 15التاسع اليجرم )

كهٌها ييبلحظ أٌف الهازكني قد درس في قريتو كعادة ذلؾ العصر عمى يد     
ى هشايخ تمؾ الهنطقة التي نشأ بيا، كعمى عادة أىؿ البكادم في دىفًع كالده كعم
هيعٌمهيف يقكهكف عمى تأديبيـ بدءنا بحفظ القرآف كها يتعٌمؽ بو هف إلى  صبيانيـ

ـٌ باقي هختمؼ العمكـ كقراءة الهختصرات  رسـ أللفاظو، كبعض هبادئ الٌمغة ث
ئض. كها أٌنو قد أخذ فقو الهتداكلة في ذلؾ الكقت كهبادئ النحك كعمـ الفرا

القضاء عمى كالده الذم كاف قاضينا فقيينا أيشير إليو "بالبناف" في بمدة هازكنة بؿ 
كحٌتى خارجيا. حيث كاف كالده ييتقف ىذه العمكـ إتقاننا تاهنا بحيكـ هنصب 

 (17)القضاء كالتدريس الٌمذيف كاف ييهارسيها في هازكنة.

كخ الذيف دىرسى كأخذ عنيـ الهازكني ىيـ شيكخ كالجدير بالذكر أٌف بعض الشي    
قد تتمهذ عمييـ بالهيجالسة، كذلؾ حسب ها كرد في هقدهة تأليفو لكتاب "الدرر 

                                                                                                                                        
ٌفىَ رّٔظغخُٔ، حٌـِحثَ، َ". ِلخَٟس أٌمخ٘خ رّٕخٓزش ٍِظمٝ: أػ٩َ ح20اٌٝ ِٕظٜف حٌمَْ 

 . 03َ، ٙ: 1996 -٘ـ1417ٍِٕ٘ٛحص ُٚحٍس حٌ٘ئْٚ حٌي١ٕ٠ش، 

 . 84(: ٍٔٛ حٌي٠ٓ غَىحٚٞ، ؿٛحٔذ ِٓ حٌل١خس ح٨لظٜخى٠ش ٚحٌفى٠َش...، "حٌَّؿغ حٌٔخرك"، ٙ: 16)

، حٌـِحثَ، ىحٍ ِٛفُ ٌٍَٕ٘، 1(: أرٛ حٌمخُٓ ِلّي حٌلفٕخٚٞ، طؼ٠َف حٌوٍف رَؿخي حٌٍٔف، ؽ17)

1991 ، :ٙ ،ٙ220 ،221 . 
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الهكنكنة في نكازؿ هازكنة"، كها ذكرتو الهصادر التي تتحٌدث عف نكازلو كابف  العثمانً العهد خالل الفقهٌة
 (19)كقاسـ العقباني كابف زاغك. (18)هرزكؽ الحفيد

أٌف الهازكني قد اشتغؿ بالتعميـ كاإلفتاء كباقي  كيظير هف خبلؿ ها سبؽ    
العمهاء في ذلؾ العصر، حيث كانت داره الكاسعة عاهرةن بقراءات كتب الحديث 
كالتفسير كالتكحيد كالفقو، كزاخرةن بالطمبة ك العمهاء كالهيصمحيف النُّبياء هثؿ 

كني إذ خطا الهاز  (21)صاحب هكسكعة الهعيار. (20)أحهد بف يحيى الكنشريسي
تمؾ الخطكات التي إعتاد عمييا أىؿ البكادم كالقرل في تعميـ صبيانيـ، كها 
نكتشؼ هف تمؾ األخبار القميمة أٌف الهازكني لـ يىخرج هف هازكنة إاٌل بعد أف 
، كبعد أف كيًجدى لو هكاننا في هدرسة هازكنة سكاءنا  عبل صيتو كعالـ كفقيو كقاضو

                                                           
َ ٚٔ٘ؤ 1365٘ـ/ 766(: حرٓ َُِٚق: ٘ٛ ِلّي رٓ أكّي رٓ َُِٚق حٌلف١ي، ٌٚي طٍّٔخْ ٕٓش 18)

٘ـ/ 842رٙخ، ػُ ٍكً اٌٝ ألطخٍ حٌّغَد ٚ حٌَّ٘ق ٚأهٌ ػٓ أَٗٙ ػٍّخء ػَٜٖ، طٛفٟ ٕٓش 

خ ٍٚحءٖ حٌؼي٠ي ِٓ حٌّئٌفخص ِؼً: طف١َٔ ٍٓٛس ح٦ه٩ٙ، أٍؿُٛس حٌَٚٝ، 1439 َ طخٍو 

وظَٜ حٌلخٚٞ فٟ حٌفظخٜٚ ٚغ١َ٘خ ِٓ حٌظآ١ٌف. ّْٗ حٌي٠ٓ حٌٔوخٚٞ، ح٠ٌٛء ح٩ٌِغ ٤ً٘ ِ

٠ٕظَ أ٠٠خ:  –. 50، ٙ: 1934، حٌمخَ٘س، ِىظزش حٌميٟٓ ٌٍطزخػش ٚحٌَٕ٘، 7حٌمَْ حٌظخٓغ، ؽ

، ٙ، 1995أرٛ ػَّحْ ح١ٌ٘ن ٚآهَْٚ، ِؼـُ ِ٘خ١َ٘ حٌّغخٍرش، حٌـِحثَ، ؿخِؼش حٌـِحثَ، 

 :ٙ486 ،487 . 

(: حرٓ ُحغٛ: ٘ٛ أكّي رٓ ػزي حٌَكّٓ ح١ٌَٙ٘ رخرٓ ُحغٛ حٌّغَحٚٞ حٌظٍّٔخٟٔ حٌّظٛفٝ ٕٓش 19)

َ، ِٓ ِئٌفخطٗ: طف١َٔ حٌفخطلش، َٚٗف حٌظٍّٔخ١ٔش فٟ حٌفَحثٞ ٚفظخٜٚ ػي٠يس 1430٘ـ/ 833

أٍٚى٘خ حٌّخُٟٚٔ فٟ ىٍٍٖ. أرٛ ػزي هللا ِلّي رٓ أكّي حرٓ ٠َُِ، حٌزٔظخْ فٟ ًوَ ح١ٌٚ٤خء 

أرٛ حٌؼزخّ أكّي  -.43، 41، ٙ، ٙ: 1908ء رظٍّٔخْ، حٌـِحثَ، حٌّطزؼش حٌؼؼخٌز١ش، ٚحٌؼٍّخ

، طلم١ك: ِلّي ح٤كّيٞ 1رٓ ِلّي حٌّىٕخٟٓ حرٓ حٌمخٟٟ، ىٍس حٌلـخي فٟ أّٓخء حٌَؿخي، ؽ

 . 63، ٙ: 1970أرٛ حٌٍٕٛ، ىحٍ حٌظَحع ِغ ىحٍ حٌَٕٜ، 

طَؿّش ك١خس ح٦ِخَ أكّي رٓ ٠ل١ٝ  (: ٠ٕظَ: حٌّٙيٞ حٌزٛػزيٌٟ، "حٌـٛحٔذ حٌّـٌٙٛش 20ِٓ)

 . 28، 25، ٙ، ٙ: 1980، حٌـِحثَ، 84 -83ح٠ٌَٟ٘ٔٛٔ"، ِـٍش ح٤ٛخٌش، حٌؼيى: 

(: أرٛ حٌؼزخّ أكّي رٓ ٠ل١ٝ ح٠ٌَٟ٘ٔٛٔ، حٌّؼ١خٍ حٌّؼَد ٚحٌـخِغ حٌّغَد ػٓ فظخٜٚ أً٘ 21)

ر١َٚص، ىحٍ ، أهَؿٗ ؿّخػش ِٓ حٌفمٙخء ربَٗحف ِلّي كـٟ، 6اف٠َم١ش ٚح٤ٔيٌْ ٚحٌّغَد، ؽ

 .05، ٙ: 1981حٌغَد ح٩ٓ٦ِٟ، 
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في كيتب التراجـ السالفة الذكر، ليستقٌر  في الٌتدريس أك اإلفتاء حسب ها جاء العثمانً العهد خالل الفقهٌة
ـ، فدفف بيا 1478ىػ/ 883أف كافتو الهنٌية سنة إلى  بعدىا بحاضرة تمهساف

كخمد اسهو بحارة الرحيبة قرب باب الجياد الهشيكرة في عصرنا بهدينة 
 (22)تمهساف.

 التعريف بالمخطوط )الدرر(: 2

ازكنة شيرة كبيرة في الهيداف لقد كاف لتأليؼ الدرر الهكنكنة في نكازؿ ه     
الفقيي، حيث أيعتبر هف التآليؼ القٌيهة التي كاف ليا كزف كفكائد لدل عمهاء 

كقبؿ الدخكؿ في صهيـ الٌتعريؼ  (23)ـ(.18هازكنة خبلؿ القرف الثاهف عشر )
تأليفو حسبها ذكرىا الهؤلؼ في إلى  بو ال يىسعينا سكل ذكر األسباب الٌداعية

فيكتنا ذكر ها أشار إليو هكالم بالحهيسي حكؿ دكافع تأليؼ تقديهو، كها ال يى 
الهازكني ليذا الكتاب في عصر كانت أكضاع الببلد سٌيئة جدنا، كفييا تضائؿ 
النظاـ كحٌؿ الظمـ كالنيب كالغصب كالضغط كعٌهت الٌسرقة كشاع العنؼ، 

عٌية ككثيرت النزاعات كشيٌنت الغارات ككقع تسٌمط عمى الهحاصيؿ، فكانت الرٌ 
هيضطيدة ببلشفقة كهيستغىٌمة ببل رحهة ككٌؿ ىذه السمبيات ىي هف دكاعي تأليؼ 
الدرر لهعرفة األحكاـ الهترتٌبة عمى تمؾ الظكاىر، كلذا ها هف كبيرة أك صغيرة 
تىهٌس الهجتهع إاٌل ككاف بيا فتكل جاء بيا الهازكني لهعالجة أكضاع ذلؾ 

                                                           
(: حٌلخؽ ِلّي رٓ ٠ٍِخْ ٗخٕٚ، رخلش حٌٔٛٓخْ فٟ حٌظؼ٠َف رلخَٟس طٍّٔخْ: ػخّٛش ىٌٚش 22)

 .437، ٙ: 1995رٕٟ ٠ُخْ، حٌـِحثَ، ى٠ٛحْ حٌّطزٛػخص حٌـخِؼ١ش، 

 .11(: ٨ِٛٞ رخٌل١ّٟٔ، ِخُٚٔش ِمٜي حٌيح١ٍٓٓ...، "حٌَّؿغ حٌٔخرك"، ٙ: 23)
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ـ( بؿ 18غاية القرف الثاهف عشر)إلى  العصر، كالذم بقي هعهكال بنكازلو تمؾ العثمانً العهد خالل الفقهٌة
 (24)كحٌتى عصرنا ىذا حسب ها أشار إليو هكالم بالحهيسي.

كعمى ها يبدكا أٌف القضايا التي تحٌدث عنيا الهازكني قد كانت هيعٌبرةن عف      
ركح العصر، فالنكازؿ تدكر حكؿ هشاكؿ سياسية كاجتهاعية خطيرة كاف 

صكصية كالظمـ كالغصب كالهصادهات الهجتهع ييعاني هنيا، كهف ذلؾ المٌ 
انعداـ األهف إلى  الجهاعية كاألكبئة كالهجاعات كغيرىا، كىي الدكافع التي أٌدت

ٌكاـ، كبالتٌالي أصبح العمهاء كالقضاة حسب نكازؿ الهازكني  كتراخي قبضة الحي
 (25)ىـ الذيف يقكهكف عمى تنفيذ القانكف.

في تقديـ تأليفو حيث قاؿ: "... فإٌني  كهف الهبلحظ أٌف الهازكني قد بٌيف ذلؾ   
لها اهتحنت بخٌطة الفصؿ في عنفكاف الٌشباب كقادني إلييا ها يعمهو ا هف 
ميَّ نكازؿ الخصكـ كتكالت لدٌم شكميات الهعمـك  األهكر الٌصعاب، ككثرت عى
كقصر الباع عف إدراؾ هاال يتطٌرؽ إليو التباس هف نصب جمٌي كاضح قياس، 

 (26)األسدلة فيها يشكؿ هف نكازؿ األحكاـ...". كتبإلى  لجأت

كها أضاؼ الهازكني في ذكره لدكافع تأليفو لمدرر قائبلن: "... فضههت ها     
كنت جهعت كها جهع هكالم الكالد رحهو ا، كها كجدتو بيد الخصـك كبيد 

                                                           
 . 11حٌَّؿغ ٔفٔٗ"، ٙ: (: "24)

-16) حٌٙـَٞ ػَ٘ حٌَحرغ اٌٝ حٌؼخَٗ حٌمَْ ِٓ حٌؼمخفٟ: حٌـِحثَ طخ٠ٍن(أرٛ حٌمخُٓ ٓؼي هللا، 25)

 . 32، 31ٙ، ٙ:  ،1981 ٚحٌظ٠ُٛغ، ٌٍَٕ٘ ح١ٕ١ٌٛش حٌَ٘وش حٌـِحثَ، ،2ؽ َ(،20

رخٌّىظزش  (أرٛ ُو٠َخء ٠ل١ٝ حٌّغ١ٍٟ حٌّخُٟٚٔ، حٌيٍٍ حٌّىٕٛٔش فٟ ٔٛحُي ِخُٚٔش، ِوط26١ٛ)

 . 02، ٍٚلش ٍلُ: 1335ح١ٕ١ٌٛش حٌـِحث٠َش )حٌلخِش(، ٍلُ: 
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بعض قضاة كطننا هف أجكبة الهتأخريف الهتضهنة هسائؿ العبادات كهسائؿ  العثمانً العهد خالل الفقهٌة
هع ها كنت أسأؿ عنو أك سألو غيرم هٌها يقع لي هع األصحاب في  العادات،

الهذاكرات في هجمس اإلقراء...كضعت ذلؾ في كراريس عديدة عمى غير 
ترتيب خكؼ الضياع، كلمعـز عمى ترتيبيا عمى أبكاب الفقو ليحصؿ بيا 
االنتفاع. كاقتصرت في ذلؾ عمى أجكبة الهتأٌخريف هف عمهاء تكنس كبجاية 

ترتيبيا عمى أبكاب إلى  ب األكسط كأشياخيا التمهسانييف... كاآلف قصدتكالهغر 
الفقو في هجهكع يحصؿ بو االنتفاع كيتهتع بو الناظر أم إهتاع، كسٌهيتو 

 (27)بالدرر الهكنكنة في نكازؿ هازكنة...".

