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 نبذة عن الجمعٌة األردنٌة لتارٌخ العلوم

، بمبادرة من المرحوم الدكتور عبد الرحٌم بدر. وأدت وفاته 1989ـاسست هذه الجمعٌة سنة 

، 1995بعد ذلك بوقت قصٌر إلى بقئها حبرا على ورق، إلى أن انتخب لها مجلس إدارة سنة 

وبدأت تنشط. واتفق على أن ٌكون من أهم أعمالها مؤتمرات دولٌة تعنى بالمنجزات العلمٌة فً 

، برعٌة 1996لعربٌة اإلسالمٌة. وهكذا، عقدت الجمعٌة أول مؤتمراتها فً اٌلول الحضارة ا

كرٌمة من بنك اإلنماء الصناعً ومؤسسات اخرى. ثم عقدت مؤتمرها الثانً فً تشرٌن الثانً 

فً رحاب جامعة الزرقاء األهلٌة وبرعاٌة منها، وكان موضوع المؤتمرٌن حول  1998سنة

حول وسائل  2000ثم عقد المؤتمر الثالث فً كانون األول سنة المٌة. العلوم والتكنولوجٌا اإلس

كما عقد المؤتمر الرابع فً كانون  .اإلنتاج الزراعً والصناعً فً الحضارة العربٌة اإلسالمٌة

وكان  ، فً رحاب جامعة العلوم والتكنولوجٌا األردنٌة وبدعم سخً منها. 2002األول سنة 

العربً اإلسالمً فً المنجزات العلمٌة الغربٌة". وعقد المؤتمر  موضوعه "دور التراث العلمً

، 2004الخامس فً رحاب جامعة عمان األهلٌة وبدعم سخً منها، فً تشرٌن األول سنة 

 الكرجً والرٌاضٌات فً الحضارة العربٌة اإلسالمٌة". –وكان موضوعه "علم وعالم 

ردنٌة، وبدعم سخً منها، فً شهرأٌار ثم عقد المؤتمر السادس فً رحاب جامعة الزٌتونة األ

، وكان موضوعه "المالحة والجغرافٌة والفلك والتنجٌم فً الحضارة العربٌة أإلسالمٌة. 2007

 وقد أصدرت الجمعٌة وقائع المؤتمرات الثالث والرابع والخامس فً كتب منفصلة. 

عم سخً منه ومن وهذه هً وقائع المؤتمر اسابع الذي عقد فً رحاب جامعة فٌالدلفٌا وبد

. وكان موضوعه 2010شركة البوتاس العربٌة وجامعة البترا، فً تشرٌن الثانً من سنة 

"تارٌخ العلم فً الحضارة العربٌة اإلسالمٌة". وٌسرنا أن نقدم وقائعه فً هذا الكتاب بنسختٌن: 

إحدى  فً رحاب 2012ورقٌة ورقمٌة إلكترونٌة. والمنتظر أن ٌعقد المؤتمر الثامن فً صٌف 

 الجامعات األردنٌة، وسٌكون موضوعه" المدرسة فً الحضارة العربٌة اإلسالمٌة".
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 تصدٌر

الجمعٌة األردنٌة لتارٌخ العلوم أن تقدم هذا الكتاب: وقائع المؤتمر السابع. وتحاول الجمعٌة ٌسر 

أن تكون موضوعات مؤتمراتها بعٌدة عن العمومٌة، كما تحرص أن ٌكون مستوى البحوث 

المقبولة مما ٌلٌق بالعلماء المشاركٌن. كما ٌهمها أن تطرق موضوعات جدٌدة، لم تطرقها 

وموضوع تارٌخ العلم فً الحضارة العربٌة اإلسالمٌة ة للجمعٌة وغٌرها. مؤتمرات سابق

موضوع واسع، وٌستحق أكثر من مؤتمر، كما تدل علٌه محاور المؤتمر. وقد أرسلنا نشرة 

المؤتمر إلى عدد كبٌر من الباحثٌن الذٌن كنا نظن أنهم من المهتمٌن بالتراث العلمً العربً 

ذرنا عن عدم قبول أكثر من نصفها؛ لبعدها ترب ثمانٌن ملخصا، اعاإلسالمً. وقد وصلنا ما ٌقا

ثٌر كعن محاور المؤتمر، أو لضعف المعالجة. وٌظهر أن نقطتً الضعف هاتٌن سمة غالبة فً 

من المؤتمرات المعنٌة باموضوعات التراثٌة ، وبخاصة من الباحثٌن العرب والمسلمٌن، عدا 

المؤتمرات التً شاركت فٌها داخل العلم العربً  نسبة قلٌلة منهم، كما الحظت فً أكثر

 وخارجه؛ مقابل موضوعات جدٌة ملتزمة أرقى معالجة من المشاركٌن سواهم. 

وبعد القبول المبدئً لللملخص، طلبنا من كل مشارك أن ٌرسل لنا بحثه التام، مع االلتزام بقواعد 

ا بٌن البحوث. وهذه مشكلة أخرى للكتابة حددناها، لكً ٌخرج كتاب الوقائع بنمط متناسق فٌم

واجهناها مع الباحثٌن. على أن اغلبهم التزم، فشكرا لهم. ثم طلبنا من المشاركٌن الذٌن ألقوا 

على أن كتاب الوقائع حوى بحوثهم بأن ٌراجعوها وٌرسلوها لنتمكن من تحرٌرها وإخراجها. 

، بعد االتصال بكاتبها مختلفة بحوثا مقبولة فً المؤتمر لم ٌتمكن أصحابها من الحضور ألسباب

ولم نراجع هذه البحوث لتصحٌح أخطاء إمالئٌة، أو نحوٌة، أو  أو بعد إبداء رغبتهم فً ذلك.

جهد لنقوم به. ولذلك، فالجمعٌة غٌر مسؤولة عن أي  طباعٌة، فذلك جهد كبٌر ال وقت لدٌنا وال

لمطروحة فً هذه البحوث، وتبقى من هذه األخطاء فً حال وجودها؛ كما أنها ال تتبنى األفكار ا

 المسؤولٌة على عاتق صاحبها.

، وإلى طواقم لونتقدم بالشكر لجامعة فٌالدلفٌا ورئٌسها معالً األستاذ الدكتور مروان كما

وا المؤتمر من ٌخدأالجامعة فً اإلدارة والخدمات الذٌن فتحوا لنا قلوبهم بالمحبة واإلكرام قبل 

إعجاب المشاركٌن جمٌعا. كما نتقدم بالشكر لشركة البوتاس بكل احترام، خدمة حازت على 

العربٌة ورئٌس مجلس إدارتها عطوفة الدكتور نبٌه أحمد سالمة، وإلى دولة األستاذ الدكتور 

عدنان بدران رئٌس جامعة البترا ، وجامعة البترا على الدعم السخً الذي أنجح هذا المؤتمر. 

وأتقدم  ردنً الستضافته الكرٌمة للجمعٌة فً رحابه.ألونظل شاكرٌن لمجمع اللغة العربٌة ا

بالشكر للزمالء المشاركٌن من خارج األردن، الذٌن تجشموا عناء السفر، وكانوا روافع المؤتمر 

 ونجومه.
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تقدم بالشكر والتقدٌر لزمالئً فً مجلس إدارة الجمعٌة األردنٌة لتارٌخ العلوم، الذٌن أوأخٌرا، 

نجاح مؤتمر جمعٌتهم، مع تنوٌه خاص بجهود الدكتور بدٌع العابد فً بذلوا الجهد الصادق إل

 الذي جهز نشرة المؤتمر باللغتٌن العربٌة واإلنجلٌزٌة.المراسالت والتقوٌم واألفكار الخالقة، 

 وأسأل هللا التوفٌق والسداد. وإلى المؤتمر القادم بإذن هللا.

 2011تشرٌن األول  8هـ الموافق  1432ذو القعدة  10

 

 رئٌس الجمعٌة                                                                          

 األستاذ الدكتور عبد المجٌد نصٌر                                                               
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 بسم هللا الرحمن الرحٌم

 

 موضوع المؤتمر ومحاوره

 

 الجمعٌة األردنٌة لتارٌخ العلوم

 

 تارٌخ العلم فً الحضارة العربٌة اإلسالمٌة

 المنظومة أوالظاهرة  تكوٌن -التشكل  –البداٌات 

 الواقع والمستقبل

 المؤتمر السابع

 األردن –عمان 

 جامعة فٌالدلفٌا 

 4202تشرٌن الثانً  42-42

 

اإلسالمٌة فً تشكٌل وتكوٌن ظاهرة تارٌخ ٌهدف هذا المؤتمر إلى التعرٌف بدور الحضارة 

 ،وإظهار منجزاتنا العلمٌة المغٌبة ،وإبراز دورنا الحضاري ،العلم وذلك لتحرٌر وعٌنا المستلب

وتوظٌف أسالٌبنا ومنهجٌاتنا العلمٌة التً ابتدعها مفكرونا وعلماؤنا وتسلسلوا فٌها من البداٌة 

وذلك لالنعتاق من سطوة  ؛ً تارٌخ العلمالتً ه ،وتكوٌن المنظومة الظاهرةتشكل حتى 

 الحضارة الغربٌة ومرجعٌتها وحضور منهجٌاتها فً تفكٌرنا وإنجازاتنا العلمٌة.

وأن ننحً حضورها فً  ،ولتحقٌق ذلك ٌجب أن نتجرد كلٌاً من مقوالت الحضارة الغربٌة

اٌة ظاهرة تارٌخ بد ومنها ،سلطة احتكار بداٌات الظواهر الحضارٌة تبع ذلك من امو ،تفكٌرنا

و  وهو أن الظواهر الحضارٌة ،بذلك أبسط مناهج التفكٌر الحضارة الغربٌة(أي ة )مخالف ؛العلم

قبل  ،المنظومات الفكرٌة ما هً إال معان ومفاهٌم وأعراف تمارس بمستوٌات مختلفة من الوعً

ة هً ومن ثم بحضارة معٌن ،أن تكون مصطلحات ذات مفاهٌم مجردة خاصة بظاهرة معٌنة

 الحضارة الغربٌة.
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وبصفة خاصة ظاهرة  ،المنظومات الفكرٌةول بنى الظواهر الحضارٌة وانطالقاً من فهمنا لتشك

فقد جاءت  (.تصنٌف -عنوان  -أو منظومة ظاهرة  -تشكل  تأسٌس و -بداٌة :)تارٌخ العلم وهو

 محاور المؤتمر متطابقة مع هذا الفهم، ولتعزٌز حقٌقة أن ظاهرة تارٌخ العلم هً عربٌة إسالمٌة

 المنشأ والتكوٌن.و البداٌة 

هً لحظة فً الزمن وهً مشروع فكري تحت التأسٌس، ففً شقها األول معنًى  :فالبداٌة

المعنٌٌن تقع بداٌة ظاهرة تارٌخ  أي تارٌخً وفً شقها الثانً معنًى بنائً. وإذا تساءلنا فً

ن فً االعلم. لوجدنا أن المعنى البنائً مرهون بالمعنى التارٌخً أي أن المعنٌٌن متالزم

ولكن المعنى التارٌخً ٌنحصر بعد تسجٌل حضوره الزمنً لٌترك للمعنى البنائً حرٌة  ؛النشأة

ثم تكتب مسار تارٌخها  ، ومنفكرٌة أو علمٌة منظومة تصبحفتتشكل الظاهرة حتى  .المسار

 .فٌتشكل بذلك تارٌخ العلم

. فنجد البداٌة فً تشكل علم اآلثار مثال ضربن ٌةمتشكل المنظومات الفكرٌة أو العل ولتوضٌح

 ،وتوظٌف ،واستنطاق ،توثٌقتنقٌب، و :الجاهلً من عرعناصر ظاهرة علم اآلثار فً الش

ثم جاء القرآن  .العلمً واألسطوري لآلثار ٌنوللتفسٌر ،واللغة ،والزمان ،لإلنسان وللمكان

كما فً سورة أهل الكهف. ثم أعقبه الجاحظ فً كتاب  الكرٌم فعزز التفسٌر العلمً لآلثار

المنظومة  الظاهرة أو لعلم االجتماع. فتشكلتوالحٌوان فوضح أسس التفسٌر العلمً لآلثار 

(، اإلعجابالغرناطً )تحفة األلباب ونخبة بذاته كتب فٌه  اقائم النجدها علم )علم اآلثار( العلمٌة

ار العباد( وغٌرهم كثر. ثم جاء العلم بواالعتبار(، والقزوٌنً )آثار البالد وأخ اإلفادةوالبغدادي )

 ملكن بداٌة وأسس ومنهجٌات عل .قوت بنٌة ومنهجٌات كتابته الحدٌث فأضاف تقانات جدٌدة

وعلٌه فال ٌستقٌم بالعقل السلٌم إنكار هذه  .ةً رحم الحضارة العربٌة اإلسالمٌاآلثار ولدت ف

 الحقٌقة واالدعاء بأن علم اآلثار من إبداعات الحضارة الغربٌة.