كهقارنة بها سبؽ نستنتج بأٌف الهازكني قد قٌسـ تأليفو الدرر الهكنكنة في     
أبكابو حسب أبكاب الفقو اشتهؿ عمى أربعة أجزاء ىي إلى  كنةنكازؿ هاز 
 كاآلتي: 

 .األكؿ: خاص بالنكاح 
 .الثاني: كتاب الضرر كالخصكهات كالدعاكم 
 .الثالث: خاص بالكصية 
 .(28)الرابع: كتاب الجاهع 
كيفية استفادة عمماء مازونة من كتب النوازل خالل القرن الثامن عشر  3
 م(:18)

                                                           
 . 02(: "حٌّٜيٍ ٔفٔٗ"، حٌٍٛلش ٍلُ: 27)

 .10(: ٨ِٛٞ رخٌل١ّٟٔ، ِخُٚٔش ِمٜي حٌيح١ٍٓٓ...، "حٌَّؿغ حٌٔخرك"، ٙ: 28)
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اء الباحث لعهمية البحث الهيداني بهدرسة هازكنة الفقيية، هف خبلؿ إجر     العثمانً العهد خالل الفقهٌة
كهف خبلؿ اتصاالتو بالدكتكر هكالم بالحهيسي أحد أبناء ىذه الحاضرة كهف 
الهختٌصيف في الكتابة حكؿ تاريخيا، حاكؿ الباحث الٌتعٌرؼ عمى كيفية استفادة 

 -1711كبالخصكص خبلؿ الفترة  -عمهاء هازكنة خبلؿ العيد العثهاني
إلى  هف تمؾ النكازؿ، ال سيها درر الهازكني فانتيى بو البحث -ـ1830

 استخبلص طريقتيف ىها كاآلتي:

  :كىك بحث العمهاء عف القكاعد ك الٌضكابط التي أقاـ عمييا الطريق األول
 الهفتكف أحكاهيـ كفتاكييـ في هختمؼ العصكر.

 :يا عصر كىك البحث عف بعض النكازؿ التي تشبو قضا الطريق الثاني
في كجو هف الكجكه، كصكرة هف الصكر فييطٌبؽ  -العيد العثهاني -العمهاء

 عمييا أك يستأنس بيا إليجاد حٌؿ لمقضية الهستجدة.
ـ لبلستفادة 18كعمى العهكـ فمقد كانت طريقة عمهاء هازكنة خبلؿ القرف    

ذم ، قائهة عمى هعرفة الهسمؾ ال-ال سيها نكازؿ الهازكني -هف تمؾ النكازؿ
عمى  (29)سار عميو الهؤلؼ هف حيث اجتياده الهطمؽ أك اجتياده في التخريج

هذىب هعيف. هع العمـ أٌف كتب النكازؿ كانت نتاج هدارس هالكية هختمفة 
كهيتغٌيرة، بحيث يىنظير العالـ في النصكص الشرعية كأقكاؿ الٌصحابة كالتٌابعيف 

                                                           
 (: حٌظو٠َؾ: ٠ٚمٜي رٗ طو٠َؾ حٌفَٚع ِٓ حٌفظخٜٚ ٚاٌلخق حٌّٔخثً حٌّٔظـيس ػٍٝ ِمظ٠ٝ ى29ً١ٌ)

اِخَ حٌٌّ٘ذ حٌّخٌىٟ، ٚرؼزخٍس أهَٜ ٘ٛ ٔمً كىُ ِٔؤٌش اٌٝ أهَٜ ٌ٘زٗ ر١ّٕٙخ. ِزخٍن ؿِحء 

 حٌلَرٟ، "ّٔخًؽ ِٓ ؿٙٛى فمٙخء حٌّخٌى١ش حٌّغخٍرش فٟ طي٠ٚٓ حٌٕٛحُي حٌفم١ٙش. )ِمخي ِٔظمً(". 
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عٌيف، كىذا األهر قد تحٌقؽ في ليىستنبط هنيا الحكـ الشرعي دكف التقيد بهذىب ه العثمانً العهد خالل الفقهٌة
 األسئمة التي أجاب عنيا الهازكني في كتابو الدرر الهكنكنة في نكازؿ هازكنة.

كالٌضكابط كاألسس  (30)كهقارنة بها سبؽ نستنتج أٌف بحث العمهاء عف القكاعد   
التي أقاـ عمييا الهيفتكف أحكاهيـ كفتاكييـ، قد كانت قكاعد هساعدة في تطبيؽ 

عمى الكقائع الهيستجٌدة خبلؿ العيد العثهاني. كها أٌف الٌنظر في كتب الٌنصكص 
النكازؿ قد أعطى لمفقيو العالـ هزيدنا هف الٌدربة كاالرتياض في الفتكل باعتبار 
أٌف البحث عف بعض النكازؿ التي حدثت هف قبؿ كهشابيتيا لنكازؿ عصر 

بالسابقة فأخذت حكهيا  إلحاؽ النازلة الهعاصرةإلى  ـ، قد أٌدل18عمهاء القرف 
 (31)الذم سبؽ أف اجتيد فيو جهاعة هف العمهاء السابقيف.

كهف األهثمة عمى استفادة عمهاء هازكنة خبلؿ العيد العثهاني هف قكاعد    
كضكابط الهازكني في كتابو الدرر الهكنكنة في نكازؿ هازكنة، ىك ها أكرده في 

كالبدع الهحٌرهة كالهستحٌبة  (33)الصبلة كهسألة الٌنسب الشريؼ (32)بعض فتاكل

                                                           
ػٍٝ أغٍذ  (: حٌمٛحػي حٌفم١ٙش: ٠مٜي رخٌمخػيس ػٕي حٌؼٍّخء ٚحٌفمٙخء رخٌلىُ ح٤غٍزٟ حٌٌٞ ٠ٕطزك30)

ّْ حٌمخػيس فٟ ُػَف  ؿِث١خطٗ، ٌٚ٘ح حٌظؼ٠َف ٨ ٠ّٜق ا٨ّ اًح لُٜي رٗ حٌفمٗ رّؼٕٝ ػٍُ حٌفَٚع، ٤

ف ػٍٝ أكىخِٙخ ِٕٗ. ِلّي وّخي  َّ حٌفمٗ ٟ٘ كىُ وٍّٟ ٠ٕطزك ػٍٝ ؿ١ّغ ؿِث١خطٗ أٚ أوؼَ٘خ ٌٍظؼ

ىحٍ حٌـخِؼش حٌـي٠يس،  حٌي٠ٓ اِخَ، حٌفمٗ ح٩ٓ٦ِٟ: لٛحػي حٌفمٗ ٚٔظ٠َخطٗ حٌؼخِش، ح٦ٓىٕي٠ٍش،

2004 :ٙ ،18 . 

 حٌٙـَٞ/حٌوخِْ حٌظخٓغ حٌمَْ ه٩ي ٚآػخٍ٘خ حٌفم١ٙش ِخُٚٔش "ِيٍٓش (: ِلّي ح١ِ٤ٓ رٍغ١غ،31)

 ح٠ٌَ٘ؼش، رلغ ِوزَ ػٓ طٜيٍ ح١ِ٩ٓ٦ش: ٚحٌيٍحٓخص حٌؼ١ٍّش حٌزلٛع ِـٍش ح٩١ٌّىٞ"، ػَ٘

 . 125، ٙ: 2004َ٘ـ/1425 ح٤ٚي، حٌؼيى: حٌـِحثَ، ؿخِؼش

(: ٠ٌٍِّي ػٓ حٌفظخٜٚ ٠ٕظَ: حرٓ ٍٗي، فظخٜٚ حرٓ ٍٗي، طمي٠ُ ٚطلم١ك ٚؿّغ ٚطؼ١ٍك: حٌّوظخٍ رٓ 32)

 . 42، 35، ٙ، ٙ: 1987، ر١َٚص، ىحٍ حٌغَد ح٩ٓ٦ِٟ، 1حٌطخَ٘ حٌظ١ٍٍٟ، حٌٔفَ: 
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كغيرىا هف األفكار الجديدة كاآلراء العقدية في نكازلو، كالتي شغمت باؿ العمهاء  العثمانً العهد خالل الفقهٌة
بهازكنة عمى أٌف ذلؾ ال يعني الٌتطابؽ التٌاـ في حيثيات النازلة فيذا قد ال 
يحدث إاٌل قميبلن، كلكف قد تكجد صكرة هف الٌصكر أك كجو هف الكجكه يجعؿ هف 

 -الحكـ الشرعي عمى الهسألة الهستجٌدة خبلؿ عصر عمهاء هازكنةإصدار 
أهر هيسكرنا عمى الٌناظر فييا. -العيد العثهاني

(34) 

كلعٌؿ أىـٌ ها ييبرز لنا هدل اىتهاـ العمهاء بنكازؿ الهازكني، ىك ها آلت إليو     
هدرسة هازكنة الفقيية هف هشاكؿ عكيصة خاٌصة بقضٌية الٌنسب الشريؼ، لها 

إلى  ف ليذه الهسألة هف هيٌدعيف كهينتًحميف لمقب الٌشرؼ طهعنا في الكصكؿكا
هكانة اجتهاعية هتقٌدهة، بسبب االىتهاـ كالحظكة التي كانت ليؤالء األشراؼ 

 في ببلطات البايات كالدايات خبلؿ العيد العثهاني.

لنكازؿ كبهقارنة ىذا الكاقع بنكازؿ الهازكني نجد أٌنو قد كردت العديد هف ا    
كالفتاكل الفقيية في كتاب الدرر استفاد هنيا عمهاء هدرسة هازكنة الفقيية، لها 
تضٌهنتو هف هناقشات كهجادالت تٌهت في فترة سابقة بيف عمهاء كفقياء 

                                                                                                                                        
(: ٍحؿغ: رٛرش ِـخٟٔ، "طلفش حٌٛحٍى فٟ حهظٜخٙ حٌَ٘ف ِٓ حٌٛحٌي ٤رٟ حٌؼزخّ أكّي رٓ ػٍٟ 33)

َ"، ِـٍش ١َٓطخ، 1407٘ـ/ 810رٓ حٌوط١ذ حٌّؼَٚف رخرٓ حٌمٕفٌ حٌمٕٔط١ٕٟ حٌّظٛفٝ  رٓ كٔٓ

 . 153، 152، ٙ، ٙ: 1998، لٕٔط١ٕش، 11حٌؼيى: 

(: ٠ٌٍِّي كٛي ٔٛحُي حٌّخُٟٚٔ ٠ٕظَ: ػز١ي رٛىحٚى، "ِٜٕفخص حٌٕٛحُي حٌفم١ٙش ٚوظخرش طخ٠ٍن 34)

ع فٟ حٌّـظّغ ٚحٌظخ٠ٍن، ٍِٕ٘ٛحص حٌّغَد ح٢١ٌٓٛ"، ِـٍش حٌّٛحلف، ِـٍش حٌيٍحٓخص ٚحٌزلٛ

، ٙ، 2007حٌَّوِ حٌـخِؼٟ ِٜطفٝ آطّزٌٟٛ، ِؼٔىَ، حٌؼيى: ح٤ٚي، ؿخٔفٟ/ ى٠ّٔزَ: 

 :ٙ127 ،131. 
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الحكاضر الهغربية الكبرل كتكنس كبجاية كتمهساف كفاس في هسألة الٌنسب  العثمانً العهد خالل الفقهٌة
 (35)الٌشريؼ.

لدرر اإلخبارية قد جعمت ىذا التٌأليؼ هف أىـٌ كهف الهبلحظ أٌف فتكل كفكائد ا   
الهصادر الفقيية التي اعتهد عمييا عمهاء هدرسة هازكنة الفقيية خبلؿ القرف 

"... كها ييفيد الفقياء ًلها أثاره هف  مولي بالحميسي:ـ، بدليؿ ها ذكره 18
 هشاكؿ كقضايا عانى هنيا الهجتهع كها أكثرىا في الزكاج ك الطبلؽ كالديكف،
كها يجكز أكال يجكز كحاالت ال تخطر باؿ آنذاؾ هثؿ: أهكر الزراعة كالصناعة 
كالرم كالتجارة، كالهحاصيؿ كالعهمة كالجهارؾ كالضرائب كالتعاكف... كفي 
الكتاب ىذه الحكهة الصالحة لكٌؿ زهاف كهكاف فساد الهمكؾ بفساد العمهاء 

 (36)كفساد الرعية بفساد الهمكؾ".

  الخاتمة:

ـ لبلستفادة 18ى العهكـ فمقد كانت طريقة عمهاء هازكنة خبلؿ القرف كعم    
قائهة عمى هعرفة الهسمؾ الذم  -ال سيها نكازؿ الهازكني -هف تمؾ النكازؿ

سار عميو الهؤلؼ هف حيث اجتياده الهطمؽ أك اجتياده في التخريج عمى 
تمفة هذىب هعيف. هع العمـ أٌف كتب النكازؿ كانت نتاج هدارس هالكية هخ

كهيتغٌيرة، بحيث يىنظير العالـ في النصكص الشرعية كأقكاؿ الٌصحابة كالتٌابعيف 

                                                           
 . 14، 13(: ٨ِٛٞ رخٌل١ّٟٔ، ِخُٚٔش ِمٜي حٌيح١ٍٓٓ...، "حٌَّؿغ حٌٔخرك"، ٙ: ٙ: 35)

 .10(: "حٌَّؿغ ٔفٔٗ"، ٙ: 36)
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ليىستنبط هنيا الحكـ الشرعي دكف التقيد بهذىب هعٌيف، كىذا األهر قد تحٌقؽ في  العثمانً العهد خالل الفقهٌة
 األسئمة التي أجاب عنيا الهازكني في كتابو الدرر الهكنكنة في نكازؿ هازكنة.

الهازكني نجد أٌنو قد كردت العديد هف النكازؿ كبهقارنة ىذا الكاقع بنكازؿ   
كالفتاكل الفقيية في كتاب الدرر استفاد هنيا عمهاء هدرسة هازكنة الفقيية، لها 
تضٌهنتو هف هناقشات كهجادالت تٌهت في فترة سابقة بيف عمهاء كفقياء 
الحكاضر الهغربية الكبرل كتكنس كبجاية كتمهساف كفاس في هسألة الٌنسب 

 .الٌشريؼ

 :المراجع قائمة

هكالم بالحهيسي، هازكنة هقصد الدارسيف كقمعة الخميمييف، الجزائر،  -1
 . 2005هنشكرات الهجمس العمهي، 

هيمكد سرير، فتاكل النكازؿ: دراسة نظرية كتطبيقية )األحكاؿ الشخصية بيف  -2
إبف تيهية كالكنشريسي نهكذجا(، أطركحة دكتكراه دكلة في الفقو اإلسبلهي 

 .2004 -2003كلو، الجزائر: جاهعة الجزائر، كأص
نكر الديف غرداكم، جكانب هف الحياة االقتصادية كالفكرية بالهغرب  -3 

ـ( هف خبلؿ 15 -14اإلسبلهي في القرنيف الثاهف كالتاسع اليجرييف )
الدرر الهكنكنة في نكازؿ هازكنة لمهازكني، هذكرة هاجستير في التاريخ 

 . 2006 -2005ة الجزائر، الكسيط، الجزائر: جاهع
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هحهد بف هحهد األندلسي الكزير السراج، الحمؿ السندسية في األخبار  -4 العثمانً العهد خالل الفقهٌة
، بيركت، دار الغرب 1التكنسية، تقديـ كتحقيؽ: هحهد الييمة، هج

 .1984اإلسبلهي، 
رجاؿ التصكؼ كأخبار إلى  أبك يعقكب يكسؼ ابف الزيات التادلي، التشكؼ -5

ؽ: أحهد التكفيؽ، الرباط، هنشكرات كمية اآلداب أبي العباس السبتي، تحقي
 . 1984كالعمـك اإلنسانية، 

الهيدم البكعبدلي، "الهراكز الثقافية كخزائف الكتب بالجزائر عبر التاريخ"،  -6
، تصدر عف كزارة التعميـ 1972، الجزائر 11هجمة اآلصالة، العدد 

 الدينية. األصمي ك الشؤكف
الرصاع، فيرست الرصاع، تحقيؽ كتعميؽ: هحهد أبك عبد ا األنصارم  -7

 . 1967العناني، تكنس، الهكتبة العتيقية، 
أحهد بف هحهد التمهساني الهقرم، أزىار الرياض في أخبار القاضي  -8

 .1978، الرباط، نشر صندكؽ إحياء التراث اإلسبلهي، 3عياض، ج
كية، بيركت، هحهد بف هحهد هخمكؼ، شجرة النكر الزكية في طبقات الهال -9

 دار الكتاب العربي، د. ت. 
أحهد بابا التنبكتي، نيؿ اإلبتياج بتطريز الديباج، عناية كتقديـ: عبد  -10

 .2000الحهيد عبد ا اليراهة، طرابمس، هنشكرات دار الكاتب، 
الدرر الهكنكنة في نكازؿ هازكنة لمقاضي أبي زكريا يحيى ، زىرة شرفي -11

ىػ(، دراسة كتحقيؽ: هسائؿ البيكع، 883زكني )ت: بف هكسى الهغيمي الها
رسالة هاجستير في العمـك اإلسبلهية: تخصص أصكؿ الفقو، الجزائر: 

 .2005-2004جاهعة الجزائر، 
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هكالم بالحهيسي، "دكر هدرسة هازكنة في الحركة العمهية كالثقافية هف  -12 العثمانً العهد خالل الفقهٌة
تقى أعبلـ ـ"، هحاضرة ألقاىا بهناسبة هم20هنتصؼ القرف إلى  15القرف 

 -ىػ1417الفكر بهستغانـ، الجزائر، هنشكرات كزارة الشؤكف الدينية، 
 ـ.1996

، الجزائر، 1أبك القاسـ هحهد الحفناكم، تعريؼ الخمؼ برجاؿ السمؼ، ج -13 
 . 1991دار هكفـ لمنشر، 

، القاىرة، 7شهس الديف السخاكم، الضكء البلهع ألىؿ القرف التاسع، ج -14
 .1934باعة كالنشر، هكتبة القدسي لمط

أبك عهراف الشيخ كآخركف، هعجـ هشاىير الهغاربة، الجزائر، جاهعة  -15
 .1995الجزائر، 

أبك عبد ا هحهد بف أحهد ابف هريـ، البستاف في ذكر األكلياء كالعمهاء  -16
 .1908بتمهساف، الجزائر، الهطبعة الثعالبية، 

لقاضي، درة الحجاؿ في أسهاء أبك العباس أحهد بف هحهد الهكناسي ابف ا-17
، تحقيؽ: هحهد األحهدم أبك النكر، دار التراث هع دار 1الرجاؿ.ج
  .1970النصر، 

الهيدم البكعبدلي، "الجكانب الهجيكلة هف ترجهة حياة اإلهاـ أحهد بف -18
 . 1980، الجزائر، 84 -83يحيى الكنشريسي"، هجمة األصالة، العدد: 

يى الكنشريسي، الهعيار الهعرب كالجاهع الهغرب أبك العباس أحهد بف يح -19
، أخرجو جهاعة هف الفقياء 6عف فتاكل أىؿ إفريقية كاألندلس كالهغرب، ج

 .1981بإشراؼ هحهد حجي، بيركت، دار الغرب اإلسبلهي، 
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الحاج هحهد بف رهضاف شاكش، باقة السكساف في التعريؼ بحاضرة  -20 العثمانً العهد خالل الفقهٌة
ر، ديكاف الهطبكعات الجاهعية، تمهساف: عاصهة دكلة بني زياف، الجزائ

1995. 
الرابع إلى  أبك القاسـ سعد ا، تاريخ الجزائر الثقافي: هف القرف العاشر -21

، الجزائر، الشركة الكطنية لمنشر كالتكزيع، 2ـ(، ج20-16عشر اليجرم )
1981. 

أبك زكرياء يحيى الهغيمي الهازكني، الدرر الهكنكنة في نكازؿ هازكنة،  -22
 . 1335بالهكتبة الكطنية الجزائرية )الحاهة(، رقـ:  هخطكط

هبارؾ جزاء الحربي، "نهاذج هف جيكد فقياء الهالكية الهغاربة في تدكيف  -23
 النكازؿ الفقيية، )هقاؿ هستقؿ(". 

هحهد كهاؿ الديف إهاـ، الفقو اإلسبلهي: قكاعد الفقو كنظرياتو العاهة،  -24
 .2004، اإلسكندرية، دار الجاهعة الجديدة

هدرسة هازكنة الفقيية كآثارىا خبلؿ القرف التاسع " هحهد األهيف بمغيث، -25
اليجرم/الخاهس عشر الهيبلدم"، هجمة البحكث العمهية كالدراسات 
اإلسبلهية: تصدر عف هخبر بحث الشريعة، جاهعة الجزائر، العدد: األكؿ، 

 ـ.2004ىػ/1425
يؽ كجهع كتعميؽ: الهختار بف ابف رشد، فتاكل ابف رشد، تقديـ كتحق -26

 .1987، بيركت، دار الغرب اإلسبلهي، 1الطاىر التميمي، السفر: 
هجاني بكبة، "تحفة الكارد في اختصاص الشرؼ هف الكالد ألبي العباس  -27

أحهد بف عمي بف حسف بف الخطيب الهعركؼ بابف القنفذ القسنطيني 
 . 1998، قسنطينة، 11ـ"، هجمة سيرتا، العدد: 1407ىػ/ 810الهتكفى 
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عبيد بكداكد، "هصنفات النكازؿ الفقيية ككتابة تاريخ الهغرب الكسيط"،  -28 العثمانً العهد خالل الفقهٌة
هجمة الهكاقؼ، هجمة الدراسات كالبحكث في الهجتهع كالتاريخ، هنشكرات 
الهركز الجاهعي هصطفى إسطهبكلي، هعسكر، العدد: األكؿ، جانفي/ 

 .2007ديسهبر: 
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 انًؼشفخ أسكبٌ ػهٗ انؾفبظ فٙ اإلعاليٙ بنىانؼ َخت دٔس

 اإلَغبَٛخ

    
 انمطٕس٘ يؾشٔط يؾًذ أؽًذ .أ 

 انغُغبل، ثًُٛغٕرب اإلعاليٛخ انغبيؼخ 

  :الممخص
إلى  أدت التي العكاهؿ ىي ها: اآلتي الرئيس السؤاؿ عف لئلجابة الدراسة ىدفت   

 النيضة؟ عصكر في اإلسبلهي العالـ نخب أيدم عمى اإلسبلهية الحضارة تقدـ
 اإلسبلـ عمهاء تفكؽ يظير حيكيا هكضكعا يتناكؿ أنو في البحث ىذا أىهية كتبرز

 في اإلنسانية الهعرفة أركاف عمى الحفاظ في ساعدت كالتي العجيبة، ابتكاراتيـ في
 الحضارة تأخرإلى  أدت التي األسباب يعالج أف البحث كيحاكؿ النيضة، عصكر

 البحث ضعؼإلى  أدت شديدة تحديات تكاجو كالتي هتأخرة،ال العصكر في اإلسبلهية
 األهة هصمحةإلى  النظر دكف الشخصية الهصالح زاكية في العمهاء ككقكؼ العمهي،

الهحكر األكؿ:  :اآلتية الهحاكر خبلؿ هف الهكضكع البحث كحضارتيا، كتناكؿ
 في اإلسبلهي العالـ نخب أيدم عمى اإلسبلهية الحضارة تقدـإلى  أدت التي العكاهؿ
 في ساىهكا الذيف اإلسبلهية الحضارة ركاد أىـ النيضة، الهحكر الثاني: عصكر
نجازاتيـ، الهحكر الثالث: اإلنسانية، الهعرفة أركاف عمى الحفاظ  تقديـ في الهحاكلة كا 
( 1 :البحث نتائج أىـ جديد، كهف هف اإلسبلهية بالحضارة لمنيكض البلـز العبلج
 العالـ نخب أيدم عمى اإلسبلهية الحضارة تقدـإلى  أدت التي اهؿالعك  الدراسة أبرزت
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 األهة تهيز في البالغ األثر ليا كاف كالتي النيضة، عصكر في اإلسبلهي
 عصكر في اإلسبلـ عمهاء بيا قاـ التي الجيكد عف الدراسة ( كشفت2.كصدارتيا
، هنو فاستنبطكا الكحي؛ هنيج عمى باعتهادىـ كذلؾ النيضة،  كقادىـ كالفنكف، العمـك
 جهيع في كاإلبداع التهيز،إلى  األهة فكصمت كاالبتكار؛ االكتشاؼ،إلى 

 بالحضارة لمكصكؿ البلزهة االقتراحات بعض تقديـ في الدراسة ( أسيهت3.الهجاالت
 .العالهية درجةإلى  اإلسبلهية
 .النيضة اإلسبلهي، العالـ، نخب، دكر، :المفتاحية الكممات

Abstract: The study aimed to answer the following main question: 

What are the factors that led to the advancement of Islamic 

civilization at the hands of the elites of the Islamic world in the 

Renaissance eras?.، The importance of this research is that it deals 

with a vital topic that shows the superiority of Islamic scholars in their 

amazing innovations، which helped preserve the pillars of human 

knowledge in The Renaissance eras، and the research attempts to 

address the reasons that led to the delay of Islamic civilization in the 

later ages، which faced severe challenges that led to the weakness of 

the Islamic civilization. Scientific research، and scientists standing in 

the corner of personal interests without looking at the interest of the 

nation and its civilization. The research will address the topic through 

the following themes: 1. The factors that led to the advancement of 

Islamic civilization at the hands of the elites of the Islamic world in 

the Renaissance eras. 2. The most important pioneers of Islamic 

civilization who contributed to preserving the pillars of human 
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knowledge، and their achievements. 3. Attempting to provide the 

necessary treatment for the advancement of Islamic civilization again. 

Among the most important search results: A - The study highlighted 

the factors that led to the progress of Islamic civilization at the hands 

of the elites of the Islamic world in the Renaissance eras، which had a 

great impact on the nation's distinction and leadership. B - The study 

revealed the efforts made by Islamic scholars in the Renaissance eras، 

by reliance on the method of revelation; They deduced from him the 

sciences and arts، and he led them to discovery and innovation; The 

nation reached excellence and creativity in all fields. C - The study 

contributed to presenting some of the necessary suggestions to bring 

Islamic civilization to a global level. 

 Keywords: role، elite، world، Islamic، renaissance. 
  المقدمة:

فستظؿ : الحهد  كحده، كالصبلة كالسبلـ عمى هف ال نبي بعده، أها بعد   
هاء اإلسبلـ في عصكر النيضة هف أفضؿ الحضارة اإلسبلهية التي حققيا عم

انجازات ىذا الديف العظيـ؛ ألنيا استهدت نكرىا هف القرآف الكريـ، كها أعطاه 
كالذم يفرضو الكاقع عمينا أف  هف جكاهع الكمـ.-صمى ا عميو كسمـ-ا لنبينا

تتكاتؼ جيكد الحكاـ، كالعمهاء، كالهفكريف، كرجاؿ الدعكة، كاإلعبلـ؛ لكضع 
مكؿ الناجعة لمنيكض بالحضارة اإلسبلهية، كالتي هف أىهيا دراسة إرث الح

عمهاء اإلسبلـ الذيف حققكا النيضة ألهتنا؛ لنفعمو عمى أرض الكاقع في 
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درجة العالهية في إلى  هناىجنا، كفي تربية جيؿ قادر عمى الكصكؿ بحضارتنا
 كؿ الهجاالت.
 أسئمة الدراسة:

 ف السؤاؿ الرئيس اآلتي:اإلجابة عإلى  تسعى الدراسة   
تقدـ الحضارة اإلسبلهية عمى أيدم نخب العالـ إلى  ها ىي العكاهؿ التي أدت

 اإلسبلهي في عصكر النيضة؟ 
 ككذلؾ تحاكؿ الدراسة اإلجابة عف األسئمة اآلتية: 

هف ىـ أبرز عمهاء االسبلـ الذيف ساىهكا في الحفاظ عمى أركاف الهعرفة  .1
 نجازاتيـ؟اإلنسانية، كها ىي أىـ إ

ها ىك العبلج الذم يهكف هف خبللو النيكض بالحضارة اإلسبلهية هف  .2
 جديد.

 أسباب اختيار الموضوع:
الكاقع الذم تعيشو األهة اإلسبلهية هف ضعؼ في جهيع النكاحي هها أدل  .1

 تأخرىا عف ركب النيضة الحضارية.إلى  بيا
تقدـ حضارتيا  إلقاء الضكء عمى ها قاـ بو عمهاء األهة الذيف ساىهكا في .2

 في عصكر النيضة.
الخمؿ الكاقع في هناىجنا؛ بتغييب دكر كثير هف عمهاء االسبلـ الذيف  .3

 ساىهكا في الحفاظ عمى أركاف الهعرفة اإلنسانية هف هناىج التعميـ.
 أىمية البحث:
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 اإلنسانٌة

تقدـ الحضارة إلى  يسيـ ىذا البحث في الكشؼ عف أىـ العكاهؿ التي أدت .1
 ب العالـ اإلسبلهي في عصكر النيضة. اإلسبلهية عمى أيدم نخ

إرث ىؤالء العمهاء، إلى  االلتفاتإلى  يفيد البحث في تكجيو الباحثيف .2
 كاالستفادة هف تجاربيـ؛ لتطكير البحث العمهي في جهيع الهجاالت.

العهؿ عمى تقديـ العبلج البلـز الذم يهكف هف خبللو النيكض بالحضارة  .3
 اإلسبلهية.