 ااآلثار ٌنطبق على معظم العلوم. فإذا لم نجد فً منجزاتنا العلمٌة تأطٌر علم وما ٌنطبق على

فإن هذا ال ٌعنً أنه ال ٌوجد للحضارة العربٌة  ،م تحت عنوان معٌنللبعض ظواهر الع

اإلسالمٌة إسهام فً هذا العلم. وٌكفٌنا عناوٌن العلوم التً وردت فً تصنٌفات العلوم عند أكثر 

من عالم عربً كالفارابً وأخوان الصفا وابن سٌنا وغٌرهم. إن ما نهدف إلٌه كما وضح سابقاً 

 ،واالنعتاق من سطوتها وإنكارها لمنجزات اآلخرٌن ،هو التحرر من مركزٌة الحضارة الغربٌة

إن . وأنفسنا إال فً منجزات غٌرنا ال نرىوهذا ال ٌتم إال بتحرٌر عقولنا من أننا حضارة تابعة 

 ئاكفٌل بأن ٌعٌد لحضارتنا شٌ ،بعٌداً عن مقوالت الحضارة الغربٌة ،إظهارنا لمنجزاتنا العلمٌة

نفوس هو إعادة الثقة إلى  ،من هذا كلهواألهم  .انجازاتها تفعٌلوٌعمل على  ،هامن نورها وبرٌق
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ال على االجترار  ،على اإلنتاج والمشاركة عاوواز أبنائها لكً تكون محفزاً  ووجدان وعقول

 والتبعٌة.

 اورـــــــــــــــــــــــالمح

 

 ٌخ العلم: ماهٌته، بنٌته، أهدافهتار -1

 العربٌة اإلسالمٌةبداٌات تارٌخ العلم فً الحضارة  -2

 تشكل وتكوٌن ظاهرة تارٌخ العلم -3

 تارٌخ العلم ومصطلح تارٌخ العلم منظومات -4

 تطور كتابة تارٌخ العلم -5

القفطً، ابن أبً  ابن بن جلجل،، ادٌمفً تارٌخ العلم: ابن الن العربٌة اإلسالمٌة المؤلفات -6

 ... الخ. اصٌبعة

 .الخ ا، أخوان الصفا ...، ابن سٌنتصنٌف العلوم، جابر بن حٌان، الفارابً -7

 : الموسوعات العلمٌة -8

 اهج الفكر ومناهج العبربم، طواطالو 

 ارــــــــــــــــبصالمسالك ا  ري،ــالعم

 اٌة األربــــــــــــــــــــــنه  وٌري،نـال

 ىـــــــــــح األعشــــــــ، صبدينالقلقش

موقعها من اإلسهام العربً والمؤلفات العربٌة اإلسالمٌة المعاصرة فً تارٌخ العلم  -9

 خ العلم على ضوء المحاور السابقةاإلسالمً فً تارٌ
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InThe Name Of Allah The Magnificent The Mercifull 

The JORDANIAN SOCIETY FOR THE HISTORY OF SCIENCE 

The History Of Science In Arabic Islamic Civilization  

Beginnings – Formative stages - Established Phenomena Or Intellectual 

Disciplines  

Reality & Future 

The seventh Conference 

Amman - Jordan 

Dr. Badi al-Abed 

 badi@go.com.joMail: -E 

This conference endeavors to demonstrate, disclose and highlight the role of Arabic 

Islamic Civilization in forming and establishing the phenomenon of the history of 

science. The conference also aims to liberate our kidnapped and stolen consciousness, 

present our absent cultural performance and scientific achievements. Furthermore, it 

seeks to employ the contributions of Arab and Muslim scientists and intellectuals in 

the schemes and methods of research.  

The conference will focus at this contribution as: a beginning, a formative stage and 

as an established phenomenon or intellectual discipline; in order to free ourselves 

and our (Islamic) civilization from the claimed hegemony, predominance and 

superiority of Western Civilization.   

In doing so, we (Arab and Muslim scholars) must totally free ourselves from the 

claims of superiority of Western civilization. We must escape, free and suppress its 

presence in our thinking as an unchallenged superior civilization. Most important is 

its claim of its reservation and holding of the beginnings of the phenomenon or the 

intellectual discipline of the history of science; in spite of the fact that this claim is 

contradicting the simplest methods of thinking; because all cultural phenomena and 

intellectual disciplines, originally were ideas, notions or concepts at different levels or 

scales of consciousness before being specific terms with different abstract meanings 

and definitions for a certain culture namely Western one. 

It is from our understanding of the formation of the structure of cultural phenomena 

and intellectual disciplines, particularly, the cultural phenomena and intellectual 

disciplines of the history of science and that is: (beginning, formation and 

establishment, phenomenon, title, classification). Therefore the topics of the 

conference are put to address this phenomena; and to authenticate and enhance the 

fact that the phenomenon of history of science is an Islamic one as a beginning, a 

formative stage and as an established phenomenon.  

mailto:badi@go.com.jo
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To clarify this process, the concept beginning is a moment in time and, at the same 

time, a project underway. In the first part, beginning bears a historical meaning; and 

in the second, it bears a structural one. If a question in what meaning of these two lies 

the beginning of the phenomenon of the history of science, one find that the two 

meanings are tied together in terms of time; but the first meaning retreat, after 

marking its presence on time or historical presence, in favor of the second one. Yet 

the second (structural) meaning continues to drew the formative stage of the 

phenomenon until it reaches to its establishment as a cultural or intellectual discipline, 

which in turn marks its presence in history. Yet and as a consequence, the 

phenomenon or the intellectual discipline of the history of science found and 

established as an amalgam of the scientific phenomena or intellectual disciplines.  

To spell out this process (the forming of phenomena and intellectual disciplines), we 

shall take, as a case in point, the phenomenon of the science of archaeology. One 

finds that the beginning of this phenomenon started in al-Jahiliyya period, where all 

elements of the science of archaeology were documented, formed and established, 

such as inventing techniques of exploration and excavation, recording of houses and 

places, assigning names of patrons of houses and places and their social positions, 

locating their geographical sites, describing their building materials, construction 

techniques and types of environment, depicting characteristics of forms and aesthetic 

qualities, documenting history of construction; scientific and mythical interpretation 

of antiquities …etc. 

The formative stage of this beginning (the science of archaeology) was mentioned in 

the holy Quran where stories ancient civilization were documented like that of ancient 

Egypt. People of Aad, people of Thamood, etc. The story of the Al-Kahf (Cave) is a 

good example. 

This formation stage became well established in the works of Muslim archaeologists   

  al-Ghirnati (AH. 473-565/AD 1080-1170) in his book: Tuhfat al-Albab waNukhbat ; 

and al-Baghdadi (Ah 485-578)/ AD 1080-1170) and al-Qazwini in his book, Aathar 

al-Bilad wa Akhbar al-Ibad> 

After this Muslim performance, Western contributions began to appear in the second 

half of the 19
th

 century. That made them they introduced  this field and practice 

superiority over all cultures of the world. However, their contribution extended the 

scope of this field and enhanced its techniques, and strengthened its findings. They 

dnied that the origin of this science was initiated, founded and established by Arab 

and Muslim intellectuals and not by westerners. Therefore, it is unacceptable to ignore 

this fact and to surrender to the claims of Western culture. 

What applies to archaeology may be applied to many other sciences. However, if no 

theoretical framework to some sciences under specific titles or terms in Islamic 

civilization is found, that does not mean that Islamic contributions do not exist. It is 

sufficient it to indicate that Islamic civilization was the first to lay down classification 

of sciences under prpper titles and terms that marks, discloses and demonstrates 

cultural phenomena and intellectual disciplines; like the classifications of al-Farabi ح 

(AH 259-339/ AD 870-950), Ikhwan as-Safa (AH 4
th

 C/ AD 11
th

 C) and Ibn Sinaارٖ ح 

(AH 370-428/ AD 981-1037) and many others.  
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This conference is a call for Muslim scholars to liberate themselves from the claimed 

supremacy of Western culture hegonomy; and is an invitation to reveal and present 

the remarkable contributions of Islamic civilization in all sciences. This in turn will 

highlight part of the splendor and brightness of its performance; furthermore, it will 

bring back self-confidence to their followers and work as a motive and initiator for 

them to participate in producing knowledge and not consumin it.  

Themes of the conference 

1- History of Science  

                    Its concept & meaning, its structure and objectives 

2- The Beginnings of History of Science in Islamic Civilization 

3- The Formation and Establishment of the phenomenon or intellectual discipline of 

the History of  Science. 

4- The phenomena of the History of Science 

5- The development of writing of History of Science 

6- The publications in the history of science in Islamic civilization scholars like Ibn 

an-Nadim, Ibn Juljul, Ibn  al-Qafti, Ibn abi Osiyb`a … etc. 

7- The classification of sciences, like the work of: al-Farabi, Ikhwan as-Safa, Ibn Sina 

… etc. 

8- The encyclopedic works of: 

                                  Al-Watwat, Mabaij al-Fiker waManahij al-`Iber   

                                  Al-`Omariy, Masalik al-‘Absar 

                                   An-Noweriy, Nihayt al-‘Irab 

                                  Al-Qalqashandiy, Sobh al-‘a`sha 

9-Contemproray Arab and Islamic publication in the History of Science and Its role 

according to the previous topics. 
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 نشرة المؤتمر
 ٓؾبٝه أُؤرٔو

طخ٣ٍن حُؼِْ ٝر٤٘ظٚ  -1

 ٝأٛيحكٚ.

ريح٣خص طخ٣ٍن حُؼِْ  -2

ك٢ حُل٠خٍس 

 حُؼَر٤شحإلٓال٤ٓش.

ظخَٛس طخ٣ٍن حُؼِْ :  -3

 طٌ٘ال ٝط٣ٌٞ٘خ.

ٜٓطِق طخ٣ٍن حُؼِْ  -4

 ٝٓ٘ظٞٓخطٚ.

ططٍٞ ًظخرش طخ٣ٍن  -5

 حُؼِْ.

حُٔئُلخص حُؼَر٤ش ك٢  -6

ٓؼَ ٓئُلخص  طخ٣ٍن حُؼِْ,

حرٖ حُ٘ي٣ْ ٝحرٖ حُولط٢ 

ٝحرٖ ٛخػي حألٗي٢ُٔ 

١ٝخٕ ًزَٟ ُحىٙ 

 ٝؿ٤َْٛ.

ط٤ٜ٘ق حُؼِّٞ ػ٘ي  -7

ػِٔخء حُل٠خٍس حُؼَر٤ش 

 ش.حإلٓال٤ٓ

ىٍحٓش ٓٞٓٞػخص  -8

 ػَر٤ش.

ٓئُلخص ٓؼخَٛس  -9

 ػَر٤ش ك٢ طخ٣ٍن حُؼِْ. 

 

 رٞاه٣ـ ٜٓٔخ
آهَ ٓٞػي ٍُٞٛٞ 

 25/4حُِٔوٜخص 
 25/5اٗؼخٍ حُوزٍٞ حُٔزيث٢ 

آهَ ٓٞػي ُوزٍٞ حُزلغ 

 15/8ًخٓال 

 15/9اٗؼخٍ حُوزٍٞ حُٜ٘خث٢ 

 

ُـش حُٔئطَٔ ٢ٛ 
حُؼَر٤ش، ٝرخالٗـ٣ِ٤ِش 
 ُـ٤َ حُ٘خ١و٤ٖ رخُؼَر٤ش

 
 
 

 الجمعية األردنية لتاريخ العلوم
 مؤتمر السابعلا
 اُؾٚبهح ك٢ اُؼِْ ربه٣ـ

 اإلٍال٤ٓخ اُؼوث٤خ
 

 حُؼخ٢ٗ ط٣َٖ٘ 27 – 24
 2212( ٗٞكٔزَ)

  ٍكخد ك٢
ؿخٓؼش ك٤الىُل٤خ )ػٔخٕ( 

 حألٍىٕ

 حُظؼ٤ْٔ حألٍٝ
 حَُٔحٓالص ٓغ 

 أ.ك. ػجل أُغ٤ل ٤ٖٗو 
 هْٔ ح٣َُخ٤ٟخص ٝحإلكٜخء 
ؿخٓؼش حُؼِّٞ ٝحُظٌُ٘ٞٞؿ٤خ 

 حألٍى٤ٗش 
 22112حٍري ، حألٍىٕ 
Email 

amnusayr@gmail.com 

 
 اُلًزٞهأُٜ٘لً  ثل٣غ اُؼبثل

 طالع حُؼ٢ِ  1725ٙ. د. 

 ػٔخٕ ، حألٍىٕ  
badi@go.com.jo 

badi_yafa@yahoo.com 

 

رَز٤ٚق اُغٔؼ٤خ أُْبه٤ًٖ 

 ثجؾٞس ٓوجُٞخ ُٔلح أ٣بّ أُؤرٔو
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 لجمعية األردنية لتاريخ العلوما
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اإلسالميةفي تطور العلوم  

 والتكنولوجيا.
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   موقع الجمعية على الشابكة
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Jordan Society for 
History of science 

Established in 1989. Aims are 
To show the role of Arabic 
Islamic civilization in the 
development of science and 

technology. 
Strengthening the ties between 
the interested persons and 
institutions in the field of 
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Themes of the 

Conference 

1- History of 

science: its concept, 

meaning, structure 

and objectives. 

2-The beginning of 

history of science in 

Islamic civilization. 

3- The formation 

and establishment 

of the phenomenon 

or intellectual 

discipline of the 

history of science. 