 أىداف البحث: 
كؼ عمى أىـ العكاهؿ التي استطاع هف خبلليا عمهاء اإلسبلـ الكق  .1

 الهحافظة عمى أركاف الهعرفة اإلنسانية في عصكر النيضة.
إهكانية االستفادة هف ىذه الدراسة في تطكير التعميـ، كتحسيف أداء   .2

 الباحثيف، كالهراكز البحثية في جهيع الهجاالت.
يتـ النيكض بالحضارة اإلسبلهية  اقتراح الحمكؿ الناجعة، كالتي هف خبلليا  .3

 هف جديد.
  الدراسات السابقة:

تناكلت بعض الدراسات الدكر الذم قاـ بو عمهاء اإلسبلـ في نيضة    
 الحضارة اإلسبلهية، كهف ىذه الدراسات:

(: )إسياهات العرب في النيضة األكربية 2011دراسة: هحهد أحهد ) .1
العدداف:  -اريخيةالحديثة(، كىك بحث هنشكر بهجمة دراسات ت

، قصد الباحث هف خبلليا: الهحاكلة لرسـ صكرة -2011لسنة 115،116
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 اإلنسانٌة

إلسياهات عمهاء العرب في الحضارة األكركبية الحديثة، ككاف هف أىـ 
نتائجيا: أسيـ عمهاء العرب في بناء الحضارة األكركبية الحديثة بنصيب 

راـ اإلنساف، كبير، كقد تهيزت الحضارة العربية بخهسة أهكر ىي: احت
طبلؽ حرية الرأم، كحرية العقيدة، كالتجديد في  كالتهسؾ بالهثؿ العميا، كا 

 الفكر، كاإليهاف بالتطكير.
(: )أثر عمهاء الهسمهيف في نيضة أكركبا في العمـك 2013دراسة: عقمة ) .2

هف النصؼ الثاني هف القرف الرابع عشر كحتى : الطبيعية ك الرياضية
ر الهيبلدييف(، كىك بحث هنشكر بهجمة الشريعة نياية القرف السادس عش

حاكؿ  -جاهعة الككيت -ـ، 2013لسنة 28كالدراسات اإلسبلهية، العدد 
الباحث: الكشؼ عف أثر عمهاء الهسمهيف في نيضة أكركبا في العمـك 
الطبيعية كالرياضية خبلؿ الفترة الهذككرة، ككاف هف أىـ نتائجيا: كاف 

في تقدـ أكركبا، كنيضتيا؛ بإدخاليـ العمكـ لعمهاء اإلسبلـ دكر بارز 
 .  الطبيعية، كالرياضية، كالطب، كالصيدلة، كغيرىا هف العمـك

(: )أثر الحضارة اإلسبلهية عمى الثقافة الصحية 2021دراسة: طاىرم ) .3
في أكربا الغربية خبلؿ العصكر الكسطى(، كىك بحث هنشكر بهجمة العمـك 

 -جاهعة الجيبللي بالجزائر -2021( لسنة 5، العدد)االجتهاعيةاالنسانية ك 
قصد الباحث هف خبلليا: الكشؼ عف هساىهة األطباء الهسمهيف في 

 تطكير السمككيات الصحية كنشرىا بيف األكركبييف.
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 اإلنسانٌة

كهف أىـ نتائجيا: تركت الحضارة اإلسبلهية في العصكر الكسطى أثرا كبيرا في 
  تنهية السمككيات الصحية عند األكربييف.

تفؽ الدراسة الحالية هع الدراسات السابقة في هكضكعيا الرئيس كىدفيا كت  
العاـ إال أنيا تختمؼ عنيا في عدة جكانب، كىي أنيا: تكشؼ الغطاء عف 
العكاهؿ التي ساعدت في إسياـ عمهاء الهسمهيف في الحفاظ عمى أركاف 

يزىا أيضا: الهعرفة اإلنسانية، كىذا هها يهيزىا عف الدراسات السابقة، كهها يه
الصدارة إلى  أنيا تسعى في تقديـ العبلج لمنيكض بالحضارة اإلسبلهية؛ لتصؿ

  العالهية.
 منيجية البحث:

استخدهت الدراسة الهنيج االستقرائي، كالتاريخي؛ لئلجابة عمى أسئمة     
 الدراسة، كسيتـ تناكؿ ىذه الدراسة هف خبلؿ الهحاكر اآلتية:

تقدـ الحضارة اإلسبلهية عمى أيدم إلى  ي أدتالهحكر األكؿ: العكاهؿ الت -
 نخب العالـ اإلسبلهي في عصكر النيضة.

الهحكر الثاني: أىـ ركاد الحضارة اإلسبلهية الذيف ساىهكا في الحفاظ عمى  -
نجازاتيـ.  أركاف الهعرفة اإلنسانية، كا 

الهحكر الثالث: الهحاكلة في تقديـ العبلج البلـز لمنيكض بالحضارة  -
 هف جديد. اإلسبلهية

تقدم الحضارة اإلسالمية عمى أيدي إلى  المحور األول: العوامل التي أدت
 نخب العالم اإلسالمي في عصور النيضة:
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 اإلنسانٌة

 استنباطيـ عمـك الحضارة هف القرآف الكريـ: .1
كقد كانت عناية القرآف الكريـ بالعمـ تفكؽ الكصؼ، كاإلعجاب، كقد استطاع    

يأخذكا هنو هنيجا عمهيا لفيـ هشاكؿ  عمهاء اإلسبلـ في عصر النيضة أف
. دراسة السير، كاألياـ؛ فاستنبطكا عمـ إلى  ؛ فاتجو بعضيـ1الككف كالحياة

التاريخ، كهالت طائفة لدراسة آياتو، كأحكاهو، كتكجيياتو؛ فنشأت العمـك 
ضبط حركاتو، كألفاظو؛ فظيرت العمكـ العربية، إلى  الشرعية، كذىبت طائفة

ده، كترتيمو؛ فنشأ عمـ التجكيد، كالقراءات، كاىتهت طائفة كاىتـ قكـ بأساني
بالنظر، كاالعتبار، كالتجربة، كاالختبار؛ فنشأت عمكـ الرياضيات، كالطب، 

 2كالفمؾ، كغيرىا هف العمكـ.
 استمياهيـ االختراعات العمهية هف دعكة القرآف الكريـ: .2
لحضارم تحهؿ كالتي ابتدأت هف )اقرأ(، كاستهرت في عصكر االزدىار ا   

، كلها كانت 3اإلبداع، كالتهيز في كؿ الهجاالت.إلى  لمعالـ حضارة قكية، تقكده
لمناس في القرآف باالىتهاـ بهجاالت  -عز كجؿ-دعكة اإلسبلـ التي بينيا ا

التقدـ الهادم، كالهعنكم، كاف عمييـ أف يستميهكا هف دالالتو الظاىرة، 
لسهاكات كاألرض؛ لبلنتفاع بيا في التصنيع، كالباطنة، كها سخره ا ليـ في ا

، -عميو السبلـ-أك التحميؿ كالتركيب، أك االكتشاؼ كاالبتكار، كها فعؿ نكح 
ٍينىا ًإلىٍيًو أىًف اٍصنىًع )، بصنع السفينة، قاؿ تعالى:-عز كجؿ -حينها أهره ا فىأىٍكحى

                                                           
 ( 79٘ـ )1397ش، حٌـخِؼش ح١ِ٩ٓ٨ش رخٌّي٠ٕش حٌٍّٕٛس، )ى.١(، أكّي حٌٔخ٠ق، حٌل٠خٍس ح١ِ٩ٓ٦ 1

 ( 88٘ـ )1422، 9ٔخى٠ش حٌؼَّٞ، أٟٛحء ػٍٝ حٌؼمخفش ح١ِ٩ٓ٨ش، ِئٓٔش حٌَٓخٌش، ١ 2

 ( 51َ )1986ىِ٘ك، )ى.١(، -ِخٌه رٓ ٔزٟ، ١َٚٗ ح٠ٌٕٙش، ىحٍ حٌفىَ 3
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 اإلنسانٌة

اٍلفيٍمؾى ًبأىٍعييًننىا كىكىٍحًينىا...( اآلية.
، الدركع هف -عميو السبلـ-داكد ، ككها صنع4

ـٍ فىيىٍؿ أىٍنتيـٍ )الحديد، قاؿ تعالى: ـٍ ًهٍف بىٍأًسكي ـٍ ًلتيٍحًصنىكي ٍنعىةى لىبيكسو لىكي مٍَّهنىاهي صى كىعى
 .) كفى شىاًكري

5 6 
 السهك في العبادة:إلى  دعكة القرآف الكريـ .3
ة األكثاف، كذلؾ بإفراد العبادة  الكاحد األحد، كتحرير البشرية هف عباد   

كاألقكياء، كىذا هها أكد عمى تهيز الحضارة اإلسبلهية عف الحضارات 
  7األخرل.

 الهساكاة في اإلنسانية:إلى  دعكة القرآف الكريـ .4
كهها دفعيـ لمتغمب عمى الصعاب ها فعمو اإلسبلـ بببلؿ هها تنكره بعض    

أف يصعد فكؽ  -صمى ا عميو كسمـ -فقد أهره رسكؿ ا الحضارات الحديثة،
الكعبة يـك فتح هكة؛ ليؤذف هف فكقيا، كيعمف كمهة التكحيد، كالكعبة تتبكأ هكانة 
كبيرة عند العرب في الجاىمية، كىي قبمة الهسمهيف، فكيؼ يصعد عمييا عبد 
همٌكف كببلؿ؟ كيؼ يطؤىا بقدهيو؟، كلكف قد فعمت الحضارة اإلسبلهية ىذا 

لكراهة اإلنساف، كلمهساكاة في اإلنسانية في األهر قبؿ أربعة عشر قرنا؛ إعبلنا 
، كقد كاف كثير هف حهمة ىذا العمـ هف الهسمهيف هف العمهاء العجـ 8كؿ شيء.

                                                           
 ( 27حٌّئِْٕٛ ) 4

 ( 80ح٤ٔز١خء ) 5

ش 6 َّى  زٕ  ، حٌل٠خٍس ح١ِ٩ٓ٦ش أٓٔٙخ ٚٚٓخثٍٙخ ٍٚٛٛ ِٓ ططز١مخص ح١ٌٍّّٔٓ ٌٙخ ػزي حٌَكّٓ ك 

 ( 345-341٘ـ )1418، 1ىِ٘ك، ١ -ٌّٚلخص ِٓ طؤػ١َ٘خ فٟ ٓخثَ ح٤ُِ، ىحٍ حٌمٍُ

٘ـ 1420، 1ِٜطفٝ حٌٔزخػٟ، ِٓ ٍٚحثغ ك٠خٍطٕخ، ىحٍ حٌٍٛحق ٌٍَٕ٘ ٚحٌظ٠ُٛغ، ر١َٚص، ١ 7

(71-72 ) 

 (72-71ٔفٔٗ ) 8
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 اإلنسانٌة

الذيف تفكقكا عمى جهيع الحضارات، كىذا أكبر دليؿ عمى عالهية ىذا الديف، 
 9. الهساكاة في اإلنسانيةإلى  كدعكتو

 رعاية الحكاـ كالكالة لمعمـ كالعمهاء:  .5
 ىتهاـ الحكاـ كالكالة ببناء الهدارس، كدكر العمـ، كالهكتبات:ا .أ 

ىػ.، كقاـ نظاـ الهمؾ ببناء 309فقد أنشأ الرشيد بيت الحكهة في بغداد سنة   
الهدارس النظاهية.، كالهدرسة النكرية التي بناىا نكر الديف زنكي، كالهدرسة 

ها أنشأ الهدارس ، ك10ىػ.572الصبلحية التي بناىا صبلح الديف األيكبي سنة 
، كهكتبة 12، كهدرسة السمطاف حسف بف الناصر هحهد بف قبلككف.11بالقدس.

. .13خزائف الحكهة ، كدار الحكهة بالقاىرة في عيد 14، كالجاهع األزىر
 15الفاطهييف.

 اىتهاـ الحكاـ كالكالة بالعمـ، كالعمهاء: .ب 

                                                           
ٚٞ، ِخًح هَٔ حٌؼخٌُ رخٔلطخ١ ح١ٌٍّّٔٓ، ِىظزش ح٠٦ّخْ، حٌٍّٕٜٛس، )ى.١(، )ى.ص( أرٛ حٌلٔٓ حٌٕي 9

(1/107 ) 

ح١ٛ١ٌٟٔ، كٔٓ حٌّلخَٟس فٟ طخ٠ٍن َِٜ ٚحٌمخَ٘س، ىحٍ اك١خء حٌىظذ حٌؼَر١ش، ػ١ٔٝ حٌلٍزٟ،  10

 (2/257٘ـ )1387، 1َِٜ، ١

  (8/220َ )2002، 15حٌٍِوٍٟ، ح٤ػ٩َ، ىحٍ حٌؼٍُ ١٠٩ٌٍّٓ، ١ 11

 (2/269ح١ٛ١ٌٟٔ، كٔٓ حٌّلخَٟس فٟ طخ٠ٍن َِٜ ٚحٌمخَ٘س، َِؿغ ٓخرك ) 12

 1401ٖ، 2أكّي ػٍٟ ح٩ٌّ، أػَ ػٍّخء ح١ٌٍّّٔٓ فٟ ك٠خٍس ح٤ٔيٌْ، ىحٍ حٌفىَ، ىِ٘ك، ١ 13

 (58ـ)

 (13/312٘ـ )1408 1حرٓ وؼ١َ، حٌزيح٠ش ٚحٌٕٙخ٠ش، ىحٍ اك١خء حٌظَحع حٌؼَرٟ، ١ 14

 -ؤهزخٍ ح٤ثّش حٌفخ١١ّ١ٓ حٌوٍفخء، حٌّـٍْ ح٤ػٍٝ ٌٍ٘جْٛ ح١ِ٩ٓ٦ش أكّي حٌؼز١يٞ، حطؼخظ حٌلٕفخء ر 15

 (2/56، )ى.ص( )1ٌـٕش اك١خء حٌظَحع ح٩ٓ٦ِٟ، ١
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 اإلنسانٌة

أسسو أبكه اىتـ الهأهكف بالعمهاء فأفرد لكؿ عالـ ركنا في بيت الحكهة الذم  
، 17العمهاء، كشجعيـ عمى العمـ.إلى  ، كرغب في العمـ، كأحسف16"الرشيد".

ككاف الهمؾ الناصر صبلح الديف بف يكسؼ حميها جكادا هحبكبا عند الرعية، 
، كفتح 19هف العيش، ككاف يقرب العمهاء. 18ككاف الناس في زهانو في بمينية

يا هف العمهاء، كطبلب الفاطهيكف دار الحكهة، كأجريت األرزاؽ عمى هف ب
 20العمـ.

 ليـ: -عز كجؿ -إفادتيـ هف هككنات الحياة كالطبيعة التي سخرىا ا . ج
، كها 21اكتشاؼ ها في الككف هف أسرار.إلى  فقد دفعتيـ دعكة القرآف الكريـ   

اًء هىا مىؽى السَّهىاكىاًت كىاأٍلىٍرضى كىأىٍنزىؿى ًهفى السَّهى ءن فىأىٍخرىجى ًبًو قاؿ تعالى: )المَّوي الًَّذم خى
ـي  رى لىكي سىخَّ ـي اٍلفيٍمؾى ًلتىٍجًرمى ًفي اٍلبىٍحًر ًبأىٍهًرًه كى رى لىكي سىخَّ ـٍ كى ًهفى الثَّهىرىاًت ًرٍزقنا لىكي

(32اأٍلىٍنيىارى ) ـي المٍَّيؿى كىالنَّيىارى سىخَّرى لىكي ـي الشٍَّهسى كىاٍلقىهىرى دىاًئبىٍيًف كى سىخَّرى لىكي ( كى
22 

فمؾ يبحثكف في اآليات لهعرفة أسرار الككف بعد ىذا التكجيو كذىب عمهاء ال
ـٍ هيٍظًمهيكفى ) ( 37القرآني، قاؿ تعالى: )كىآىيىةه لىييـي المٍَّيؿي نىٍسمىخي ًهٍنوي النَّيىارى فىًإذىا ىي

نىاًزؿى ( كىاٍلقىهىرى 38كىالشٍَّهسي تىٍجًرم ًلهيٍستىقىرٍّ لىيىا ذىًلؾى تىٍقًديري اٍلعىًزيًز اٍلعىًميـً ) قىدٍَّرنىاهي هى

                                                           
 (34َ )1992، 2حرٓ لظ١زش حٌي٠ٍٕٛٞ، حٌّؼخٍف، ح١ٌٙجش ح٠ٌَّٜش ٌٍىظخد، حٌمخَ٘س، ١ 16

 (51ٔفٔٗ ) 17

٘ـ 1414، 3ٛخىٍ، ر١َٚص، ١ ر١ٍٕٙش: ٓؼش ِٓ حٌؼ١ٖ، ٠ٕظَ: حرٓ ِٕظٍٛ، ٌٔخْ حٌؼَد، ىحٍ 18

(13/477) 

 ( 3/297ر١َٚص، )ى.١(، )ى.ص( ) –حٌٌ٘زٟ، حٌؼزَ فٟ هزَ ِٓ غزَ، ىحٍ حٌىظذ حٌؼ١ٍّش  19

 (2/56حٌّم٠َِٞ، حطؼخظ حٌلٕفخء رؤهزخٍ ح٤ثّش حٌفخ١١ّ١ٓ حٌوٍفخء، َِؿغ ٓخرك) 20

، ُٚحٍس ح٤ٚلخف آلخق حٌٔؼيٞ، ىٍحٓخص فٟ ط١ِّ ح٤ِش ح١ِ٩ٓ٦ش ِٚٛلف حٌّٔظَ٘ل١ٓ ِٕٗ 21

 ( 2/848٘ـ )1434، 1ٚحٌ٘ئْٚ ح١ِ٩ٓ٦ش، لطَ، ١

 ( 33-32ارَح١ُ٘ ) 22
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كًف اٍلقىًديـً ) ادى كىاٍلعيٍرجي تَّى عى ( الى الشٍَّهسي يىٍنبىًغي لىيىا أىٍف تيٍدًرؾى اٍلقىهىرى كىالى المٍَّيؿي 39حى
.) كيؿ  ًفي فىمىؾو يىٍسبىحيكفى سىاًبؽي النَّيىاًر كى

23  
عمى الثاني: أىم رواد الحضارة اإلسالمية الذين ساىموا في الحفاظ  المحور

نجازاتيم:   أركان المعرفة اإلنسانية، وا 
اقتصر البحث عمى ذكر أىـ ركاد الحضارة اإلسبلهية الذيف ساىهكا في      

نجازاتيـ؛ نظرا لضيؽ الكقت، كلعدد  الحفاظ عمى أركاف الهعرفة اإلنسانية، كا 
ال فكميـ هف ركاد الحضارة اإلسبلهية.  صفحات البحث الهحددة، كا 

 )اإلهاـ الطبرم(:  ةفي العمـك الشرعي .1
ىك هحهد بف جرير بف يزيد بف كثير بف غالب، أبك جعفر الطبرم،     

كفاتو، ككاف أحد األعبلـ الهبرزيف في كثير هف إلى  استكطف بغداد، كأقاـ بيا
، ككاف يرجع رأيو، كيحكـ بقكلو لهعرفتو كفضمو. ككاف قد جهع هف إلى  العمـك

عز -ىؿ زهانو، ككاف حافظا لكتاب االعمكـ ها لـ يشاركو فيو أحد هف أ
عالها بالقراءات، بصيرا بالهعاني، فقييا في أحكاـ القرآف، عالها بالسنف  -كجؿ

كطرقيا، عالها بأقكاؿ الصحابة كالتابعيف، كهف بعدىـ هف الهخالفيف في 
األحكاـ، عالها بالتاريخ، كلو الكتاب الهشيكر "تاريخ األهـ كالهمكؾ"، ككتابو في 

، كلو في 24سير "جاهع البياف في تأكيؿ القرآف" الذم لـ يصنؼ أحد هثمو.التف

                                                           
23 ( ْ٠37-40 ) 

 ( 161-2/159٘ـ )1417، 1حٌوط١ذ حٌزغيحىٞ، طخ٠ٍن رغيحى ٠ًٌٚٛٗ، ىحٍ حٌىظذ حٌؼ١ٍّش ١ 24
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، كظؿ أربعيف سنة يؤلؼ كؿ يكـ أربعيف 25أصكؿ الفقو كفركعو، كتب كثيرة.
  26كرقة.

 ابف هالؾ(:)في المغة كاألدب  .2
ىك هحهد بف عبد ا بف عبد ا بف هالؾ أبك عبد ا الطائي األندلسي     

، 27اإلهاـ النحكم، كلد بجياف سنة ثهاف كتسعيف كستهائة. ،الجياني الشافعي
كأصبح إهاـ أىؿ زهانو، كصار يضرب بو ، كقد تبكأ الهكانة األكلى في العربية

الهثؿ في دقائؽ النحك، كغكاهض الصرؼ، كأشعار العرب، هع سرعة الحفظ، 
ذا عقؿ  كشدة الذكاء، كالكرع، كالديانة كحسف الٌسهت، كالتحرم لها ينقمو، ككاف

. ، كهف تصانيفو 28راجح، حسف األخبلؽ هيذبان، ذا رزانة كحياء ككقار
الهشيكرة: الكافية الشافية كشرحيا، كالتسييؿ كشرحو، كاأللفية التي شرحيا كلده 

 29بدر الديف شرحا هفيدا.
 في الطب )ابف سينا(:  .3
كىك هف أشير هشاىير عمهاء اإلسبلـ في الطب، كاسهو أبك عمي الحسيف    
ف عبد ا بف عمي بف سينا، كيعرؼ بالشيخ الرئيس، كأطمؽ األكربيكف عميو ب

الهعمـ الثالث بعد أرسطك، كالفارابي، كأصبح حجة في الطب، كالفمسفة، 

                                                           
، 1حٌٌ٘زٟ، ِؼَفش حٌمَحء حٌىزخٍ ػٍٝ حٌطزمخص ٚح٤ػٜخٍ، ىحٍ حٌىظذ حٌؼ١ٍّش، ر١َٚص، ١ 25

 ( 150٘ـ )1417

 ( 2/213٘ـ )1420ر١َٚص، )ى.١(،  -حٌٜفيٞ، حٌٛحفٟ رخٌٛف١خص، ىحٍ اك١خء حٌظَحع 26

 ( 2/180٘ـ )1351حرٓ حٌـٍِٞ، غخ٠ش حٌٕٙخ٠ش فٟ ١زمخص حٌمَحء، ِىظزش حرٓ ط١ّ١ش،)ى.١(،  27

 (2/228َ )1997، 1ر١َٚص، ١ -حٌظٍّٔخٟٔ، ٔفق حٌط١ذ ِٓ غٜٓ ح٤ٔيٌْ ح١١ٌَذ، ىحٍ ٛخىٍ 28

 (11/354رٓ وؼ١َ، حٌزيح٠ش ٚحٌٕٙخ٠ش، َِؿغ ٓخرك )ح 29



نوفمبر  11العدد 

 2221سبتمبر 

 مجلة البحوث األفرٌقٌة

   

 716                                 

 المعرفة ركانأ على الحفاظ فً اإلسالمً العالم نخب دور

 اإلنسانٌة

، كقد تنقؿ في البمداف، كاشتغؿ بالعمكـ، كأتقف عمـ القرآف 30كالرياضة، كالفمؾ.
لهقابمة كعهره عشر الكريـ، كاألدب، كأصكؿ الديف، كاليندسة، كالجبر كا

 31سنيف.
كقد حدث عف نفسو، فقاؿ: ثـ رغبت في عمـ الطب كصرت اقرأ الكتب     

الهصنفة فيو، ثـ برزت فيو في أقؿ هدة حتى بدأ فضبلء الطب يقرأكف عمي، 
كتعيدت الهرضى فانفتح عمي هف أبكاب الهعالجات الهقتبسة هف التجربة ها ال 

و كأناظر فيو كأنا في ىذا الكقت هف أبناء الفقإلى  يكصؼ كأنا هع ذلؾ اختمؼ
 32ست عشرة سنة.

كهف اكتشافاتو في عمـ الطب: السكتة الدهاغية، ككصفو لؤلهراض    
. كهف  33العصبية، كالسؿ الرئكم، كبعض أهراض الجمد، كتصمب الرقبة

 34تصانيفو: كتاب القانكف في الطب، كالشفاء في الحكهة، كالنجاة، كاإلشارات.
 ات كالجبر كاليندسة )الخكارزهي(: في الرياضي .4
، كبرع في      هحهد بف هكسى الخكارزهي، أبك عبد ا، هف أىؿ خكارـز

الرياضة، كالفمؾ، كالتاريخ، ينعت باألستاذ. أقاهو الهأهكف عمى خزانة كتبو، 
كأهره بجهع الكتب اليكنانية كترجهتيا، كأهره باختصار)الهجسطي( لبطميهكس، 

                                                           
 (43حٌغَحٍٞ، رُٕخس حٌفىَ حٌؼٍّٟ فٟ حٌل٠خٍس ح١ِ٩ٓ٦ش، )ى.١(، )ى.ص( ) 30

ِٙـَحٟٔ، ل٩ىس حٌٕلَ فٟ ٚف١خص أػ١خْ حٌيَ٘، ىحٍ حٌّٕٙخؽ  31 -3/370٘ـ )1428، 1ؿيس، ١ -حٌ

371) 

ر١َٚص، )ى.١(، )ى.ص(  –ٍ ِىظزش حٌل١خس حرٓ أرٟ أ١ٛزؼش، ػ١ْٛ ح٤ٔزخء فٟ ١زمخص ح١٤زخء، ىح 32

(438) 

 (92-91حٌغَحٍٞ، رُٕخس حٌفىَ حٌؼٍّٟ فٟ حٌل٠خٍس ح١ِ٩ٓ٦ش، َِؿغ ٓخرك ) 33

ِٙـَحٟٔ، ل٩ىس حٌٕلَ فٟ ٚف١خص أػ١خْ حٌيَ٘، َِؿغ ٓخرك ) 34  (371-3/370حٌ
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سٌهاه )السند ىند( أم: الدىر الداىر، ككاف ىذا الكتاب كها فقاـ باختصاره، ك 
، 35( أساسا لعمـ الفمؾ بعد اإلسبلـ.Malte Brunيقكؿ همتبركف الجغرافي )

، كيعرؼ الجبر باسهو عند األكربييف، 36كىك أكؿ هف كتب في الجبر كالهقابمة.
هجيكلة، كهف اكتشافاتو: قاعدة الخطأيف، كالطريقة اليندسية لحؿ الهربعات ال

كالتي أطمؽ عمييا العمهاء: )الهعادلة هف الدرجة الثانية(، ككضع الجداكؿ 
، كهف هؤلفاتو: كتاب: الجبر كالهقابمة، 37الفمكية، كىي التي تسهى بالزيج.

 38كصكرة األرض هف الهدف كالجباؿ، كعهؿ االسطرالب، ككصؼ إفريقية.
 م(:في التاريخ كالجغرافيا:)عز الديف ابف األثير الجزر   .5
ىك أبك الحسف عمي بف أبي الكـر هحهد بف هحهد بف عبد الكريـ بف عبد     

الكاحد الشيباني، الهعركؼ بابف األثير الجزرم، كقد كاف إهاها في حفظ 
الحديث، كالتكاريخ الهتقدهة كالهتأخرة، كخبيرا بأنساب العرب كأخبارىـ كأياهيـ 

سبؽ بو كؿ هف جاء بعده هف  ، ككتابو "الكاهؿ" في التاريخ الذم39ككقائعيـ.
الهؤرخيف، ك"أسد الغابة في هعرفة الصحابة"، كقد اختصر كتاب: أنساب 

 40السهعاني في "المباب"، كزاد فيو.
 

                                                           
 ( 7/116حٌٍِوٍٟ، ح٤ػ٩َ، َِؿغ ٓخرك ) 35

أ ٚحٌوزَ فٟ طخ٠ٍن حٌؼَد ٚحٌزَرَ ِٚٓ ػخَُٛ٘ ِٓ ًٚٞ حرٓ هٍيْٚ ح٦ٗز١ٍٟ، ى٠ٛحْ حٌّزظي 36

 ٘ـ 1408، 2حٌ٘ؤْ ح٤وزَ، ىحٍ حٌفىَ، ر١َٚص، ١

 (10حٌغَحٍٞ، رُٕخس حٌفىَ حٌؼٍّٟ فٟ حٌل٠خٍس ح١ِ٩ٓ٦ش، َِؿغ ٓخرك ) 37

 ( 7/116حٌٍِوٍٟ، ح٤ػ٩َ، َِؿغ ٓخرك ) 38

 ( 3/348َ )1900، ر١َٚص، )ى.١(، حرٓ هٍىخْ، ٚف١خص ح٤ػ١خْ ٚأٔزخء أرٕخء حٌِِخْ، ىحٍ ٛخىٍ 39

 ( 4/331حٌٍِوٍٟ، ح٤ػ٩َ، َِؿغ ٓخرك ) 40
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  المحور الثالث: تقديم العالج لمنيوض بالحضارة اإلسالمية من جديد:
األخذ بها جاء بو الكحي، كالذم تصمح هناىجو لمنيكض بالحضارة  .1

، كاالجتياد في البحث العمهي بها يتكصؿ 41في كؿ الهجاالت.اإلسبلهية 
بو اإلنساف عف طريؽ النقؿ، كالعقؿ، كها يكتشفو اإلنساف هف خبلؿ 

 42التجربة، كاالختبار، أك ها يكتسبو هف خبلؿ الههارسة العهمية.
كؿ إلى  القياـ بكضع الرؤل الهستقبمية في هناىجنا التعميهية بجعميا هكجية .2

ء الحضارة اإلسبلهية، كأف يشرؼ عمييا هف يحهييا هف ها يحقؽ بنا
االنحراؼ كالزيغ، أك التياكف كالتقصير، هع أخذ أهريف في االعتبار، كىها: 
عدـ عيش البعض في هتاحؼ التاريخ، كالفرح بها حققو العمهاء في عصكر 

 43إىهاؿ التجديد كقراءة الكاقع.: النيضة، كالثاني
األرض، كذلؾ بتفعيؿ السيادة لؤلهة، كال االستفادة هف االستخبلؼ في  .3