4- The meaning and 

systems of the 

history of science. 

5- The development 

of writing of history 

of science. 

6- Arabic writings 

in the history of 

science like the 

writings of Ibn an- 

Nadim, Ibn Sa’ad, 

Ibn Sa’ed 

alandalusi,  

7- The classification 

of sciences as in the 

works of Al-Farabi, 

Ikhwan as-Safa. 

8- Encyclopediac 

works as the works 

of Watwat, al-

Omari, al-Nuwairi. 

9- Contemporary 

Arabic and Islamic 

works in the history 

of science. 

 

Important Dates 

Deadline for 

abstracts : 25
th

 of 
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Notice of 

preliminary 

acceptance  

25
th

 May 

Deadline for 

Intellectual Disciplines 

Reality and Future 

24-27 NOVEMBER 

2010-03-15 

PHILADELPHIA 

UNIVERSITY  

AMMAN, JORDAN 
Correspondence 

Prof  AbdulMajid Nusayr 
Department of 
Mathematics 

Jordan University for 
Science and Technology 

(JUST) 
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Tel +962 795 310 901 
Fax +962 2 720 1071 

Email 
amnusayr@gmail.com 

Dr. Badi al- Abed 
P O Box 1725, Tla’ al-Ali, 

Amman, Jordan 
Telefax +962 6 5518 735 

+962 777 310 195 
badi@go.com.jo 

badi_yafa@yahoo.com 

 
The society will cover hotel 

residence for participants 
with accepted papers. 

history of science. 
Encouraging the study of 
manuscripts and their 

publications. 
Spreading public knowledge 
about Islamic sciences: history 

and its topics.  
Holding conferences and 
symposia and giving lectures 

on the history of science. 
Our website is under 

construction 
www.jshs.org.jo 

Organizing committee 
Prof. AbdulMajid Nusayr, 

President 
Dr. Eng. Badi al-Abed, 

Secretary 
Dr. Eng. Muhammad Faris 

Prof Samir ad-Droobi 
Eng. Khalil Kunsul 

The language of the 
conference is Arabic, and 

for non-Arabs English. 
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receiving the 

complete paper :      

 15
th

 August 

Notice of final 

acceptance :15
th

 

September 

 
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 لتاريخ العلومالجمعية األردنية  
 برنامج المؤتمر السابع 

 3292 -99 – 32لثالثاء  ا
 في الفندؽ وصوؿ المشاركيف واستقباليـ

 3292 -99 – 32األربعاء  
 التسجيؿ واستقباؿ المشاركيف والضيوؼ  0000
 االفتتاح 0030

 آي مف الذكر الحكيـ        
 كممة رئيس الجمعية        
 كممة معالي األستاذ الدكتور مرواف كماؿ / رئيس الجامعة        

 عريؼ الحفؿ0  
 استراحة
 الجمسة األولى / رئيس الجمسة 0 أ. د. عالء الديف لولح               
 التكويف( –التشكؿ  –د. بديع العابد / الفكر المعماري العربي اإلسالمي )البداية  10000
 غوردو / حفريات اإلناسةأ. د. عبد العزيز  10030
 أ.د. عبد الرحمف الحسف / أصوؿ عمـ الجودة 11000
 أ. د. عبد المجيد نصير / كتابات معاصرة في تاريخ الرياضيات 11030
 مناقشة  1000 -12000
 غداء واستراحة وجولة في الجامعة  2000 – 1000
 عوني خصاونةالجمسة الثانية / رئيس الجمسة د.      
 جعفر السممي / تصويؼ نظرية العمـ في المغرب العربي أ. د.  2000
 أ. د. مزاحـ الشاىري / تصنيؼ المؤلفات العممية عند عمماء األندلس والمغرب 2030
 د. ياسر زكور / طبقات األمـ لصاعد بف أحمد 3000
 أ. د. أحمد السري / عصر الترجمة مف خالؿ رسالة حنيف إلى عمي بف يحيى  3030
 مناقشة 5000 – 4000
 الذىاب لمفندؽ 5000
 عشاء بدعوة كريمة مف معالي رئيس الجامعة األردنية 6030

 3292- 99 – 32الخميس  
 الجمسة الثالثة / رئيس الجمسة أ. د. سرى سبع العيش       
 أ. د. عبد الحؽ زريوح / كتاب الفيرست البف النديـ   0000
 العمـو لممرعشيأ. د. محمد ىشاـ النعساف / كتاب ترتيب    0030

 أ. د. عبد القادر عابد / تصنيؼ درلسة المعادف واألحجار وتصنيفيا 10000
 د. ىشاـ سوادي ىاشـ / عمـ الفمؾ مف كتاب مفتاح السعادة 10030
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 مناقشة   11000-12000
 غداء 2000 – 1000
 عبد القادر عابد د. أ. الجمسة الرابعة / رئيس الجمسة       
 منسية / في بدايات تاريخ العرب لمعموـ  أ. منجية عرفة 1000
 أ. د. شعيب مقنونيؼ / األنساؽ المعرفية في الموسوعات العممية   1030
 أ. د. محمود الحمزة / موسوعات روسية في تاريخ العمـو العربية 2000
 أ. د. يوسؼ قرقور / عمماء الرياضيات في األندلس مف خالؿ كتاب طبقات األمـ  2030
 مناقشة 4000 – 3000
 الجمسة الختامية / رئيس الجمسة أ. د. عبد المجيد نصير      
 اقتراحات وتوصيات 4000
 عشاء ووداع  6030
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 كممة رئيس الجمعية في حفؿ االفتتاح

 رئيس جامعة فيبلدلفيا –معالي األستاذ الدكتكر مركاف كماؿ 
 الضيكؼ األعزاء 
 أييا الحفؿ الكريـ

 السبلـ عميكـ كرحمة اهلل كبركاتو
التاريخ ىك امتداد األمـ في ماضييا، كجزء مف شخصيتيا ككجكدىا. كبعد أف تخبك نيراف 
الحركب، كتمكت نشكة القادة المنتصريف، تبقى اإلنجازات الحضارية لؤلمـ الشاىد األكبر عمى 

ـ منا يحفظ حمكرابي، الممؾ األكادم قبيؿ حكالي فك كجكدىا، كمشاركتيا في الحضارة اإلنسانية.
ربما قمة قميمة. لكنا أكثرنا نعرؼ حمكرابي  ؟عاـ بحركبو التي انتصر فييا أك انكسر 4000

بشريعتو التي قدميا لشعبو أكال، كمف بعد لئلنسانية. كعندما يتفاخر الغرب بقيمو المستمدة مف 
 و ىك الكصايا العشر، كليس حركب بني إسرائيؿ.الييكدية كالنصرانية، فإف أكؿ ما يشير إلي

سبلمية كجكد فذ. فقد ظيرت في فترة فراغ تاريخي؛ شاخت فيو الدكلة البيزنطية، إلكلؤلمة ا
 كانشغمت بحركب كصراعات دينية، كتفسيرات غيبية لمظكاىر الطبيعية، تناقض العمـ كالمنطؽ

المدارس العممية كالفمسفية المنتشرة اف أغمؽ أكثر األحياف. كزاد الطيف بمة أف االمبراطكر جستني
مف أثينة إلى اإلسكندرية، كشتت عمماءىا، استجابة لضغكط الكنيسة، بحجة أنيا تدرس عمكما 
كثنية. كبمغ التعصب ضد العمكـ )الكثنية( حدا جعؿ غبلتيـ يمزقكف عالمة الرياضيات 

لفارسية كانت ضعيفة البنية التحتية العممية، كما أف الدكلة ااإلسكندرانية ىيابتيا ابنة العاـ ذيكف. 
كلـ يعرؼ فييا مدارس عممية أك عمماء مبدعكف، سكل مدرسة جنديسابكر التي أنشاىا عمماء 
النساطرة الياربكف مف اضطياد الدكلة البيزنطية. كلـ يكف العرب في جزيرتيـ أك في دكيمتي 

غد في كنؼ ر قرل فبلحة، أك صفكة استمذت حياة ال سكاف كاأكثر مف رعاة  نةسالمناذرة كالغسا
.  األسياد مف فرس أك رـك

يبدع في شتى  أكفي أقؿ مف قرنيف كاف المجتمع اإلسبلمي قد استكعب عمكـ األمـ األخرل، كبد
المجاالت، ابتداء مف تعريب الدكاكيف كتحكيؿ المغة العربية إلى لغة عممية، إلى الفمسفة كالعمـك 

نظرية كالرياضيات. ىذا باإلضافة إلى إبداعو في عمكـ المغة العربية، كعمكـ الفقو التطبيقية كال
ذا كانت عمكـ المغة العربية كالفقو كالتفسير كالحديث ىي عمكما خاصة بنا كالتفسير كالحديث.  كا 

في األغمب، فإف اإلبداعات في العمكـ التطبيقية كالنظرية كالفمسفة كالرياضيات ىي لمبشرية 
. كىي العمكـ التي حرصت عمى تعمميا كترجمتيا كاستيعابيا. كىي التي تؤلؼ مساىمة جمعاء
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األكلى مف التطكر  كبرل عممية في الحضارة اإلنسانية، كاعتبرىا الدكتكر رشدم راشد المرحمة
 المعرفي العالمي.

في مؤتمرات أكاديمية العمـك  كلقد شاركتي  كتيتـ األمـ بإنجازات عممائيا عمى مختمؼ الصعد.
الصينية لمعمكـ في ثبلثة مؤتمرات تقيميا كؿ ثبلث سنكات. كذىمت مف ًعظـ االىتماـ الرسمي 
كاألكاديمي بالعمكـ الصينية. كىي عمى أىميتيا، قـز أماـ عمبلؽ عمكـ الحضارة العربية 

ميا في الجامعات الصينية مركزا أك معيدا أك قسما أكادي 30اإلسبلمية. إذ عددت ما ال يقؿ عف 
قدمت لرئيس  2001كبعد عكدتي مف مؤتمر سنة  مخصصة لذلؾ، إضافة لؤلكاديمية بأقساميا.

اقتراحا بإنشاء معيد لمتراث  ،جامعة العمكـ كالتكنكلكجيا األردنية، األستاذ الدكتكر سعد حجازم
الفكرة لحجج كاىية، كلـ  العممي كالتكنكلكجي العربي اإلسبلمي. لكف مجمس التعميـ العالي رفض

 تمتقطيا أم جامعة أردنية رسمية أك خاصة حتى اآلف.
جامعة رسمية كخاصة، ال يكجد عندنا معيد اك قسـ  25ىكذا نجد أننا في األردف، كمع كجكد ك 

أكاديمي أك برنامج لمعناية بالمنجزات العممية في الحضارة العربية اإلسبلمية، في ربكع ىذه 
العالـ العربي بجامعاتو االربعمئة ضعيؼ العناية بيذا التراث المميز. كربما  إف الجامعات. بؿ

كمعيد فريد  يمنح الدرجات العممية الذم نشير إلى معيد التراث العممي العربي في جامعة حمب
. كما أف عدد الجمعيات الميتمة بالتراث العممي العربي اإلسبلمي ال يتجاكز عدد في كجكده

مى محدكدية ما يمكف أف تقدـ. كمف ىنا نعتقد أف الجمعية األردنية لتاريخ أصابع اليديف، ع
ف كاف قميبل في إشعاؿ جذكة االىتماـ بيذه الحضارة  ،العمكـ ذات كجكد ميـ، كتقكـ بدكر فعاؿ، كا 
في كتبياف قيمتيا كأىميتيا كدكرىا في تككيف شخصية مميزة ليذه األمة؛ كلتككف مصدر فخار 

عمى أف كجكد الجمعية أك كؿ الجمعيات  .تنحط فيو ىذه األمة في كؿ المياديفىذا العصر الذم 
ال يغني عف كجكد معاىد أك اقساـ أكاديمية متخصصة في الجامعات، لتصير العناية بحضارتنا 

ـ حب ىذه الحضارة مؤسسية، كلنخرج متخصصيف كمحقققيف، كننشئ متاحؼ كمكتبات، كنعمٌ 
 فراد ىذه األمة، كلنقضي ألجدادنا جزءا مف دٍينيـ الثقيؿ في أعناقنا.كفخر االنتماء إلييا لجميع ا

، كعقدنا أكؿ 1995، لكنيا لـ تبدأ نشاطيا إال سنة 1989مع أف ىذه الجمعية أسست سنة 
؛ ككاصمنا عقده كؿ سنتيف، كىا ىك مؤتمرنا السابع كهلل الحمد. ككجدنا 1996مؤتمر دكلي سنة 

 كمعنكيا سيؿ لنا عقد ىذه المؤتمرات.  مف مؤسسات عديدة دعما ماديا
 فكقد تـ عقد مؤتمرنا السابع بدعـ مف جامعة فيبلدلفيا كفي رحابيا، كبرعاية كريمة مف الزميمي

معالي األستاذ الدكتكر مركاف كماؿ، رئيس الجامعة، كمعالي األستاذ الدكتكر ابراىيـ بدراف، 
مقينا دعما سخيا مف جامعة البتراء كرئيسيا دكلة العبلقات الدكلية في الجامعة. كما أننا تمسؤكؿ 

األستاذ الدكتكر عدناف بدراف، كرئيس مجمس اإلدارة لشركة البكتاس العربية الدكتكر نبيو سبلمة. 
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كنقدـ شكرنا لرئيسي الجامعة األردنية كجامعة إربد األىمية الستضافتيـ المشاركيف عمى العشاء 
 اليـك كغدا.

الشكر لجميع مف أسيـ في نجاح ىذا المؤتمر، كبخاصة نائب رئيس  ـألقدأغتنـ ىذه الفرصة 
الجمعية الدكتكر بديع العابد، كالزمبلء أعضاء مجمس اإلدارة. كسنظؿ شاكريف لمجمع المغة 

 . 1998العربية األردني الذم كفر لنا إقامة في رحابو منذ سنة 
سفر. آمميف ليـ حسف اإلقامة، كنعتذر عف أىبل كسيبل بالزمبلء المشاركيف الذيف تجشمكا عناء ال

 أم تقصيرز كعيف الرضا عف كؿ عيب كميمة.
 السبلـ عميكـ كرحمة اهلل كبركاتو.ك 

 األستاذ الدكتكر عبد المجيد نصير                                                    
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 أصوؿ عمـ الجودة الشاممة في اإلسالـ
مكانية تطبيقو في المؤسسات التربوية اإلسالمية                   وا 

                                                  محمد الحسف فد.عبدا لرحم
                                      الرضا بخت جامعة - العممية الشؤوف عميد

        السوداف       
Email: abomohamedrod@yahoo.com 

 
 ممخص البحث 0

مفيـك عمـ الجكدة الشاممة ، كالكقكؼ عمى أصكلو في الديف ىذا البحث  تناكؿ             
، ك إمكانية تطكير النظـ التربكية في  االسبلمى ، خاصة كاف المسمميف ركاد في ىذا العمـ

المؤسسات التربكية اإلسبلمية ، كالكيفية التي سكؼ يتـ بيا تطبيؽ ىذا األنمكذج في التعميـ مف 
. أجؿ تجكيد عناصر المنظكمة التربكية التعميمية   

األساسية عمى األدب التربكم المتعمؽ بمكضكع إدارة  كقد اعتمد ىذا البحث بصكرتو
الجكدة الشاممة في التربية كالتعميـ، كالرجكع إلى ما كتب مف تطبيقات كتجارب تعرضت ليذا 

 . المكضكع مف دراسات كبحكث سابقة
 إلى أف الديف اإلسبلمي أىتـ بالجكدة كاإلتقاف منذ أكثر مف أربعة عشر  بحثال كقد تكصؿ     
، كيمكف لممؤسسات التربكية اإلسبلمية تطبيؽ الجكدة الشاممة كذلؾ استنادان عمى الكتاب  ان قرن

 مع كضع االعتبار لمتجارب المستحسنة عمكمان .كالسنة كاجتيادات عمماء المسمميف 
 مقدمة 0
، كصيحة مف صيحات  ، مف المفاىيـ القديمة كالحديثة يعد مفيـك إدارة الجكدة الشاممة        

لعصر العممية كالتي نالت اىتماما كبيرا مف قبؿ مديرم المنظمات بمختمؼ أنكاعيا ، إضافة إلى ا
الباحثيف كاألكاديمييف كأسمكب إدارم متطكر في عصرنا الحالي. كيعد ىذا المفيـك فمسفة متقدمة 

بيف في مجاؿ اإلدارة تستند إلى عدد مف المفاىيـ اإلدارية الحديثة النابعة عف حالة المزج 
؛ مف أجؿ  ، كالميارات الفنية مف ناحية أخرل األساليب اإلدارية كالمبادرات االبتكارية مف ناحية

كالعمؿ عمى تحسينيا كتطكيرىا بما يخدـ مصمحة ، النيكض بمستكيات األداء بشكؿ فاعؿ ككفؤ 
تقانو ، كالقياـ   ، المنظمة كتحقيؽ أىدافيا كىك يعني في كمتي الحالتيف حسف أداء الشيء ، كا 

  .  بإنجازه عمى أكمؿ كجو ممكف
إف أىداؼ التربية اإلسبلمية كمناىجيا كأساليبيا تستند إلى الديف اإلسبلمي الحنيؼ مف        

ية في العصر القرآف كالسنة النبكية الشريفة كأقكاؿ الصحابة كالتابعيف كاجتيادات عمماء الترب
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اإلسبلمي . كما أنيا تتصؼ بالتكازف كالشمكؿ كالترابط في عبلقة اإلنساف بالككف كالحياة كالتي 
نظميا اإلسبلـ في عبلقة تفاعؿ مستمر ، مادامت الحياة عمى األرض . يقكؿ سبحانو كتعالى 

نىاًكًبيىا ) ـٍ األىٍرضى ذىليكالن فىاٍمشيكا ًفي مى عىؿى لىكي لىٍيًو النُّشيكري ىيكى الًَّذم جى كيميكا ًمٍف ًرٍزًقًو كىاً  سكرة الممؾ آية ( كى
ٍف ًمٍف شىٍيءو ًإالَّ . كقاؿ تعالى) 15 ٍعميكـو  كىاً  ليوي ًإالَّ ًبقىدىرو مى ا نينىزّْ مى زىاًئنيوي كى .  21سكرة الحجر آية (  ًعٍندىنىا خى

اإلسبلمية كاضحة في تناكليا لكؿ مناحي الحياة االجتماعية كاالقتصادية كالثقافية  ةلذلؾ فالرسال
ا فىرٍَّطنىا ًفي اٍلًكتىاًب ًمٍف شىٍيءو كالركحية كالتربكية كالعممية مصداقان لقكلو تعالى ) سكرة األنعاـ آية ( مى

38 . 

خراجيـ  إف رسالة اإلسبلـ في مجمميا رسالة تربكية أتت لخير مف عبادة العباد الناس كا 
كاآلخرة ، كقد تمكف المسممكف األكائؿ عف  إلى عبادة رب العباد كمف ضيؽ الدنيا إلى سعة الدنيا

مف سيادة العالـ كنشر األخبلؽ الحميدة فيو دكف  طريؽ رسالة اإلسبلـ كما فييا مف قيـ تربكية
  . إكراه كتسمط

تعتمد بصكرة أساسية عمى ما كصؿ إليو في العالـ اإلسبلمي ما زالت  كيبلحظ أف التربية    
الغربي مف تعريؼ لمفيـك التربية كأىدافيا ، األمر الذم أدل إلى فقد األمة  الفكر التربكم

 دكرىا المتمثؿ في نشر قيـ الديف الحنيؼ أداءليكيتيا ، مما ترتب عميو قعكدىا عف  اإلسبلمية

  .كالقياـ بكظيفة الشيادة عمى األمـ األخرل

ذا أرادت األمة اإلسبلمية اليـك       الرجكع إلى أياـ عزىا كمنعتيا عمييا أف تبدأ أكالن في  كا 
تستعمميا في حياتيا ، كالتي منيا مفيـك التربية كأىدافيا ،  تصحيح كثير مف المفاىيـ التي

يمي كتطبيقو في الكاقع التربكم كالتعم –كما عرفو المسممكف األكائؿ  – فالرجكع إلى ىذا المفيـك
 تحتذماألساسي في مكاجية التحديات التي تكاجو األمة اإلسبلمية ، كتقديـ نمكذج  يمثؿ المدخؿ

قمؽ  أمـ العالـ قاطبة كالتي تبحث اآلف عف المخرج فيما أدخمتيا فيو مناىجيا التربكية مف بو
كتجكيد  كاف تسعى األمة إلى إتقاف. كاضطراب نفسي ترتب عميو تفشي الجريمة كاألمراض الفتاكة

عمميا خاصة في التعميـ . فاف نشر ثقافة الجكدة الشاممة ك فمسفتيا في المؤسسات التربكية 
بتغيير الممارسات التقميدية التي طالما الزمت العممية التعميمية /التعممية بجميع أبعادىا، يصاحبو 

ؽ التدريس كمناىج تغيير األساليب التقكيمية خاصة إذا ما قكرنت بالتحكالت السريعة, كتعدد طر 
التربية ك التعميـ، في حيف ظمت ىذه األساليب المتبعة دكف تحديث، لذا كجب أف تتغير ىذه 
األساليب لتتماشى ك التطكر العممي الحاصؿ في العممية التربكية التي تدخؿ في إطار فمسفة 

يده العالـ لمتسارع الكبير الذم يش االمجتمع, عمى اعتبار أف ىكية الفرد تظؿ في خطر نظر 
.فحتى نتمكف مف الحفاظ عمى نظاـ تربكم يمتاز باألصالة ك المعاصرة ك جب التركيز عمى 
 حماية الثكابت ك في نفس الكقت السير بيا إلى األماـ ك مجاراة السرعة اليائمة ليذا التطكر.

 مشكمة البحث 0
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 : في اإلجابة عمى التساؤالت التاليةؿ تتمث     

في اإلسبلـ  صؿكىؿ ليا أ الشاممة ما مفيـك الجكدة1- 
في  الجكدة الشاممة كما أىدافيا ما مبادئ 2-  ؟                                          

 مجاؿ التربية كالتعميـ ؟

 المؤسسات التربكية اإلسبلمية ؟الجكدة الشاممة في  بيؽتط كيؼ يمكف   3-
 أىمية البحث 0

لبلستثمار، كأصبح االقتصاد العالمي تحت أمبلءات العكلمة، أصبح العنصر البشرم ثركة      
كقد دخؿ  مفيكـ  يفرض نكعا مف الشركط كالمكاصفات الخاصة بجكدة نظاـ التربية كالتعميـ.

الجكدة الشاممة في مجاؿ  التربية مف منظكر انو كسيمة لئلصبلح كالتطكير في المجاؿ التربكم، 
مف  بحثتالي تحقيؽ األىداؼ المرجكة. كعميو تنبع أىمية الييدؼ إلى تحسيف تعمـ الطمبة، كبال

 االتى :
 ضركرة الجكدة الشاممة في مجاالت الحياة . -1   
 االىتماـ العالمي المتزايد بعممية تطبيؽ الجكدة . -2   
 المؤسسات التربكية اإلسبلمية ىي أحؽ بتطبيؽ إدارة الجكدة كاإلتقاف . -3   
 لمقياس الجكدة الشاممة في التربية كالتعميـ باعتبارىا مقاييس عالميةأىمية مكضكع  -4   

 . كاالعتراؼ

    كالجكدة . ثقافة اإلتقاف محاكلة االنتقاؿ مف ثقافة الحد األدنى في التربية كالتعميـ إلى - 2   

                                                             كانتشار العكلمة مما  مف انفجار معرفي بو خصائص العصر الحديث كما يتميز  -    6
 . يتطمب مف المجتمعات التعامؿ معيا بصكرة إيجابية

 أىداؼ البحث 0
 إلى تحقيؽ األىداؼ اآلتية :ا البحث سعى ىذي  

برازه مف منظكر إسبلمي  الجكدة الشاممة تكضيح مفيـك  -1  . كا 
 دراسة الفمسفات التي تستند إلييا إدارة الجكدة الشاممة.  -2
 . لتي يجب تكظيفيا في إدارتياتكضيح مراحؿ إدارة الجكدة الشاممة كالتقنيات ا -3
دراسة مستكيات إدارة الجكدة الشاممة ككيفية تكظيؼ إدارة الجكدة الشاممة في المؤسسات  -4

 التربكية اإلسبلمية . 
 مفيـو الجودة 0
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كيرل العزاكل إف  (1) ىي عممية بنائية تيدؼ إلى تحسيف المنتج النيائي  Qualityالجكدة       
الجكدة ىي مجمكعة الخصائص الشمكلية في السمع كالخدمات المؤثرة في تمبية حاجات الزبكف 

 .  (2)الظاىرية كالضمنية 
أف الجكدة ليا معافو كثيرة إذ تشير إلى االمتياز كالدقة أك مطابقة العمؿ ،  (3)كيرل  شحات     

كيرل كثير مف العمماء أف الجكدة تعنى التجارب المستمرة مع حاجيات العميؿ كمطمكباتو ، كأنيا 
تعنى الحصكؿ عمى أكبر معدؿ مف الرضا مقابؿ أقؿ معدؿ استيبلؾ لمدخبلت العممية اإلنتاجية 

  . 
كأنو يمكف الكصكؿ إلى ثبلثة مفاىيـ تشكؿ إطاران كاحدان لمفيكـ الجكدة تتمثؿ في :           

التركيز عمى العميؿ ، كالتركيز عمى مطابقة المطمكبات كالتركيز عمى القيمة التي تؤخذ عمى 
 . ( 4) اعتبار كمفة المنتج 

ي تعريفيا مما يتطمب مف االستعراض السابؽ لمفاىيـ الجكدة يتضح االختبلؼ الكاضح ف      
مف المؤسسات أف تضع أىدافيا بتصميـ الجكدة كتكاليؼ الحصكؿ عمى المستكل المعيف ليذه 

 الجكدة .
 :  مف منظور إسالميالجودة مفيـو 

اتخذ اإلسبلـ ضمير اإلنساف , كقكاه النفسية كالعقمية القاعدة األكلى في بناء كيانو            
الطاقات الكبيرة مف اإلصبلح , إصبلح لمغرائز , كتنمية لمممكات الشريفة , التربكم فأرصد ليا 