يتأتى ذلؾ إال باالىتهاـ بالعمـ، كأىمو، كالقياـ باالختراعات، كاالكتشافات، 
ـٍ هىا اٍستىطىٍعتيـٍ ًهٍف قيكَّةو  -عز كجؿ-ككها أكد ا عمى ذلؾ بقكلو:)كىأىًعدُّكا لىيي

ٍيًؿ...(اآلية.  ًهٍف ًربىاًط اٍلخى كى
44 45  

                                                           
 ( 30، )ى.ص( )1ػّ٘خٚٞ، حٌظؼ١ٍُ فٟ ر٩ى ح١ٌٍّّٔٓ، حٌـخِؼش ح١ِ٩ٓ٦ش رخٌّي٠ٕش حٌٍّٕٛس، ١ 41

 (61٘ـ )1401، 2ح٩ٌّ، أػَ ػٍّخء ح١ٌٍّّٔٓ فٟ ك٠خٍس ح٤ٔيٌْ، ىحٍ حٌفىَ، ىِ٘ك، ١ 42

(، ٠ٕٚظَ: ِٜطفٝ 290حٌل٠خٍس ح١ِ٩ٓ٦ش أٓٔٙخ ٚٚٓخثٍٙخ َِؿغ ٓخرك ) ػزي حٌَكّٓ كزٕىش، 43

، 1ر١َٚص، ١ -كٍّٟ، ِٕٙؾ ػٍّخء حٌلي٠غ ٚحٌٕٔش فٟ أٛٛي حٌي٠ٓ، ىحٍ حٌىظذ حٌؼ١ٍّش 

 (264٘ـ )1426

 ( 60ح٤ٔفخي ) 44

 (839-2/825آلخق حٌٔؼيٞ، ىٍحٓخص فٟ ط١ِّ ح٤ِش ح١ِ٩ٓ٦ش، َِؿغ ٓخرك) 45
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إف الذم يسعى في طريؽ  هة عمى الهصمحة الخاصة:تقديـ الهصمحة العا .4
النيكض باألهة اإلسبلهية، كحضارتيا عميو أف يتجرد هف الغرض 

األهكر هف خبلؿ الهصمحة الشخصية، كعميو أف إلى  الشخصي، كال ينظر
صمى ا عميو  -يقدـ هصمحة األهة عمى غرضو، كقد أكد رسكؿ ا

" عمى ذلؾ، كىك يقكؿ: " أشيركا -كسمـ ؛ فأدخؿ 46عمي أييا الناس!
أصحابو في األهر بالشكرل، كعرض عمييـ أف يشارككه القرار، كقد أهره ا 

؛ بأف يقتدم بالرسؿ السابقيف في تجردىـ عف الغرض -عز كجؿ–
مىٍيًو أىٍجرنا(. ـٍ عى  48 47 الشخصي؛ فيقكؿ لقكهو: )قيٍؿ الى أىٍسأىليكي

ذا أراد ا .5 قيادة إلى  لهسمهكف أف يعكدكااعتهاد الهسمهيف عمى أنفسيـ: كا 
، كالصناعة،  العالـ؛ فعمييـ باالعتهاد عمى أنفسيـ في هختمؼ العمـك
كالتجارة، كفف الحرب، كأف يستخرجكا كنكز أرضيـ كينتفعكا بيا؛ ليزيد 
اإلنتاج، كتزيد صادراتيـ عمى كارداتيـ، كيعتهدكف عمى أنفسيـ في جهيع 

 49الهجاالت.
ذا أرادت  في النيكض بالحضارة اإلسبلهية: تربية العقكؿ التي تساعد .6 كا 

؛ فعمييا بهعرفة هرضيا، كىك 50األهة استعادت هكانتيا في قيادة البشرية

                                                           
 (1/162٘ـ )1417، 3ر١َٚص، ١ -س حٌٕز٠ٛش ٚأهزخٍ حٌوٍفخء، حٌىظذ حٌؼمخف١ش حرٓ كزخْ، ح١ٌَٔ 46

 (90ح٤ٔؼخَ ) 47

 (355ػزي حٌَكّٓ كزٕىش، حٌل٠خٍس ح١ِ٩ٓ٦ش أٓٔٙخ ٚٚٓخثٍٙخ، َِؿغ ٓخرك ) 48

أرٛ حٌلٔٓ حٌٕيٚٞ، ِخًح هَٔ حٌؼخٌُ رخٔلطخ١ ح١ٌٍّّٔٓ، ِىظزش ح٠٦ّخْ، حٌٍّٕٜٛس، )ى.١(،  49

 (226)ى.ص( )

  (27ّخٚٞ، حٌظؼ١ٍُ فٟ ر٩ى ح١ٌٍّّٔٓ، َِؿغ ٓخرك )ػ٘ 50
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ضعؼ هناىجيا، كتغييب إرث عمهاء الحضارة هف تمؾ الهناىج، كعمييا 
باإلسراع في هعالجة ىذا الهرض؛ بتجديد هناىجيا هف هعيف حضارتيا 

، -عز كجؿ-تربية أبنائيا، كالتي جعميا االذم ال ينضب، كتكظيفيا في 
أحد أىداؼ اإلسبلـ الرئيسة؛ ليككنكا قادريف عمى حهؿ راية التطكر في 

، كالحضارة قابمة لمتجديد، كالتطكير إذا تكافرت ليا العقكؿ التي 51الهستقبؿ.
أحسف تربيتيا، كاإلرادات التي تستطيع استغبلؿ الهكارد، كتحسف السيطرة 

 52عمييا.
 تائج:الن
تقدـ الحضارة اإلسبلهية عمى أيدم إلى  أبرزت الدراسة العكاهؿ التي أدت .1

نخب العالـ اإلسبلهي في عصكر النيضة، كالتي كاف ليا األثر البالغ في 
 تهيز األهة كصدارتيا.

كاف لمخمفاء، كالكالة دكر بارز في النيكض بالحضارة اإلسبلهية في  .2
دارس، كالهكتبات، كتشجيع عصكر النيضة، كذلؾ هف خبلؿ بناء اله

 العمهاء، كطبلب العمـ.
كشفت الدراسة عف الجيكد التي قاـ بيا عمهاء اإلسبلـ في عصكر  .3

النيضة، كذلؾ باعتهادىـ عمى هنيج الكحي؛ فاستنبطكا هنو العمكـ، 

                                                           
ِلّي ٗخرَح، حٌل٠خٍس ح١ِ٩ٓ٦ش أٓزخد ح٨ٔلطخ١ ٚحٌلخؿش اٌٝ ح٩ٛ٦ف، ِىظزش ػ١ٓ ل٠َٖ،  51

١1 ،2012( َ69  ) 

رظٛي ؿٕي٠ش، ػٍٝ ػظزخص حٌل٠خٍس، رلغ فٟ حٌٕٔٓ ٚػٛحًِ حٌظوٍك ٚح١ٙٔ٨خٍ، ىحٍ حٌٍّظمٝ،  52

  (22-21٘ـ )1432، ٠ٍٛٓ1ش، ١
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التهيز، إلى  االكتشاؼ، كاالبتكار؛ فكصمت األهةإلى  كالفنكف، كقادىـ
 كاإلبداع في جهيع الهجاالت.

أسيهت الدراسة في تقديـ بعض االقتراحات البلزهة لمكصكؿ بالحضارة  .4
 درجة العالهية.إلى  اإلسبلهية
 التوصيات: 

. استخداـ تكنكلكجيا الهعمكهات، ككسائؿ التكاصؿ الحديثة؛ إلبراز دكر 1
إلى  الهراكز البحثية فيها تقدهو هف سعي إلعادة دكر نخب العالـ اإلسبلهي

الهفكريف، هع االىتهاـ بتطبيؽ ىذه األبحاث بها يخدـ أذىاف الباحثيف، ك 
 الكاقع في جهيع الهجاالت.

. النيكض بهناىج التعميـ في العالـ اإلسبلهي، كذلؾ بإدخاؿ إرث ىؤالء 2
العمهاء في هناىجنا التعميهية؛ لتربية العقكؿ التي تساعد في النيكض 

 بحضارة أهتنا هع الربط بيف األهس كاليكـ.
د عمى دكر رجاؿ الدعكة، كالفكر، كاإلعبلـ في التقارب كالتضاهف؛ . التأكي3

لمسعي في إيجاد الحمكؿ التي تساىـ في ازدىار الحضارة اإلسبلهية هف 
 جديد.

هعرفة أىـ إسياهات عمهاء االسبلـ في  إلى. حث طبلب العمـ كالباحثيف 4
ة الهساىهة في بناء نيضإلى  تقدـ الحضارة االسبلهية؛ لرفع ىهتيـ

  حضارية جديدة ألهتنا.
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 المراجع:المصادر و 
 القرآف الكريـ.

 –ابف أبي أصيبعة، عيكف األنباء في طبقات األطباء، دار هكتبة الحياة  .1
 بيركت، )د.ط(، )د.ت( 

ابف الجزرم، غاية النياية في طبقات القراء، هكتبة ابف تيهية،)د.ط(،  .2
 ىػ 1351

، 3بيركت، ط -ء، الكتب الثقافية ابف حباف، السيرة النبكية كأخبار الخمفا .3
 ىػ 1417

ابف خمدكف اإلشبيمي، ديكاف الهبتدأ كالخبر في تاريخ العرب كالبربر كهف  .4
 ىػ 1408، 2عاصرىـ هف ذكم الشأف األكبر، دار الفكر، بيركت، ط

ابف خمكاف، كفيات األعياف كأنباء أبناء الزهاف، دار صادر، بيركت،  .5
 ـ 1900)د.ط(، 

، 2نكرم، الهعارؼ، الييئة الهصرية لمكتاب، القاىرة، طابف قتيبة الدي .6
 ـ 1992

 ىػ 1408 1ابف كثير، البداية كالنياية، دار إحياء التراث العربي، ط .7
 ىػ 1414، 3ابف هنظكر، لساف العرب، دار صادر، بيركت، ط .8
أبك الحسف الندكم، هاذا خسر العالـ بانحطاط الهسمهيف، هكتبة اإليهاف،  .9

 ، )د.ت( الهنصكرة، )د.ط(
إسحاؽ السعدم، دراسات في تهيز األهة اإلسبلهية كهكقؼ الهستشرقيف  .10

 ىػ 1434، 1هنو، كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلهية، قطر، ط
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بتكؿ جندية، عمى عتبات الحضارة، بحث في السنف كعكاهؿ التخمؽ  .11
 ىػ 1432، 1كاالنييار، دار الهمتقى، سكرية، ط

بيركت،  -ألندلس الرطيب، دار صادرالتمهساني، نفح الطيب هف غصف ا .12
 ـ 1997، 1ط
 ىػ 1417، 1الخطيب البغدادم، تاريخ بغداد كذيكلو، دار الكتب العمهية ط .13
بيركت، )د.ط(،  –الذىبي، العبر في خبر هف غبر، دار الكتب العمهية  .14

 )د.ت( 
الذىبي، هعرفة القراء الكبار عمى الطبقات كاألعصار، دار الكتب العمهية،  .15

 ىػ 1417، 1طبيركت، 
  ـ2002، 15الزركمي، األعبلـ، دار العمـ لمهبلييف، ط .16
السايح، الحضارة اإلسبلهية، الجاهعة االسبلهية بالهدينة الهنكرة، )د.ط(،  .17

 ىػ 1397
السيكطي، حسف الهحاضرة في تاريخ هصر كالقاىرة، دار إحياء الكتب  .18

 ىػ 1387، 1العربية، عيسى الحمبي، هصر، ط
 ىػ 1420بيركت، )د.ط(،  -الكفيات، دار إحياء التراثالصفدم، الكافي ب .19
بىنَّكىة، الحضارة اإلسبلهية أسسيا ككسائميا كصكر هف  .20 عبد الرحهف حى

 -تطبيقات الهسمهيف ليا كلهحات هف تأثيرىا في سائر األهـ، دار القمـ
  .ىػ1418، 1دهشؽ، ط

جمس األعمى العبيدم، اتعاظ الحنفاء بأخبار األئهة الفاطهييف الخمفاء، اله .21
 ، )د.ت( 1لجنة إحياء التراث اإلسبلهي، ط -لمشئكف اإلسبلهية 
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عشهاكم، التعميـ في ببلد الهسمهيف، الجاهعة اإلسبلهية بالهدينة الهنكرة،  .22
 ، )د.ت( 1ط
 الغرارم، بيناة الفكر العمهي في الحضارة اإلسبلهية، )د.ط(، )د.ت(  .23
  ـ1986)د.ط(، دهشؽ، -هالؾ بف نبي، شركط النيضة، دار الفكر .24
إلى  هحهد شابرا، الحضارة اإلسبلهية أسباب االنحطاط كالحاجة .25

 ـ 2012، 1اإلصبلح، هكتبة عيف قريش، ط
هصطفى السباعي، هف ركائع حضارتنا، دار الكراؽ لمنشر كالتكزيع،  .26

 ىػ 1420، 1بيركت، ط
هصطفى حمهي، هنيج عمهاء الحديث كالسنة في أصكؿ الديف، دار  .27

 ىػ 1426، 1بيركت، ط -الكتب العمهية 
، 2الهبل، أثر عمهاء الهسمهيف في حضارة األندلس، دار الفكر، دهشؽ، ط .28

 ىػ1401
، 9نادية العهرم، أضكاء عمى الثقافة االسبلهية، هؤسسة الرسالة، ط .29

 ىػ 1422
، 1جدة، ط -الًيجراني، قبلدة النحر في كفيات أعياف الدىر، دار الهنياج  .32

 .ىػ1428
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 اإلعاليٛخ انؾضبسح ػهٗ انؼهًٛخ ٔآصبسِ انجٛشَٔٙ

    
 اؽغٛجخ يخضٔو ػهٙ فزؾٙ. د 

 نٛجٛب يصشارخ، انزشثٛخ كهٛخ 

  :الممخص
شيد القػرنيف الرابػع كالخػاهس اليجػرييف تطػكران عمهيػان كحضػاريان فػي العػالـ اإلسػبلهي    

بعكػس هػػا كػاف يشػػيده هػػف اضػطراب سياسػػي؛ لػـ يقػػؼ حػػائبلن دكف خػركج نكابػػغ عميهػػة 
سػػػاىهت فػػػي التقػػػدـ العمهػػػي لمعػػػالـ اإلسػػػبلهي، يعػػػد أبػػػك الريحػػػاف البيركنػػػي ضػػػهف هػػػف 
ساىـ فػي ىػذا التطػكر العمهػي بأبحاثػو كهؤلفاتػو العديػدة ،فػي شػتى عمػـك الهعرفػة، فيػك 
هف أعظػـ العقػكؿ التػي عرفتيػا الحضػارة اإلسػبلهية، فقػد كػاف رحالػة، كفيمسػكفان، كفمكيػان 

نيان، كهؤرخػػان، كهترجهػػان، اطمػػع عمػػى هؤلفػػات الحضػػارات ،كجغرافيػػان كجيكلكجيػػان كصػػيدال
القديهة الهجاكرة؛ كاليكنانية كالفارسػية كالينديػة، فاسػتفاد هنيػا فػي هؤلفاتػو الػكفيرة؛ التػي 

 كاف رائدة العهؿ كالهعرفة في جاهعات أكركبا زهف القركف الكسطى.
. –سمهيف العمهاء اله –الحضارة اإلسبلهية  –البيركني كممات مفتاحية :  ببلد خكارـز

 وبعد
يتنػػاكؿ البحػػث تعريفػػان هػػكجزان بػػػ)البيركني( كأحػػد العمهػػاء الهسػػمهيف الػػذم ذاع     

صػػػػيتيـ كشػػػػيرتيـ كعبقػػػػريتيـ العمهيػػػػة كهػػػػا قػػػػدـ لمهسػػػػمهيف كالعػػػػالـ هػػػػف هعرفػػػػة، 
 ساىهت في تطكر العمـك زهف العصكر الكسطى. 
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الهسمهيف في تقدـ العهؿ إف السبب في اختيار الهكضكع ىك تكضيح ركد       
التعريػؼ بػدكر البيركنػي إلػى  كالهعرفة زهف القركف الكسطى، ىذا كييدؼ البحث

فػػي إثػػراء الثقافػػة اإلسػػبلهية بهؤلفاتػػو الهتنكعػػة، كليػػذا تكهػػف أىهيػػة البحػػث فيهػػا 
يقدهو هف إظيار دكر العمهاء الهسمهيف كهنيـ عالهنا البيركني في تطكر العمػـك 

 العقمية كتقدهيا.
اعتهػد البحػث عمػى الهػنيج الكصػفي فػي تقديهػو، كاعتهػد كػذلؾ عمػى عػدة       

دراسات سابقة بها يخص الهكضكع، فكانت الدراسة ترتيبية تكضيحية هستفيضة 
 تبيف هدل دكر البيركني العمهي لبلستفادة كالتعمـ.