كتخدير لمنزعات الشريرة , حتى يككف اإلنساف بحكـ مكتسباتو التربكية خميفة هلل في األرض , 
معؿ السمة األساسية المميزة لئلسبلـ ىي ف . كراء الخير بالعدؿ , منطمقان  مقيما لمحؽ , أمران 

مىٍيؾى الشمكؿ الذم أشارت إليو اآلية الكريمة : ) ة أبعاد الحياة اإلنسانية ىذاشمكليتو لكاف ٍلنىا عى نىزَّ كى
لى جانب شمكليتو جاء اإلسبلـ دينان كامبلن متكامبلن ليداية  89آية النحؿ ( اٍلًكتىابى ًتٍبيىاننا لّْكيؿّْ شىٍيءو  كا 

ـٍ تعالى: ) البشرية فقد قاؿ ـٍ ًنٍعمىًتياٍليىٍكـى أىٍكمىٍمتي لىكي مىٍيكي ـٍ كىأىٍتمىٍمتي عى ـى ًديننا ًدينىكي ٍسبلى ـي اإٍلً  (كىرىًضيتي لىكي
كماؿ الشريعة معان  اهلل تعالى لممسمميف إكماؿ العقيدة . فأعمف 3سكرة المائدة آية  ، المذيف  ، كا 

لذلؾ كاف الديف كىذا الكماؿ يعني كفاية الكتاب كالسنة كمنياج حياة لممسمـ  يككناف معان جكىر
 الحرص عمى معرفة النظرة اإلسبلمية في مياديف الحياة العممية لتأسيس اتجاه يتنامى البد مف

المجاليف العممي  بحيث تشكؿ النظرة كاألصكؿ اإلسبلمية زادان مستمران كتطكيران دائمان لممسمـ في
ذا كاف العديد مف النظريات كالمناىج الحديثة قد تطكر في فإف المشاركة الجادة الغرب  كالعممي كا 

يثرم ىذه النظريات كيبتعد بيا  كالحكار حكؿ ىذه النظريات مف منظكر خبرات حضارية مختمفة
  .عف التمحكر حكؿ الذات كالنظرة أكربية التمركز

  كال يمكف االحتجاج بدعكل العصرية كالحداثة لنبذ األصكؿ الشرعية ك اإلسيامات        
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االجتياد حيث  فاإلسبلـ فتح باب ،  دمتيا الحضارة العربية اإلسبلميةكالخبرات الحضارية التي ق 
الكمية التي جاءت لتككف  قدـ إلى جانب األحكاـ التفصيمية التي جاءت لتبقى كما ىي، المبادئ

الزماف، دكف أف تخرج عميو، إال أف  ىي اإلطار الذم تنمك في داخمو الحياة البشرية إلى آخر
كيعمـ مف خمؽ، ىك الذم رضي لو ىذا الديف،  كاهلل الذم خمؽ اإلنساف ، تخرج مف إطار اإليماف

يزعـ  إنسافشريعة األمس ليست شريعة اليكـ، إال  المحتكل عمى ىذه الشريعة، فبل يقكؿ إف
  .كبأطكار اإلنساف لنفسو أنو أعمـ مف اهلل بحاجات اإلنساف

باالجتياد في إطار المبادئ  يزالكف مطالبكفك في دائرة العفك ىذه اجتيد المسممكف كال        
  .كالعمؿ عمى تعميرىا الكمية لتحقيؽ مقتضيات خبلفة اإلنساف هلل تعالى في األرض

 ديف اإلسبلمي الحنيؼ أشارات كاضحة مف خبلؿ النصكصالأشار إلييا  الجكدة الشاممةف      

فمـ يرد نص حرفي قرنا مف الزماف ،  القرآنية كاألحاديث النبكية الشريفة قبؿ أكثر مف أربعة عشر
ٍنعى في القرآف الكريـ لمصطمح الجكدة ، كلكف كرد مفيكـ يماثمو ىك اإلتقاف في قكلو تعالى ) صي

ا تىٍفعىميكفى  ًبيره ًبمى . كىذا النص أكضح أف اإلتقاف  88سكرة النمؿ آية ( المًَّو الًَّذم أىٍتقىفى كيؿَّ شىٍيءو ًإنَّوي خى
عمؿ كالذم لـ يبمغو أحد مف البشر . كمف ىنا فإف اإلتقاف كطبقان لآلية الكريمة ىك الكماؿ في ال

يدؿ عمى الخالؽ العظيـ ، كلما كاف اهلل سبحانو كتعالى قد أستخمؼ اإلنساف عمى األرض بقكلو 
ًميفىةن تعالى ) اًعؿه ًفي اأٍلىٍرًض خى ًئكىًة ًإنّْي جى بُّؾى ًلٍممىبلى ٍذ قىاؿى رى ، فقد طمب منو أف  30آية  سكرة البقرة( كىاً 

ـٍ عز مف قائؿ ) فقاؿيقكـ بعممو لمدرجة التي تحقؽ رضا اهلل عميو  كي يىاةى ًليىٍبميكى مىؽى اٍلمىٍكتى كىاٍلحى الًَّذم خى
ـٍ أىٍحسىفي عىمىبلن  تعالى في سكرة يكسؼ عميو السبلـ عندما اصطفاه  . كقاؿ 2آية  تبارؾ سكرة( أىيُّكي

تقانو ) الحفظ كالعمـ كأساس لنجاح عمموطمب كعبر عف ذلؾ بصفتي  قىاؿى كسبب جكدتو كا 
ًميـه  ًفيظه عى زىاًئًف اأٍلىٍرًض ًإنّْي حى مىى خى أكرد سبحانو كتعالى في  . كما 55آية يكسؼ  سكرة( اٍجعىٍمًني عى

ٍيرى يىا أىبىًت  قىالىٍت ًإٍحدىاىيمىا) آية أخرل أىمية التحمي بصفتي القكة كاألمانة فقاؿ تعالى اٍستىٍأًجٍرهي ًإفَّ خى
ٍرتى اٍلقىًكمُّ األىًميفي  مىفً  ىاتيف الصفتيف يدكر حكؿ  . كيبلحظ أف مفيـك26سكرة القصص آية ( اٍستىٍأجى

تقانو . مىقىوكقاؿ تعالى ) محاسف العمؿ كا  ًإنَّا ال ك ) 7 آية السجدةسكرة  (الًَّذم أىٍحسىفى كيؿَّ شىٍيءو خى
ٍف أىٍحسى  تقانو مف األمكر المطمكبة  ، 30 آية الكيؼسكرة ( فى عىمىبلن نيًضيعي أىٍجرى مى فإحساف العمؿ كا 

أخرجو البييقى اهلل يحب إذا عمؿ أحدكـ عمبل أف يتقنو "  " إففقاؿ الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ 
كىك ىنا يستدعى مف المرء أف يؤدل عممو عمى .  الجكدة في أكمؿ صكرىا  ىكاإلتقاف يعن، 

أكمؿ كجو كأف يسعى لمكصكؿ بو إلى مرحمة الكماؿ اإلنساني بحيث يقكـ بالعمؿ بكؿ تفاصيمو 
 دكف تقصير أكتفريط . 

 كمف صكر إتقاف العمؿ في اإلسبلـ أف يحرص العامؿ عميو في بذؿ أقصى طاقتو كأف   ال    
                     العاـ كأف يشرؼ عمى أتباعو إشرافان مستمران استجابة يضيع كقتو كأف يحافظ عمى الماؿ



 25 

يَّامى فىاٍرىىبيكفً لدعكة المكلى عز كجؿ ) ـٍ كىاً                  40سكرة البقرة آية ( كىأىٍكفيكٍا ًبعىٍيًدم أيكًؼ ًبعىٍيًدكي
كىال تىٍقؼي مىا بقكلو تعالى )كما أكد اإلسبلـ عمى ضركرة تكفير المعرفة أكالن كقبؿ كؿ شئ عمبلن 

كما يتطمب اإلتقاف العمؿ بركح الجماعة لقكلو تعالى  36سكرة اإلسراء آية( لىٍيسى لىؾى ًبًو ًعٍمـه 
ًميعنا كىالى تىفىرَّقيكا ) ٍبًؿ المًَّو جى  103سكرة آؿ عمراف آية ( كىاٍعتىًصميكا ًبحى

 الحسبة والمحتسب وجودة التعميـ 0
 الحسبة لغة: اسـ مف االحتساب . كمف معانييا األجر كحسف التدبير كالنظر . كمنو       

 ، كاالحتساب مف معانيو: البدارقكليـ: فبلف حيسف الحسبة في األمر إذا كاف حسف التدبير لو 
كالحسبة اصطبلحا : األمر بالمعركؼ الذم ظير تركو ،   . ( 5)إلى طمب األجر كتحصيمو 

عف  فجعؿ  اهلل تبارؾ كتعالى األمر بالمعركؼ كالنيى ،  ( 6) ظير فعمو  كالنيى عف المنكر إذا
تٍ المنكر شعاران ليذه األمة المصطفاة المجتباة حيف قاؿ : )  ٍيرى أيمَّةو أيٍخًرجى كفى  كيٍنتيـٍ خى ًلمنَّاًس تىٍأميري

تيٍؤًمنيكفى ًبالمًَّو  تىٍنيىٍكفى عىًف اٍلميٍنكىًر كى كًؼ كى ، كقاؿ تبارؾ كتعالى حاثان  110 ( سكرة آؿ عمراف آيةًباٍلمىٍعري
ٍيرً  ـٍ أيمَّةه يىٍدعيكفى ًإلىى اٍلخى ٍلتىكيٍف ًمٍنكي كفى  األمة عميو: )كى يىٍأميري ًف اٍلميٍنكىًر كىأيكلىًئؾى  كى يىٍنيىٍكفى عى كًؼ كى ًباٍلمىٍعري

ٍفًمحيكفى ( ـي اٍلمي في كتابو أف ىذا العمؿ ىك عمؿ  -عز كجؿ-، كبيَّف  104سكرة آؿ عمراف آية  ىي
ـٍ ًفي اأٍلىٍرًض أىقىاميكا الصَّبلةى كىآتىكيا  الزَّكىاةى الدكلة المسممة ككظيفتيا، كما قاؿ: )الًَّذيفى ًإٍف مىكَّنَّاىي

كؼً  كا ًباٍلمىٍعري ًف اٍلميٍنكىًر (  كىأىمىري نىيىٍكا عى ف اىتماـ الحضارة اإلسبلمية بتشديد . فا 41سكرة الحج آيةكى
 منذ فترة مبكرة جدِّا، يؤكد لدينا أف غايةكخاصة التعميـ كؿ مينة ينتج عنيا نفعه عاّـّ عمى  الرقابة

ال ريب .  نساف، كتكفير جميع السبؿ لراحتو كإلسعادهىذه الحضارة، تتمثَّؿ في المحافظة عمى اإل
الحصيؼ؛ لمحرص عمى  أف نظاـ الحسبة في اإلسبلـ "ىك ذركة ما يمكف أف يفكّْر فيو الحكـ

،  كؿ أسباب القمؽ كالضيؽ ، كتجنيبيـ ، كالحفاظ عمى رفاىيتيـ راحة الناس كأىٍمًنًيـ كًدعىًتيـ
، كال  ، غير محدكدة بحدكد البسط ، حمايةن مبسكطة كؿ دّْيِّاكحماية المجتمع أدبيِّا كمعنكيِّا كما

كىمنا معاصرنا في أية دكلة معاصرة  ، كال نكاد ، إالَّ حدكد األمف كقيكد الذكؽ ميقىيَّدة بقيكد نجد حى
المكاطنيف في نطاؽ كظيفة ًبعىٍيًنيىا، مثؿ كظيفة  يستعمؿ مثؿ ىذا األسمكب مف أساليب حماية

األمر بالمعركؼ كالنيي  كظيفة دينية مف باب كمف ذلؾ فيي،  ( 7) المحتسبالحسبة كصاحبيا 
فيتعيف   ، مف يراه أىبل لو القائـ بأمكر المسمميف يعيف لذلؾ عمى عف المنكر الذم ىك فرض

،  كيعزر كيؤدب عمى قدرىا ، كيبحث عف المنكرات، ذلؾعمى  األعكاف، كيتخذ  فرضو عميو
 المنكر المذيف بالمعركؼ كالنيي عف األمربأنيا  و،  (8)  العامة كيحمؿ الناس عمى المصالح

 الخاص في المجتمع يتجسداف في العمؿ الرقابي التكجييي الترشيدم لمنشاط المجتمعي العاـ ك
 المكضكعية مف أجؿ رفع األخبلقية ك المعايير اإلسبلمي لينسجـ مع األصكؿ المذىبية ك القيـ

 المصمحة المجتمعة الفردية ك يتحقؽ السمكؾ الرشيد الذم يعظـ كفاءة األداء الذم في إطاره

http://www.taimiah.org/Display.asp?pid=1&t=book51&f=eban-00014.htm##
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 األمنية ك القضائية لؤلعماؿ ىي مكممة . ككاألخركية ، الدنيكية  ، الحالية كالمستقبمية الجماعية
الدينية كقد كاف  األمكر كالحسبة مف قكاعد ( 9)  ك حمقة مف الحمقات الرسمية لمتنظيـ المجتمعي

مكضكع الحسبة يرجعػػػكف  لعمـك صبلحيا كجزيؿ ثكابيا بأنفسيـيباشركنيا  األكؿ أئمة الصدر
مؤسسة الحسبة  تمعبك ،    (  10 ) الراشديف عيد خمفائوك  )ص ( نشػػػأة خطتيا إلى عيد الرسكؿ
بمقاييس الجكدة ك ضكابط  اإلنتاجي التنافسي تكجييا يجسد االلتزاـ دكرا معتبرا في تكجيو السمكؾ

بالمؤسسات اإلنتاجية ك التي تؤدم إلى  منع كافة الممارسات السمبية ذلؾ عف طريؽاإلتقاف ك 
سمعة أك خدمو فتقؿ بصكرة معتبرة ظاىرة  الضكابط المعركفة ضمف كؿ اإلخبلؿ بالمقاييس ك

التي  مممعمميف الطرائؽ، فاىتماما كبيرا  اسبلـ كجدكالتعميـ كالمعمـ في اإل   (11) الغش ك التزييؼ
في  عمييا الصغار فيقر منيـ مف تكفر عممو كحسنت طريقتو كيمنع مف قصر أك أساء ينشأ

 ( 12) لما يفسد بو النفكس كتخبث بو اآلداب التدريس
ص بمتابعة العممية تك تخ مديرية الحسبة التعميمية ك التربكيةكقد اقترح صالح صالحي         

 حداثة، لمػتأكد مف سبلمة طرائقيا ك  الكطنية التربكية ك التككينية في المؤسسات التعميمية
األجياؿ القادرة عمى القياـ بكظيفتيا التغييريو التنمكية ك  برامجيا، ك قدرة إطاراتيا عمى تنشئة

ك الترشيد  ك ال يمكف لقطاع حيكم أف يبؽ بعيدا عف التكجيو بكفاءة تأدية رسالتيا الحضارية
مكارد بشرية مدربة ك محصنة ك قادرة عمى  يتطمب الذم في بداية ىذا القرف الجديد ، الدائميف
 .  (13) التحديات الحالية ك المستقبمية مكاجية
كلما كاف نظاـ إدارة الجكدة الشاممة ىك خبلصة ما تميزت بو النظريات المعاصرة ، كلما        

في الكثير مف يتميز بو ىذا النظاـ مف نماذج تطبيقية فاعمة ، كلما حققو مف نجاحات متبلحقة 
المؤسسات اإلنتاجية كالخدمية في العديد مف بمداف العالـ ، كلككف الجكدة في اإلسبلـ مبدأن 

إسبلميان مصدره الكتاب كالسنة كالمنيج اإلدارم في اإلسبلـ يتميز بالمركنة كاالنتفاع.. فإف رؤية 
ص تطبيقو في يزيد مف فر نظاـ إدارة الجكدة الشاممة بمنظكر إسبلمي يعزز مف قيمة ىذا النظاـ ك 

أىـ المفاىيـ اإلسبلمية ذات العبلقة بالجكدة  ما سبؽ فإفمعميو ك  ك ، المجتمعات اإلسبلمية
 :ىي الشاممة 

 . مفيـو اإلحساف 0 1
ـٍ أىٍحسىفي عىمىبلن  )قاؿ تعالى :        ـٍ أىيُّكي كي يىاةى ًليىٍبميكى مىؽى اٍلمىٍكتى كىاٍلحى كقكلو  2آية  الممؾسكرة  الًَّذم خى
، كبالرجكع إلى المعاجـ تبيف أف  59 آية النحؿ سكرة  ميري ًباٍلعىٍدًؿ كىاإًلٍحسىافً ًإفَّ الٌموى يىأٍ  ) تعالى

، فاإلحساف  الفعؿ أحسف: فعؿ الحسف كاألفعاؿ الحسنة تشمؿ جميع المجاالت دكف استثناء
كاإلتياف بو عمى أحسف كجو ممكف ، يتطمب مف المسمـ اإلحساف في كؿ قكؿ ككؿ عمؿ يقكـ بو 

كبتأمؿ اآلية تبيف أف كركد لفظ "عمؿ" كنكرة يفيد العمـك ألم عمؿ صالح يقـك بو اإلنساف.كىذا 
المَّوى ِإفَّ  كىأىٍحًسنيكاتعالى ) كقكلو  ينطبؽ مع مفيـك التحسيف المستمر في إدارة الجكدة الشاممة.
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َعِف  كىاٍلكىاًظًميفى اٍلغىٍيظى كىاٍلعىاًفيفى  ) :كيقكؿ اهلل تبارؾ كتعالى  551آية سكرة البقرة  ( ييًحبُّ اٍلميٍحًسًنيفى 
 ( اٍلميٍحًسًنيفى ِمْف  ًإفَّ رىٍحمىتى المًَّو قىًريبه  )و . 032 آية آؿ عمراف ( النَّاًس كىالٌموي ييًحبُّ اٍلميٍحًسًنيف

ىود سورة  ( ال ييًضيعي أىٍجرى اٍلميٍحًسًنيفى اهلَل  كىاٍصًبٍر فىًإفَّ  ).: وٌقول تعالى . 25 آية األعراؼسورة 
ٍحسىافي  ) : وٌقول تعالى . 002آية  ٍحسىاًف ًإالَّ اإٍلً زىاء اإٍلً  :كيقكؿ تعالى . 60 آية الرحمفسكرة  ( ىىٍؿ جى

ـٍ ميٍحًسنيكفى َمَع  ًإفَّ المَّوى  ) سبحاف اهلل!! المحسنكف  .128 آية النحؿ سكرة(   الًَّذيفى اتَّقىٍكا كىالًَّذيفى ىي
ًزيىادىةه  ):كيقكؿ تعالى ... اهلل بمعيةيشعركف  ٍسنىى كى  إف.  26 آية يكنس سكرة(  ًلمًَّذيفى أىٍحسىنيكا اٍلحي

، كىك  اإلحساف ىك مراقبة اهلل في السر كالعمف ، كالقكؿ كالعمؿف.  الزيادة ىي رؤية اهلل تعالى
 . تحاكؿ أف تصؿ إليو الجكدة ، كىذا ما مرضات اهللفعؿ الخيرات عمى أكمؿ كجو ، كابتغاء 

 . مفيـو اإلتقاف 20
كاإلسبلـ عندما يكمؼ  عمى أكمؿ كجو كبدكف قصكر فيو ،  كىك اإلتياف بالعمؿ           

الى ييكىمّْؼي الٌموي )قاؿ تعالى :  ، أتباعو باإلتقاف في كؿ عمؿ يقكمكف بو يجػعؿ ذلؾ قدر استطاعتيـ
ٍسعىيىانىٍفسان  ااٍستىطىٍعتيـٍ  )كقكلو: ، 242آية البقرة  سكرة( ًإالَّ كي ، 52آيةالتغابف سكرة   (ۚ   فىاتَّقيكا المَّوى مى

كاإلتقاف بيذه الداللة يقكم مفيـك الجكدة الشاممة داخؿ  كبيذا يجعؿ القياـ بالعمؿ طكاعية ،
 المنظمات اإلسبلمية.

 : . مفيـو العمؿ الجماعي والتعاوف3
ؤكد اإلسبلـ في كؿ تشريعاتو عمى العمؿ الجماعي ، فنجد أف جميع العبادات تجمع بيف ي      

التكميؼ الفردم كاألداء الجماعي كتؤدم إلى تنمية ركح الجماعة ، فالخطاب اإلسبلمي يغمب 
مرة  45عميو صيغة الجمع ال صيغة المفرد فقد تصدر النداء  في خطاب اهلل تعالى لممؤمنيف 

) ككما في قكلو تعالى  (يىا أىيُّيىا الًَّذيفى آمىنيكٍا  )كريـ كلـ يرد ىذا النداء بصيغة المفرد، القرآف الفي 
ـٍ كىرىسيكليوي كىاٍلميٍؤًمنيكفى  كقؿ مىكي ، كما أكد اإلسبلـ عمى 591آية  التكبةسكرة  ( اٍعمىميكٍا فىسىيىرىل الٌموي عىمى

مىى اٍلبرّْ كىالتٍَّقكىل  )أىمية التعاكف أثناء تأدية األعماؿ كما جاء في نيكٍا عى تىعىاكى مىى ۚ  كى نيكٍا عى  كىالى تىعىاكى
(  قىد تَّبىيَّفى الرٍُّشدي ًمفى اٍلغىيّْ  ۚ  الى ًإٍكرىاهى ًفي الدّْيًف  ) قكلو تعاؿ  ك 2آية المائدة سكرة  (اإًلٍثـً كىاٍلعيٍدكىاف

 ، التطكعية( أثناء تأدية األعماؿاالختيارية)ـ عمى أىمية الرغبة ، كأكد اإلسبل 212آية البقرة سكرة 
ألصحابو في حفر الخندؽ حكؿ المدينة داللة عمى بركة التعاكف كأثر العمؿ  الرسكؿ في مشاركةف

"كأف عمؿ الجماعة أكثر إتقانان مف ،  التعاكني في سرعة اإلنجاز كدقتو كتأصيبلن ليذا المفيكـ
كال شؾ أف ىذا يتطابؽ مع ( ،  1: ، بدكف تاريخ عتماد الييئة العميا لمتقكيـ كاالعمؿ الفرد " )

مبدأ مشاركة العامميف في إدارة الجكدة الشاممة كضركرة العمؿ بركح الفريؽ الكاحد المبني عمى 
 التعاكف لتحقيؽ أىداؼ العمؿ .

 . مفيـو المطابقة0 4
مىى شىًريعىةو  )يقكؿ اهلل تعالى :                عىٍمنىاؾى عى أىٍىكىاءى الًَّذيفى  ًمفى اأٍلىٍمًر فىاتًَّبٍعيىا كىال تىتًَّبعٍ ثيَـّ جى
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: ) مف عمؿ عمبلن ليس عميو أمرنا  كقكلو صمى اهلل عميو كسمـ  18آية  الجاثػيةسكرة  ( ال يىٍعمىميكفى 
،  فالمطابقة ىي ميزاف جكدة األعماؿ في ظاىرىا ، كمعيار جكدة األداء  فيك رد ( ) ركاه مسمـ(

تقاف  كىذا يمثؿ مبدأ التطابؽ مع المعايير كالمقاييس المكضكعة في نظاـ إدارة  . الممارسةكا 
 .  الجكدة الشاممة

  . مفيـو الرقابة 10
ًقيبان (قاؿ تعالى          ـٍ رى مىٍيكي مىا يىٍمًفظي ًمف )كقكلو تعالى :  ،  5  آيةالنساء  سكرة )ًإفَّ الٌموى كىافى عى

قً  ًتيده قىٍكؿو ًإالَّ لىدىٍيًو رى ، إف الرقابة اإلسبلمية سكاء أكانت داخمية أك خارجية  54 آية ؽ سكرة (يبه عى
تؤدم لمتأكد مف تنفيذ األىداؼ المكضكعة بصكرة دقيقة كفقان لممقاييس كالمعايير كالضكابط 

 ة في نظاـ إدارة الجكدة الشاممة.. كىذا ما يتفؽ مع مبدأ رقابة الجكد الشرعية
 :  بالمسؤولية. الشعور 2

يتكلد لدل  ،  54آية  المدثرسكرة ( كيؿُّ نىٍفسو ًبمىا كىسىبىٍت رىًىينىةه ) انطبلقان مف قكلو تعالى        
ًإفَّ  )المسمـ شعكر بالمسؤكلية الكاممة تجاه جميع أعمالو كأقكالو كجكارحو ، كما قاؿ تعالى: 

رى كىاٍلفيؤىادى كيؿُّ أيكلػًئؾى  ٍنوي مىٍسؤيكالن  السٍَّمعى كىاٍلبىصى ، كقد بيف البيبلكم  62 آيةاإلسراء  سكرة ( كىافى عى
أنو" تتسع دائرة الشعكر بالمسؤكلية لدل المسمـ مف الدائرة الفردية الخاصة بتكميؿ  (51)كآخركف

نفسو كفبلحيا إلى الدائرة األسرية إلى دائرة المجتمع ، إلى دائرة األمة كيتناسب شعكره بالمسؤكلية 
أكبر تناسبان طرديان مع ما أكتي مف قكة أك ثركة أك سمطة" ، كتطبيؽ األفراد ليذا المفيكـ مف 

 دعائـ نجاح إدارة الجكدة الشاممة كالذم يتفؽ في أف الجكدة الشاممة مسؤكلية جميع العامميف.
 . مفيـو الشورى70

ـٍ شيكرىل بىٍينىييـٍ )قاؿ تعالى :        ـٍ ًفي األىٍمرً  كقكلو :) ، 64آية  سكرة الشكرل( كىأىٍمريىي شىاًكٍرىي ( كى
سكرة (  ال ِعل ِم إاِلَّ َقلٌِالً ِمْن  َوَما أُوتٌُِتم  فالكؿ يكمؿ بعضو بعضان إحقاقا لآلية ) ، 551 آية آؿ عمرافسكرة 