 البيروني أصل التسمية والنشأة:
د السػػند تسػػهى بيػػركف بمػػدة تقػػع فػػي بػػبلإلػػى  يرجػػع أصػػؿ لقػػب البيركنػػي 

،كىي كمهة فارسية تعني ضاحية، كذكر أف هعنى كمهة بيركني ىي اشتقاؽ هف 
، كىنػػاؾ هػػف رجػػح أف كمهػػة بيػػركف كانػػت االسػػـ (1)برانػػي؛ أم خػػارج البمػػدة كمهػػة

كالتػػػػػي تقػػػػػع اليػػػػػـك فػػػػػي جهيكريػػػػػة  )*(القػػػػػديـ لهدينػػػػػة كػػػػػاث ،أكبػػػػػر هػػػػػدف خػػػػػكارـز
 .(2)أكزبكستاف

                                                           
( ح١ٛ١ٌٟٔ، ػزي حٌَكّٓ رٓ حرٟ رىَ، رغ١ش حٌٛػخس فٟ ١زمخص حٌٍغ١٠ٛٓ ٚحٌٕلخس )ى.ص، ى.َ( ٙ 1)

؛ وٌٌه حرٓ 17/180؛ وٌٌه حٌلّٛٞ، ٠خلٛص ،ِؼـُ ح٤ىرخء، ِطزؼش ىحٍ حٌّؤِْٛ )ى.َ، ى.ص( 50

ص، ٓىخ، ػَّ، ٔمي ح٤ى٠خْ ػٓ أرٟ ح٠ٌَلخْ حٌز١َٟٚٔ، َِوِ ّٔخ ٌٍزلٛع ح٨ٓظَحط١ـ١ش )ر١َٚ

2021 ٙ )َ95. 

( هٛحٍَُ: حل١ٍُ ًٚ ٍلؼش ؿغَحف١ش ف١ٔلش ر٢ٓٛ أ١ٓخ ٠ظ١ِّ روٜٛرش طَرظٗ ٚغِحٍس ١ِخ٘ٗ أَٗٙ )*

أٔٙخٍٖ َٔٙ ؿ١لْٛ. حٌم٠ٍِٕٟ، ُو٠َخ رٓ ِلّي رٓ ِلّٛى، آػخٍ حٌز٩ى ٚأهزخٍ حٌؼزخى، ىحٍ ٛخىٍ 

 .226 -225)ر١َٚص، ى.ص( ٙ 

 .97(حرٓ ٓىخ، حٌَّؿغ حٌٔخرك، ٙ 2)
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ركنػػػػػي فػػػػػي القػػػػػرف الرابػػػػػع اليجػػػػػرم/ العاشػػػػػر كلػػػػػد هحهػػػػػد بػػػػػف أحهػػػػػد البي 
الهيبلدم، ذلؾ القرف الذم شيد تطكران عمهيا كظيكر كثيرو هف العمهاء في العالـ 
اإلسبلهي ككػاف البيركنػي أحػدىـ؛ كػاف هكلػده تحديػدان فػي الثػاني هػف ذم الحجػة 

ـ في بمدة هػف ضػكاحي هدينػة كػاث )عاصػهة 973سبتهبر  4ق/362هف العاـ 
( تعػػرؼ  بػػػ)قاص( كالتػػي تسػػهى اليػػـك بهدينػػة )شػػاه عبػػاس( احػػدل هػػدف خػػكارـز

 .(3)جهيكرية أكزبكستاف اليكـ
عػاش البيركنػي طفكلتػػو فػي بيئػة قاسػػية ،فقػد تػكفي كالػػده صػغيران، فكفمتػػو  

كالدتو، التي كانت تهتيف بيع الحطب، فنشأ في هسػاعدتيا بجهعػو، كربهػا هػاهر 
تكسيع هداركو كاكتشاؼ كؿ جديد في بو هف تمؾ القسكة الحياتية كانت سببان في 

 .(4)حياتو
أهػا عػف أصػمو فينػػاؾ هػف يػرل أف عربػيه هػػف أصػكؿ بغداديػة، كآخػػركف  

، كلكنػو يحػب العربيػة  ، إال أف كثيران هف البحاث يركف أنو فارسػيه يركف أنو تركيه
فكانػػت جػػؿ كتاباتػػو بالمغػػة العربيػػة اليػػت تعػػد المغػػة األـ لػػو ،رغػػـ إجادتػػو لمغػػات 

 .(5)غيرىا

                                                           
خٟ٘، ٩ٛف حٌي٠ٓ ػزي حٌٍط١ف، حٌوٛحٌي ِٓ آٍحء أرٟ ح٠ٌَلخْ حٌز١َٟٚٔ، ىحٍ حٌفىَ ٌٍَٕ٘ ( ح3ٌٕ)

؛ وٌٌه َِحى، رَوخص ِلّي، حٌز١َٟٚٔ ف١ٍٔٛفخ ، حٌّٜيٍ 12َ( ٙ 1985ٚحٌظ٠ُٛغ )ػّخْ، 

 ..8َ( ٙ 1988ٌويِخص حٌطزخػش )ِي٠ٕش َٜٔ، 

 .8، ٙ ؛ وٌٌه َِحى، حٌَّؿغ حٌٔخرك12( حٌٕخٟ٘، حٌَّع حٌٔخرك، ٙ 4)

 .7( حٌَّؿغ ٔفٔٗ، ٙ 5)
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اختمفػػػت الركايػػػات التاريخيػػػة عػػػف الهيػػػذب الػػػذم كانػػػت تنتهػػػي لػػػو أسػػػرة  
البيركني كرثو عنيا، كأف أيسرتو شيعية الهذىب ،كىك استنبط خبلؿ كتابو اآلثار 

 .(6)الباقية، كلكنو أصبح سنيان بعد أف قاهت الدكلة الغزنكية ككقع تحت نفكذىا
العمهيػػة؛ رحػػؿ البيركنػػي كبعػػد رحمػػة عمهيػػة حافمػػة بالتػػأليؼ كاالبتكػػارات  

عف ىذه الحياة كقػد تجػاكز الثهػانيف عاهػان فػي هدينػة غزنػة فػي الثالػث هػف رجػب 
 .(7)ـ1048ديسهبر  13ق/440

 ثانيًا: عصره:
عاش البيركني خبلؿ العصػر العباسػي الثالػث، كىػك هػا يعػرؼ بالعصػر  

هختمفة دكؿ إلى  البكييي، كفيو ضعفت سمطة الدكلة العباسية ؛كتقطعت أقاليهيا
كهتنػاحرة، تمػػؾ الصػػراعات كالتقمبػػات السياسػػية شػػكمت خطػػران عمػػى حيػػاة العمهػػاء؛ 

تكجيػػػػاتيـ الهذىبيػػػػة كالسياسػػػػية، فػػػػالبيركني كلػػػػد فػػػػي النطػػػػاؽ الجغرافػػػػي  بسػػػػبب
لمسػػمطنة الخكارزهيػػة، كالتػػي عػػايش فتػػرة احتضػػارىا، ككػػاف سػػقكطيا فػػي قبضػػػة 

بػػػبعض العمهػػػاء ك ضػػػـ الغزنػػػكييف، الػػػذم نكػػػؿ سػػػمطانيا هحهػػػكد بػػػف سػػػبكتكيف 
.بسػبب الظػركؼ (8)لحاشيتو بعضيـ، ككاف البيركني ههف فازكا برضى السػمطاف

 )*(السياسية كبحثػان عػف العمػـ؛ تنقػؿ البيركنػي بػيف عػدة هػدف، فكانػت هدينػة الػرم

                                                           
 .122-121( حرٓ ٓىخ، حٌَّؿغ حٌٔخرك، ٙ 6)

 .15( َِحى، حٌَّؿغ حٌٔخرك، ٙ 7)

( حٌٕخٟ٘، ٩ٛف حٌي٠ٓ ػزي حٌٍط١ف، حٌوٛحٌي ِٓ أٍحء أرٟ ح٠ٌَلخْ حٌز١َٟٚٔ، ىحٍ حٌفىَ ٌٍَٕ٘ 8)

 .13؛ وٌٌه َِحى، حٌَّؿغ حٌٔخرك، ٙ 13َ( ٙ 1985ٚحٌظ٠ُٛغ )ػّخْ، 

ٞ: ِي٠ٕش ٍِ٘ٙٛس فٟ ر٩ى فخٍّ طظ١ِّ روٜٛرش طَرظٙخ ٚٚفَس ١ِخٖ= حٌم٠ِٕٟٚ، حٌّٜيٍ ( حٌَ)*

 .375حٌٔخرك، ٙ 
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فػػي بػػبلد الينػػد الػػذم  )****(كغزنػػة )***(كجرجػػاف )**(أكلػػى ىػػذه الهػػدف ثػػـ بخػػارل
 .(9)كاف هقربا هف سمطانيا

 وخو: شي
عاصػػػر البيركنػػػي كثيػػػران هػػػف العمهػػػاء كػػػابف سػػػينا كهسػػػككيو كأبػػػي سػػػيؿ  

الهسيحي كغيػرىـ كقػد تتمهػذ عمػى العديػد هػف العمهػاء ،كهػنيـ العػالـ عبػد الصػهد 
ـ( الػػػذم أتػػػـ القرهطػػػة كلقػػػي 1077ق/404األكؿ بػػػف عبػػػد الصػػػهد الحكػػػيـ )ت 

ق/  421حتفػػػػػػو عنػػػػػػد اسػػػػػػتيبلء السػػػػػػطبلف الفزنػػػػػػكم هحهػػػػػػكد بػػػػػػف سػػػػػػبتكيف )ت 
 .(10)ـ( عمى ببلد خكارـز1030

ككاف هف أساتذتو عالـ الرياضيات كالفمؾ كالطب ؛أبك سػيؿ عيسػى بػف  
، (11)جرجػػافإلػػى  ـ( الػػذم إلتقػػاه عنػػد رحيمػػو1000ق/389يحيػػى الهسػػيحي )ت 

ق/ 425كهػػػػف أسػػػػاتذتو أيضػػػػان العػػػػالـ أبػػػػك النصػػػػر بػػػػف هنصػػػػكر بػػػػف عػػػػراؽ )ت 
إلى  ؤلسرة الخكارزهية الحاكهة. إضافةـ( الذم كاف عالهان كأهيران، ينتهي ل1034

العمهػػاء الهسػػمهيف فقػػد تتمهػػذ عمػػى عػػالـو يكنػػاني لػػـ يػػذكر اسػػهو، تعمػػـ هنػػو المغػػة 
دراسػػة عمػػـ الفمػػؾ كالككاكػػب، كتعمػػـ عمػػى يػػده إلػػى  اليكنانيػػة، ككػػاف سػػببان فػػي نقمػػو

                                                           
( روخٍٜ :أػظُ ِيْ ر٩ى ِخ ٍٚحء حٌَٕٙ ر٢ٓٛ آ١ٓخ ٠َؿق أٔٙخ فظلض فٟ ه٩فش ِؼخ٠ٚش رٓ أرٟ **)

 .1/353َ( 1977ٓف١خْ =حٌلّٛٞ ،٠خلٛص رٓ ػزي هللا، ِؼـُ حٌزٍيحْ، ىحٍ ٛخىٍ )ر١َٚص، 

( ؿَؿخْ: ِي٠ٕش وز١َس لَد ١زَٓظخْ طظ١ِّ رىؼَس غ٩طٙخ حٌٍِحػ١ش ٠فٍٜٙخ ػٓ ١زَٓظخْ َٔٙ ***)

 .348وز١َ= حٌم٠ِٕٟٚ، حٌّٜيٍ حٌٔزخق ،ٙ 

( غِٔش :٠٨ٚش طمغ فٟ أ١َحف ر٩ى هَحٓخْ رمَد ر٩ى حٌٕٙي طمغ فٟ ِٕطمش ؿز١ٍش طظ١ِّ ****)

 .428ٙ  رغ٩طٙخ حٌٍِحػ١ش= حٌم٠ِٕٟٚ، حٌّٜيٍ حٌٔخرك،

 .13( حٌٕخٟ٘، حٌَّؿغ حٌٔخرك، ٙ 9)

 .102؛ وٌٌه حرٓ ٓىخ، حٌَّؿغ حٌٔخرك، ٙ 13( َِحى، حٌَّؿغ حٌٔخرك، ٙ 10)

 .102( حٌَّؿغ ٔفٔٗ، ٙ 11)
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مهيف ذلؾ قرأ لكثير هف العمهػاء الهسػإلى  . باإلضافة(12)المغة اليكنانية كالسريانية
 .(13)كغيرىـ كالخكارزهي ،كالكندم، كالهسعكدم ،كالطبرم ،كالجاحط، كالرازم

 تراثو العممي:
ييعػػػد البيركنػػػي هػػػف أكائػػػؿ العمهػػػاء الػػػذيف اسػػػتخدهكا الهػػػنيج العمهػػػي فػػػي  
، كقػػد اسػػتخدـ عػػدة هنػػاىج عمهيػػة تتهاشػػى هػػع طبيعػػة هػػا يتناكلػػو هػػف (14)هؤلفاتػػو

ىدة كالتجربػػػة كالقيػػػاس كغيرىػػػا، ككػػػاف عمػػػكـ؛ فاسػػػتخدـ هػػػنيج االسػػػتقراء كالهشػػػا
هحققػان هصػػههان آلراء الغيػػر ،كنهكذجػػان لمعػػالـ الهفكػر، هخػػاض فػػي عمػػكـ الطبيعػػة 

 . (15)كالديف كالفمسفة برؤية فكرية هنسقة
كانت إجادتو لعدة لغات سيمت عميػو النيػؿ هػف عمػكـ حضػارات هتعػددة،        

كالسػػػػػػػريانية كالسنكسػريتية )لغػة  يػػكنانيةفقد كاف يػتكمـ المػػغة الفػػارسية كالعربيػة كال
، كذاعت شيرتو فعػرؼ فػي الشػرؽ بمقػب األسػتاذ، كعرفػو الغربيػكف (16)اليندكس(

، (17)كهػا كجػد فػي الكتػب البلتينيػة Master ALiporonباسـ األستاذ أليبػكركف 
 كفيها يمي تكضح أىـ العمـك التي برع فييا البيركني:

 
                                                           

؛ وٌٌه ِلّي، ػخ١ف، حٌز١َٟٚٔ، ىحٍ حٌطخثف ) حٌمخَ٘س، 103( حرٓ ٓىخ، حٌَّؿغ ٔفٔٗ، ٙ 12)

2003 ٙ )َ4. 