، فالقميؿ المكزع مف العمـ لؤلفراد كالجماعات رحمة مف عند اهلل سبحانو كتعالى  85اإلسراء آية 
ير ليد لتفصيؿ حالة الضعؼ عند االنفراد بالرأم كالعمؿ دكف مشكرة اآلخريف كجماؿ التصك 

الجماعة إلزالة ضعؼ األفراد باالنتماء كالتماسؾ لينتمي الفرد لمجماعة التي اختارىا مستمسكا بيا 
) ليشعر بالقكة في التماسؾ كليس في االنفبلت كىذه قمة النجاح لمرؤية اإلدارية بالعمؿ الجماعي 

راد في اتخاذ القرارات كحؿ فقد دعا اإلسبلـ إلى االلتزاـ بمبدأ الشكرل مف خبلؿ تشاكر األف   ( 51
المشكبلت ليستخرج مف ىذا التشاكر، أفضؿ اآلراء كأجكدىا كىذا المبدأ اإلسبلمي يتفؽ مع 

 مشكبلت في إدارة الجكدة الشاممة.المشاركة في اتخاذ القرار كحؿ ال
  . الوقت 80

مف أىـ المبادئ اإلسبلمية استغبلؿ األكقات أحسف استغبلؿ ، كقضائيا فيما يفيد في          
ـٍ أىٍحسىفي  )تعالى :  كلوقكما ذكر سابقان في الدنيا كاآلخرة  ـٍ أىيُّكي كي يىاةى  ًليىٍبميكى مىؽى اٍلمىٍكتى كىاٍلحى الًَّذم خى
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ؿ : ) لف  تزكؿ قدما ابف آدـ يكـ يقك  صمى اهلل عميو كسمـ كالرسكؿ ،  2آية الممؾ  سكرة( عىمىبل
القيامة حتى يسأؿ عف أربع : عف عمره فيما أفناه ، كعف شبابو فيما أببله، كعف مالو مف أيف 

فتنظيـ الكقت كحسف إدارتو  الترمذم( ، ركاهفقو، كعف عممو ماذا عمؿ بو( ) اكتسبو كفيما أن
ى غير ذلؾ مف المبادئ اإلسبلمية إل . كاستغبللو مف أىـ عكامؿ نجاح إدارة الجكدة الشاممة

 المتعددة التي تحث عمى االستغبلؿ األمثؿ لجميع المكارد البشرية كالمادية لمقياـ بعمارة األرض . 
كبطبيعة الحاؿ فإنو ال مجاؿ لممقارنة بيف المنيج الرباني كالمنيج البشرم ، كلكف كما        
" أف المقارنة ىي لمتأكيد عمى حقيقة ميمة مفادىا: أف المنيج اإلدارم في  (52)إبراىيـ أكضح 

اإلسبلـ ىك المعيار كالنمكذج... المعيار الذم نحتكـ إليو لنزف مدل صبلحية كنضج الفكر 
 كما أف ىناؾ حقيقتيف ال بد مف التأكيد عمييما: .  كالنشاط اإلدارم البشرم"

مي ال تمغي أك تقمؿ مف قيمة النشاط البشرم كما يتضمنو مف األكلى : أف نمكذجية النظاـ اإلسبل
نظريات إدارية ما دامت ال تقدح في المنيج اإلسبلمي أك تتعارض مع أصكلو كمبادئو كقيمو.، 

 فقد أثرت ىذه النظـ كالنظريات الفكر اإلنساني بإبداعات كنماذج كطرائؽ تطبيقية.
ت في األصكؿ كالمبادئ كالقيـ ، كيتميز في نفس الكقت الثانية: أف المنيج اإلسبلمي يتميز بالثبا

كقد  بالمركنة كاالنفتاح عمى النظـ كالنظريات األخرل قديميا ك حديثيا لبلنتفاع بما تكصمت إليو.
 ما يمي :  (53) أكردت الييئة العميا لمتقكيـ كاالعتماد 

ان مف مفيكـ الجكدة إذا ما إف اإلسبلـ أقر بمفيـك اإلتقاف كىك أبعد كأكثر دقة ككضكح – 1   
 أخذنا بعيف االعتبار معايير اإلتقاف في النظاـ التربكم المعاصر .

إف مفيـك اإلتقاف يقتضى أداء العمؿ كفؽ معايير الدقة كاألحكاـ بحيث يتحقؽ العمؿ  – 2   
تبطة بنتائجو بأعمى درجة ممكنة ، كفى النظاـ التربكم فإف اإلتقاف يتعمؽ بإنجاز األعماؿ المر 

بعناصر النظاـ التعميمي في جزئياتيا ككمياتيا كفؽ معايير تحدد درجة أحكاـ العمؿ الذم ينبغى 
أف يتـ بدرجة عالية دكف تقصير أك تفريط بما اليدع مجاؿ لمشؾ ، كبما يرضى اهلل أكالن 

 ثانيان . فكأصحاب العبلقة المستفيدي
المسئكلية كتعميـ ركح العمؿ الجماعي إف تحقيؽ اإلتقاف يتطمب المعرفة كاإلحساس ب – 3  

 كالمساءلة كالمحاسبة .
 اإلسالمية 0 الجودة الشاممة في المؤسسات التربوية

إف االىتماـ بالتعميـ كجكدتو كتحسيف نكعية مخرجاتو يجب أف يككف مف أىـ أكلكيات الدكؿ      
ففضؿ اهلل سبحانو كتعالى  ،  ( 54) كباألخص النامية منيا ليككف ليا القدرة لمكاكبة كؿ جديد 

، كقكلو  28سكرة فاطر آية  (يىٍخشىى المَّوى ًمٍف ًعبىاًدًه اٍلعيمىمىاءي ًإفَّ المَّوى عىًزيزه غىفيكره ِإنََّما )لعمماء بقكلو ا
اتو كىالمَّوي ًبمىا  يىٍرفىًع المَّوي الًَّذيفى آمىنيكاتعالى ) ـى دىرىجى ـٍ كىالًَّذيفى أيكتيكا اٍلًعٍم ًبيره  تىٍعمىميكفى ًمٍنكي سكرة المجادلة ( خى



 30 

فقد ربط اإلسبلـ بيف كافة جكانب العممية التربكية في سياؽ فريد بداية باعتباره أف طمب  . 11آية 
العمـ فريضة عمى كؿ مسمـ  العمـ فريضة عمى الجميع بقكلو صمى اهلل عميو كسمـ : ) طمب

  ركاه ابف عبد البر عف انسلعمـ كلك في الصيف ( كقكلو ) اطمبكا ا  الطبراني، كالبييقي ركاه (كمسممة
كنؤكد عمى ماسبؽ أف ذكرناه مف أف  المؤسسات التربكية اإلسبلمية لكي تستمر بقكة البد ليا مف 
التجديد كالتجكيد ، كما أف ىناؾ مبررات كثيرة ذكرناىا تمـز ىذه المؤسسات بالسعي لمتميز مف 

 أجؿ إثبات كجكدىا .

اإلدارة التربكية ىي جممة الجيكد المبذكلة مف قبؿ العامميف في المجاؿ  الشاممة فيالجكدة ف    
الطالب ( بما يتناسب مع متطمبات المجتمع، كبما )مستكل المنتج التربكم كىك  التربكم لرفع

 ىذه الجيكد مف تطبيؽ مجمكعة مف المعايير كالمكاصفات التعميمية كالتربكية البلزمة تستمزمو

ىنا  افر جيكد كؿ العامميف في مجاؿ التربية. كمفضكل المنتج التربكم مف خبلؿ تلرفع مست
صحيح متقف  الشاممة في المجاؿ التربكم التعميمي : أداء العمؿ بأسمكبة يقصد بإدارة الجكد 

التعميمي بأقؿ جيد ككمفة  كفؽ مجمكعة مف المعايير التربكية الضركرية لرفع مستكل جكدة المنتج
حاجة سكؽ العمؿ مف الككادر المؤىمة  ىداؼ التربكية التعميمية ، كأىداؼ المجتمع كسدمحققا األ

 . عمميا

عممية إدارية ترتكز عمى مجمكعة مف القيـ كتستمد طاقة  ىىفي التربية  الجكدة الشاممة ك     
المعمكمات التي تكظؼ مكاىب العامميف كتستثمر قدراتيـ الفكرية في مختمؼ  حركتيا مف

  .( 55)  .التنظيـ عمى نحك إبداعي لضماف تحقيؽ التحسف المستمر لممؤسسة ياتمستك 

بأنيا " أسمكب تطكير شامؿ كمستمر في األداء يشمؿ كافة مجاالت   ( 29) اسبكيعرفيا در    
فيي عممية إدارية تحقؽ أىداؼ كؿ مف سكؽ العمؿ كالطبلب ، أم أنيا تشمؿ  العمؿ التعميمي،
المؤسسة التعميمية ليس فقط في إنتاج الخدمة كلكف في تكصيميا ،  كنشاطات جميع كظائؼ
ينطكم حتما عمى تحقيؽ رضا الطبلب كزيادة ثقتيـ ،كتحسيف مركز المؤسسة  األمر الذم
 محميا كعالميا . التعميمية
تسخير كافة اإلمكانيات المادية  السابقة نستنتج أنو مف الضركرم بمكاف ريفاتكمف التع        

في العمؿ كفريؽ كاحد ، كالعمؿ في اتجاه  كالبشرية ، كمشاركة جميع الجيات كاإلدارات كاألفراد
في النظاـ التربكم التعميمي ، كتقكيـ مدل تحقيؽ  كاحد كىك تطبيؽ معايير إدارة الجكدة الشاممة

 التنفيذية التي يتـ تكظيفيا .  األىداؼ ، كمراجعة الخطكات
 ودة الشاممة في المؤسسات التربوية اإلسالمية  0دواعي استخداـ إدارة الج

ىنالؾ دكاعي كثيرة أدت الستخداـ إدارة الجكدة الشاممة في المؤسسات التربكية فيبيف          
أف جكدة عناصر مككنات منظكمة الجكدة الشاممة في نياية األمر ستؤدل إلى  (25)  ؽعبدا لراز 
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مخرجات ذات جكدة عالية في التفكير كالنقد كالتحميؿ كحؿ المشكبلت .  كاف جكىر المشكمة 
يتمثؿ في عدـ الرضا التاـ بنكعية المخرجات التعميمية كتردييا كالتي تتطمب جكدة عالية كشاممة 

 كمف أىـ العكامؿ التي أدت الستخداـ الجكدة الشاممة في التعميـ : ( 22) في كؿ النكاحي 
الستيعاب تدفؽ األطفاؿ مف السكاف إلى  إف غالبية الدكؿ النامية أخذت بإستراتيجية الكـ 1 - 

 .عمى حساب نكعية العممية التربكية الجياز التعميمي، إف ىذه اإلستراتيجية كانت

 .لتربكيةتحسيف مخرجات العممية ا -  2

 الثكرة التكنكلكجية الشاممة كالقائمة عمى التدفؽ العممي كالمعرفي يمثؿ تحديان لمعقؿ إف -  3

 .التربكية البشرم مما جعؿ المجتمعات تتنافس في االرتقاء بالمستكل النكعي لنظميا

 .العممية التربكية بما أف الطالب ىدؼ كمحكر العممية فيجب إرضائو كزبكف أساسي في -  4

مف خبلؿ تحميؿ البيانات  ضركرة إجراء التحسينات في العممية التربكية بطريقة منظمة -  5
 .باستمرار

 .العامميف في العممية التربكية استثمار إمكانيات كطاقات جميع األفراد -  6

 .االحتفاظ في نفس الكقت باإلدارة المركزية طريقة لنقؿ السمطة إلى العامميف بالمؤسسة مع -  7

 .األفقي كالعمكدم خمؽ االتصاؿ الفعاؿ عمى المستكييف -  8

الثقافة التنظيمية اإلدارية في  لمجكدة الشاممة ثقافة إدارية خاصة كىذا يقتضي تغيير نمط 9 - 
 .السائد بما يساعد عمى تحقيؽ الجكدة الشاممة المؤسسة التعميمية كىذا يعني تغيير القيـ كالسمكؾ

 .اإلدارة التشاركية دارم إلىتغيير النمط اإل 10 - 

 متطمبات تطبيؽ نظاـ الجودة الشاممة في المؤسسة التعميمية 0
 إف تطبيؽ نظاـ الجكدة في المؤسسة التعميمية يقتضي:        

 القناعة الكاممة كالتفيـ الكامؿ كااللتزاـ مف قبؿ المسئكليف في المؤسسة التربكية . - 1
مناخ التنظيمي الخاص بالجكدة في المؤسسة التربكية نزكالن إلى إشاعة الثقافة التنظيمية كال -2

 المدرسة .
التعميـ كالتدريب المستمريف لكافة األفراد إف كاف عمى مستكل اإلدارة التعميمية ، أك مستكل  - 3

 المدرسة .
 التنسيؽ كتفعيؿ االتصاؿ بيف اإلدارات كاألقساـ المختمفة . - 4
 يع األفراد العامميف في جيكد تحسيف جكدة العممية التعميمية.مشاركة جميع الجيات كجم - 5
 يف المركزم كالمدرسي.تأسيس نظاـ معمكماتي دقيؽ كفعاؿ إلدارة الجكدة عمى الصعيد - 6
إف المبادئ السابقة كعناصر تحقيؽ الجكدة تؤدم إلى تحقيؽ اليدؼ األساسي لمجكدة أال         
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بة كالمعمميف كأكلياء األمكر كالمجتمع المحمي كسكؽ العمؿ . كىك رضا المستفيد كالمتمثؿ بالطم
 كما تؤدم إلى التحسيف المستمر في عناصر العممية التعميمية. 