 .12( َِحى، حٌَّؿغ حٌٔخرمش، ٙ 13)

 .4( ِلّي، حٌَّؿغ ٔفٔٗ، ٙ 14)

(15( Nadiri, Ishag, Early Muslim Sceince and Emtrepreme ussius ship in 

Islam, comference JAnnARY 2-5 th 2009. P8. 

؛ وٌٌه حٌٕ٘ٛحٟٔ، 36، 34( حٌيَِىحٕ، أكّي ٓؼ١ي، حٌز١َٟٚٔ، ىحٍ حٌّؼخٍف )حٌمخَ٘س، ى.ص( ٙ 16)

حٌؼ١ٍّش فٟ ح٩ٓ٦َ، ِىظزش ىحٍ حٌِِخْ ٌٍَٕ٘ ٚحٌظ٠ُٛغ )حٌّي٠ٕش أكّي ِلّي، ػزخلَس حٌل٠خٍس 

 .196َ( ٙ 2007حٌٍّٕٛس، 

 .189( حٌٕ٘ٛحٟٔ، حٌَّؿغ حٌٔخرك، ٙ 17)



نوفمبر  11العدد 

 2221سبتمبر 

 مجلة البحوث األفرٌقٌة

   

 731                                 

 اإلسالمٌة الحضارة على العلمٌة وآثاره البٌرونً

 :عمم الفمك والجيولوجيا -1
كػػػاف عالهػػػان فمكيػػػان حازهػػػان، درس تكػػػكيف األرض كأسػػػباب حػػػدكث الػػػزالزؿ  

كالبراكيف، كاستطاع إيجاد هعادلة بسػيطة لقيػاس هحػيط األرض، ككػاف يعتقػد أف 
األرض ىػػي التػػي تػػدكر حػػكؿ الشػػهس، كأظيػػر فكػػرة التعاقػػب الجيكلػػكجي بصػػكرة 

سػػػتخدـ بحسػػػاب ، كا(18)دكرات زهنيػػػة كػػػأف يصػػػبح البحػػػر يابسػػػان، كاليابسػػػة بحػػػران 
الهثمثػػػػات طريقػػػػة لقيػػػػاس نصػػػػؼ األرض ،ككجػػػػد عيهػػػػة لنصػػػػؼ قطرىػػػػا تسػػػػاكم 

 .(19)ـ1609هيبلن انجميزيان ؛الذم يساكم الهيؿ فيو حاكلي  3928.77
كذكر السيكطي أف تصانيفو فػي النجػكـ كالييػة كالهنطقػة كالحكهػة كثيػرة  

 .(20)تبيف غزارة انتاجو العمهي
 عمم الخرائط والجغرافيا: -2

عػػػد رسػػػالة البيركنػػػي بعنػػػكاف "االسػػػقاط الهسػػػطح الشخصػػػيات كالكػػػرات" ت 
كضػػػح فييػػػا كيفيػػػة رسػػػـ خػػػرائط الكػػػرة األرضػػػية، كتصػػػكر هنيػػػا خطػػػكط الطػػػكؿ، 
كعمى ضكء فكرتػو قػدهت بعػد رحيمػو بخهػس قػركف خريطػة لمعاهػؿ كهثػاؿو بػدائي 

، كبراعتػػػو فػػػي عمػػػـ الجغرافيػػػا، تهكػػػف هنػػػو خبلليػػػا قيػػػاس (21)لهثػػػؿ ىػػػذه الطريقػػػة

                                                           
 .15( َِحى، حٌَّؿغ ٔفٔٗ، ٙ 18)

(3) Ahmad, Riat, ALBiruni, P168.  

 .51( ح١ٛ١ٌٟٔ، حٌّٜيٍ حٌٔخرك، ٙ 20)

(5) sparatigna, Amelia caralina, ALBiruni and the Mathemtical, 

Gerographyhilica 2014. P8.  
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، كقػػد جهػػع ذلػػؾ هػػف خػػبلؿ (22)خطػػكط الطػػكر كالعػػرض ،كالهسػػافات بػػيف البمػػداف
 .(23)رحبلتو الهتنكعة

 عمم الحساب واليندسة: -3
، كهػف (24)برع البيركنػي فػي عمػـ الحسػاب ،ألػؼ كثيػران هػف الكتػب القيهػة 

ثػػبلث أقسػػاـ هتسػػاكية، ككضػػع الجػػداكؿ كالرياضػػية إلػػى  براعتػػو أنػػو قسػػـ الزاكيػػة
 .(25)كظميا، ككجد تناسب الجيكب كغيرىا هف االسياهاتلجيب الزاكية 

 عمم الطبيعة: -4
طػػكر طرقػػان تجريبيػػة لقيػػاس كثافػػة الهػػادة؛ باعتهػػاده عمػػى نظريػػة الػػكزف  

، كابتكػػر (26)كالحجػػـ ،ككهػػا أنػػو عهػػـ نظريػػة هركػػز الثقػػؿ كتطبيقيػػا عمػػى الحجػػكـ
كالهعػػػادف،  جيػػػازان اسػػػتخدهو لقيػػػاس الػػػكزف النػػػكعي لعػػػدد هػػػف العناصػػػر الطبيعيػػػة

 كدرس حركة السكائؿ كضغطيا ككزنيا.
 الدراسات األدبية:

تبصػػر فػػي عمػػـ التػػاريخ ؛فػػدرس عػػادات الشػػعكب، كتقاليػػدىا، كدياناتيػػا،  
 .(27)كعقائدىا ،كألؼ في ذلؾ كثيران هف الهؤلفات

                                                           
 .14( ِلّي حٌَّؿغ حٌٔخرك، ٙ 22)

(7) sparatigna, the previous reference, p2. 

، ىحٍ حٌَحثي 2( حرٓ حٌؼزَٞ، غ٠َغ٠ٍّٛٛ أرٟ حٌفَؽ رٓ حَْ٘ٚ، طخ٠ٍن ِوظَٜ حٌيٚي، 24١)

 .325َ( ٙ 1994حٌٍزٕخٟٔ. )حٌلخ١ُِش، 

ِلّي، ِميِش فٟ طخ٠ٍن حٌؼٍَٛ فٟ حٌل٠خٍحص ح١ِ٩ٓ٨ش، ىحٍ حٌىظذ ح١ٕ١ٌٛش  ( ى٠خد، ِفظخف25)

 .228َ( ٙ 1992)رٕغخُٞ، 

(3) Ahmed, the previous reference, p173. 

 .13( ِلّي، حٌَّؿغ حٌٔخرك، ٙ 27)
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 خامسًا: مؤلفات العممية:
ترؾ البيركني هكتبة ضخهة هف الهؤلفػات اختمػؼ فػي عػددىا ،فقػد ذكػر  

، كلكػف يبقػى إحصػائيا (28)كتابان  180كتابان، كذكر أنيا حكالي  138نيا حكالي أ
، كأف هػػا ىػك هتػػداكؿ هنيػػا (29)غيػر دقيػػؽو فقػد أشػػير أف أربعػة أخهاسػػيا قػػد فقػدت

لغػػػات أخػػػرل أشػػػيرىا إلػػػى  ، تػػػرجـ بعضػػػيا(30)كعشػػػركف كتابػػػان  إتنػػػاففػػػي حػػػدكد 
 .(31)االنجميزية

 :(32)كأىـ هؤلفاتو
 لقركف الخالية.اآلثار الباقية في ا .1
 الجهاىير في هعرفة الجكاىر. .2
 االستيعاب في صنعة االسطرالب. .3
 تاريخ اليند. .4
 تحديد نيايات األهاكف لتصحيح هسافات الهساكف. .5
 التفييـ لصناعة التنجيـ )التفييـ في أكائؿ صناعة التنجيـ(. .6
 استخراج األكتار في الدائرة. .7

                                                           
 ( ٔفْ حٌَّؿغ ٚحٌٜفلش.28)

زؼش حٌظَلٟ )ىِ٘ك، ( حٌز١ٙمٟ،ػٍٟ رٓ ٠ُي، طخ٠ٍن كىّخء ح٩ٓ٦َ، طلم١ك ِلّي وَٚ ػٍٟ، ِط29)

1946 ٙ )َ61. 

 .81( حٌَّؿغ ٔفٔٗ، ٙ 30)

 .228( ٠ًخد، حٌَّؿغ حٌٔخرك، ٙ 31)

؛ 5/314َ( 1986، ىٍح حٌؼٍُ ١٠٩ٌٍّٓ )ر١َٚص، 7( حٌٍِوٍٟ، ه١َ حٌي٠ٓ رٓ ِلّٛى، ح٦ػ٩َ ،32١)

؛ وٌٌه 10-9؛ وٌٌه ِلّي، حٌَّؿغ حٌٔخرك، ٙ 14-13وٌٌه حٌٕخٟ٘، حٌَّؿغ حٌٔخرك، ٙ 

 .229ٌَّؿغ حٌٔخرك، ٙ ٠ًخد ،ح
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 القانكف الهسعكدم. .8
 اإلرشاد. .9

 كتاب الصيدلية. .10
 لرصد الفمكي.ا .11
 رسالة الحساب العشرة. .12
 االسطرالب. .13
 رسالة في الفمؾ )كتبيا بالعربية كالفارسية(. .14
 تاريخ األهـ الشرقية. .15
 تحديد نيايات األهاكف. .16

 الخالصة:
 هف خبلؿ ىذه الدراسة نستنتج التالي:    
فيػػػػو الهسػػػػمهكف زهػػػػف العصػػػػكر  نبػػػػغتكضػػػػيح هػػػػدل التطػػػػكر العمهػػػػي الػػػػذم   .1

 الكسطى.
لهسػػمهيف فػػي التطػػكر العمهػػي، كاسػػتفرادىـ بػػو فػػي زهػػف التخمػػؼ تبيػػيف دكر ا .2

 العمهي الذم كاف يعايش كثيران هف الشعكب الهجاكرة زهف القركف الكسطى.
لٌهحت الدراسة سكء الكضع السياسي الذم كاف يعيشو العػالـ اإلسػبلهي بعػد  .3

تجػػػزء أقػػػاليـ الخبلفػػػة العباسػػػية، كلكػػػف الكضػػػع لػػػـ يقػػػؼ عائقػػػان أهػػػاـ اإلبػػػداع 
بمػػػػى بالثقافػػػػػة كالتطػػػػػكر  حي الفكػػػػرم لمعمهػػػػػاء الهسػػػػػمهيف ،فكانػػػػت تمػػػػػؾ القػػػػػركف ي

 العمهي.
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بينػػت الدراسػػة زخػػـ اإلنتػػاج العمهػػي الػػذم تركػػو البيركنػػي كغيػػره هػػف العمهػػاء  .4
 الهسمهيف.

ف كانػػت دراسػػتنا عمػػى عجػػؿ، كلكػػف لمتكصػػية فػػإف دراسػػة   كالخبلصػػة كا 
هني كها كتبو الطرؼ اآلخر تكسع فكرم كز إلى  الفكر اإلسبلهي كهفكريو يحتاج

 بالخصكص.
 ومراجع البحث: قائمة مصادر

 أوًل: المصادر:
 ق(565 البييقي، عمي بف زيد )ت -1

الترقي )دهشؽ،  هطبعةتاريخ حكهاء الهسمهيف، تحقيؽ هحهد كرك عمي،      
 ـ(.1946

 ق(626الحهكم، ياقكت بف عبد ا )ت  -2
 كف )د.ـ، د.ت(هعجـ األدباء، هطبعة دار الهأه      

 ق( 911السيكطي، عبدالرحهف بف أبي بكر )ت  -3
 بغية الكعاة في طبقات المغكية كالنحاة )د.ـ، د.ت(     

 ق( 685 )ت ابف العبرم، غريغكريكس أبي الفرج بف أىركف -4
 ـ(.1994، دار الرائد المبناني )الحازهية، 2تاريخ هختصر الدكؿ، ط-5

 ثانيًا: المراجع العربية:
 هرداش، أحهد سعيد، البيركني، دار الهعارؼ )القاىرة، د.ت(الد .1
دياب، هفتاح هحهد، هقدهة في تاريخ العمكـ في الحضارة اإلسبلهية، دار  .2

 ـ(.1992الكتب الكطنية )بنغازم، 
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، دار العهؿ لمهبلييف 7الزركمي، خير الديف بف هحهكد، اإلعبلـ، ط .3
 ـ(.1986)بيركت، 

ف أبي الريحاف البيركني، هركز نها لمبحكث ابف سكا، عهر، نقد األدياف ع .4
 ـ(.2021االستراتيجية )بيركت، 

الشنكاني، أحهد هحهد، عباقرة الحضارة العمهية في اإلسبلهي هكتبة دار  .5
 ـ(.2007الزهاف لمنشر كالتكزيع )الهدينة الهنكرة، 

 ـ(.2003هحهد، عاطؼ، البيركني، دار الطائؼ )القاىرة،  .6
ركني فيمسكفان، الهصدر لخدهات الطباعة )هدينة هراد، بركات هحهد، البي .7

 ـ(.1988نصر، 
الناىي، صبلح الديف عبد المطيؼ، الخكالد هف آراء أبي الريحاف البيركني،  .8

 ـ(.1985كالتكزيع )عهاف،  لمنشر الفكردار 
 المصادر األجنبية:

9. Ahmad, Riaz, ALBiruni.  

10. Nadiri, Ishaq, Early Muslim Science and Entreprene 

ussius ship in Islam, conference Jannary 2-5 th 2005. 

11. Spararigna, Amelia caralina, ALBiruni and the 

Mathematical, Gerography philice 2014.
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