 مراحؿ تطبيؽ إدارة الجودة الشاممة 0
 (26) كتمر عممية تطبيؽ إدارة الجكدة الشاممة بخمس مراحؿ أساسية أكردىا عبد المحسف         
 -بما يمي :

أكال : مرحمة اقتناع كتبني اإلدارة لفمسفة إدارة الجكدة الشاممة كفي ىذه المرحمة تقرر إدارة 
المؤسسة رغبتيا في تطبيؽ نظاـ إدارة الجكدة الشاممة كمف ىذا المنطمؽ يبدأ كبار 

بالمؤسسة بتمقي برامج تدريبية متخصصة عف مفيـك النظاـ كأىميتو كمتطمباتو   المديريف
 ي يستند إلييا. كالمبادئ لت

الييكؿ الدائـ كالمكارد  ثانيا : مرحمة التخطيط : كفييا يتـ كضع الخطط التفصيمية لمتنفيذ كتحديد
  .البلزمة لتطبيؽ النظاـ

اليامة كالتي يمكف في ضكء  ثالثا: مرحمة التقكيـ : كغالبا ما تبدأ عممية التقكيـ ببعض التساؤالت
   .تطبيؽ إدارة الجكدة الشاممة اسبة لمبدء فياإلجابة عمييا تييئة األرضية المن

إلييـ بعممية التنفيذ كيتـ  رابعان : مرحمة التنفيذ : في ىذه المرحمة يتـ اختيار األفراد الذيف سيعيد
 .بإدارة الجكدة الشاممة تدريبيـ عمى احدث كسائؿ التدريب المتعمقة

كالنجاحات التي  تـ استثمار الخبراتخامسا : مرحمة تبادؿ كنشر الخبرات : كفي ىذه المرحمة ي
  .يتـ تحقيقيا مف تطبيؽ نظاـ إدارة الجكدة الشاممة

 0في المؤسسات التربوية اإلسالمية فوائد تطبيؽ الجودة الشاممة 

لمجكدة الشاممة فكائد كثيرة كمتعددة تظير نتائجيا مف خبلؿ المؤسسات التي تقكـ بتطبيقيا ، 
 برصد فكائدىا في مجاؿ التربية كالتعميـ : كلكننا سنكتفي في ىذا المقاـ

 تحسيف العممية التربكية كمخرجاتيا بصكرة مستمرة .ػ  1

 ػ تطكير الميارات القيادية كاإلدارية لقيادة المؤسسة التعميمية . 2

 ػ تنمية ميارات كمعارؼ كاتجاىات العامميف في الحقؿ التربكم . 3

 مف تحديد المسؤكليات .ػ التركيز عمى تطكير العمميات أكثر  4
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ػ العمؿ المستمر مف أجؿ التحسيف ، كالتقميؿ مف اإلىدار الناتج عف ترؾ المدرسة ، أك  5
 الرسكب .

 ػ تحقيؽ رضا المستفيديف كىـ ) الطمبة ، أكلياء األمكر ، المعممكف ، المجتمع ( .  6

 ػ االستخداـ األمثؿ لممكارد المادية كالبشرية المتاحة. 7

 .ـ الخدمات بما يشبع حاجات المستفيد الداخمي كالخارجيػ تقدي 8

 .ػ تكفير أدكات كمعايير لقياس األداء 9

  ػ تخفيض التكمفة مع تحقيؽ األىداؼ التربكية في الكسط االجتماعي 10
ػ ضبط كتطكير النظاـ اإلدارم في أم مؤسسة تعميمية نتيجة لكضكح األدكار كتحديد  11

 المسئكليات بدقة .
جتماعية كالنفسية االرتقاء بمستكم الطبلب في جميع الجكانب الجسمية كالعقمية كاالػ  12

 كالركحية .
 زيادة كفايات اإلدارييف كالمعمميف كالعامميف بالمؤسسات التعميمية كرفع مستكم أدائيـ . - 13
 زيادة الثقة كالتعاكف بيف المؤسسات التعميمية كالمجتمع , -14
التفاىـ كالتعاكف كالعبلقات اإلنسانية السميمة بيف جميع العامميف بالمؤسسة تكفير جك مف  -15

 التعميمية ميما كمف حجميا كنكعيا .
 زيادة الكعي كاالنتماء نحك المؤسسة مف قبؿ الطبلب كالمجتمع المحمي . -16
 الفريؽ .الترابط كالتكامؿ بيف جميع اإلدارييف كالعامميف بالمؤسسة التعميمية لمعمؿ بركح  -17
ػ تطبيؽ نظاـ الجكدة الشاممة يمنح المؤسسة المزيد مف االحتراـ كالتقدير المحمي كاالعتراؼ  18

 العالمي.

 الخالصة 0
إمكانية تطبيؽ مفاىيـ الجكدة الشاممة  في المؤسسات التربكية  بحثال قد عالج ىذا         

 اإلسبلمية كقد خمصت إلى األتي :
تقاف كاإلحساف ىي مف المبادئ األساسية التي يدعكا ليا الديف أف الجكدة كاإل – 1      

 اإلسبلمي الحنيؼ .
أف نظرية إدارة الجكدة الشاممة تعتمد عمى مفيـك أف االستثمار في تحسيف جكدة  – 2     

اإلنتاج يؤدل إلى زيادة اإلنتاجية كتقميؿ التكاليؼ ،شريطة أف يككف التطبيؽ شامبلن كقائمان عمى 
 الجيد لمتطمبات التطبيؽ كليس عشكائيان كغير مدركس .الفيـ 
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الجكدة الشاممة في المؤسسات التربكية اإلسبلمية يمكف أف يؤدل إلى  ةتطبيؽ إدار  – 3     
النجاح عمى أف يشمؿ بصفة خاصة جكانب إعداد المنيج الدراسي كنظـ دعـ الطبلب كاالىتماـ 

 بالمعمكمات .
 توصيات البحث 0

 باألتي : بحثالكصى ي       
البد مف تطكير إستراتيجية محددة إلدارة الجكدة الشاممة في المؤسسات التربكية  -1

 اإلسبلمية مع الكضكح في تحديد األىداؼ .                                                                        
األمر لتطبيؽ نظاـ إدارة الدعـ المطمؽ كالمستمر ليذه المؤسسات مف القائميف عمى  -2

 الجكدة الشاممة .

االىتماـ بالبحث العممي كالتطكيرم كاعتماد برامج تدريبية لكافة العامميف في ىذه  -3
 المؤسسات .
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 المراجع والمصادر 
 القرآف الكريـ

( الجكدة الشاممة في اإلدارة التعميمية كالمدرسية ، دار 2003)  ، أحمد ، أحمد إبراىيـ -1      
 الكفاء لدنيا لمطباعة   كالنشر ، اإلسكندرية .

إدارة الجكدة الشاممة ، دار اليازكرل  ( 2005)  ، بالعزاكل ، محمد عبد الكىا - 2      
 العممية لمنشر كالتكزيع ، عماف ، األردف

( الجكدة الشاممة كاالعتماد االكاديمى في التعميـ ، دار  2003) ، شحات ، محمد -3      
 الخريج لمنشر كالتكزيع ، الرياض ، المممكة العربية السعكدية .

(  قياس الجكدة في الشركة الحديثة ، مطبعة الشباب ،  2001) ، ، حامد  عبد اهلل - 4       
 الخبر ، المممكة العربية السعكدية

(، دار الحدٌث 3(  لسان العرب " )ج3002)،  محمد بف مكٌرـنظكر ،  ابف م  -5       

 ، القاىرة . للطباعة والنشر والتوزٌع
 السمطانية كالكاليات الدينية، ديكاف األحكاـ(  3891)  ، أبك الحسف ، الماكردم   -6

 المطبكعات الجزائرية
،  دار العمـ لممبلييفمعالـ الحضارة اإلسبلمية (  1988 ، ) مصطفى ، الشكعة -7       
 . بيركت
 ، بيركت المقدمة، دار الكتاب المبناني ( 1979، )  ف، عبد الرحم أبف خمدكف - 8         
 (1426 ) صالح، صالحي  - 8       

القضػػػػػاء عمى الفسػػػػاد  كدكرىا في مػؤسسة الحسػبة في االقتصػػاد اإلسبلمي مػػػػكانة         
-23 المؤتمر العالمي الثالث لبلقتصاد اإلسبلمي، جامعة اـ القرل، خبلؿ الفترة ، االقتصادم

 ـ(، مكة المكرمة، المممكة العربية السعكدية2/6/2005 –ـ 31/5/2005ىػ )26/1426

الحسبة في مصر اإلسبلمية مف الفتح  (  3891) ، مصطفى سياـ ، أبك زيد - 10      
 القاىرة   المممككي، الييئة المصرية العامة لمكتاب،العصر  اإلسبلمي إلى نياية

 مرجع سابؽ (1426 ) صالح، صالحي  -33      
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 السمطانية، دار الكتب العممية، األحكاـ ( 3891  ، ) القاضي، أبك يعمي   -  12        

 بيركت 
 مرجع سابؽ (1426 ) صالح، صالحي  -31      
 ـ(،2006حسيف، )حسف  البيبلكم كآخركف, - 31      

 ، دار المسيرة، عماف .1، طالجكدة الشاممة في التعميـ بيف مؤشرات التميز كمعايير االعتماد 
( " أخبلؽ اإلدارة الجديدة في المرافؽ العامة " ، 2008، ) زمالؾ ، عبد العزي - 51      

 136 -125مجمة المنبر تصدر عف ىيئة عمماء السكداف ، العدد السابع ، ص ص 
 
( منظكمة تككيف المعمـ في ضكء معايير  2003)  ، ؽإبراىيـ ، محمد عبد الراز  -  16   

 الجكدة الشاممة ، دار الفكر لمطباعة كالنشر كالتكزيع ، عماف ، األردف .
الييئة العميا لمتقكيـ كاالعتماد ) بدكف تاريخ ( التقكيـ ، نشرة تعريفية تثقيفية دكرية ،  -17  

إصدار الييئة العميا لمتقكيـ كاالعتماد ، كزارة التعميـ العالي كالبحث العممي العدد الرابع ، 
 السكدانية 

كاقع مخرجات التعميـ العالي في ضكء معايير  " ( 2007)، برير ،عصاـ الديف  - 18  
لبحث التربكم ا تربكية يصدرىا المركز القكمي لممناىج ك " ، مجمة دراسات الجكدة الشاممة

  119-75ص ص  كداف  ، العدد الخامس عشر،السنة الثامنة ، بالس
                 (                                            2006)  ، ، رياض رشادالبنا - 19    
 يناير ، البحريف  22-21، مقدـ إلى مؤتمر التعميـ االبتدائي العشريف ،   الجكدة الشاممة إدارة
التربكية  مفيكميا كتطبيقاتيا إدارة الجكدة الكمية " (1994)، أحمد سعيد درباس،    -20   

مكانية اإلفادة  (، 14العربي، المجمد ) ، رسالة الخميجى " منيا في القطاع التعميمي السعكديكا 
  .40-15ص (، ص50العدد )

 مرجع سابؽ ( 2003)  ، ؽإبراىيـ ، محمد عبد الراز  -13   
( الكمفة كالتمكيؿ في نظـ التعميـ العربية ، منظكر 2000) ، زاىر ، ضياء الديف - 22   

، المنظمة العربية لمتربية كالثقافة كالعمـك ، الككيت ( ندكة العالـ لممؤسسة المدرسية  ) المستقبؿ ،
. 
الجكدة  تخطيط كمراقبة جكدة المنتجات ،مدخؿ إدارة (1996) ،عبد المحسف ،تكفيؽ - 23   

  .الشاممة ، معيد الكفاية اإلنتاجية ، جامعة الزقازيؽ
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 كتابات معاصرة في تأريخ الرياضيات0 أعماؿ أحمد سعيداف ورشدي راشد
 عبد المجيد نصير

 جامعة العمـو والتكنولوجيا األردنية
 مجمع المغة العربية األردني
 الجمعية األردنية لتاريخ العمـو

 الممخص
المعمكـ عند مؤرخي العمـ أف ىذا المكضكع بدأ في أكربة منذ منتصؼ القرف السابع عشر. مف 

عمى أننا نجد بعض المحاكالت األكلى في الرياضيات ابتداء مف اليكناني يكديمكس، كاليميني 
 برككمس، ثـ عمر الخياـ كنصير الديف الطكسي.

االىتماـ بتاريخ العمـ في الحضارة العربية كفي العصكر الحديثة، تأخر الباحثكف العرب عف 
اإلسبلمية. عمى أننا شيدنا نيضة منذ سبعينات القرف العشريف في أعماؿ المرحـك أحمد 
سعيداف، الذم أٌرخ لعمكـ الحساب كالجبر كالينسة. ككذلؾ األعماؿ المتكاصمة لؤلستاذ رشدم 

 راشد، الذم ال يزاؿ يغني المكتبة العالمية بكتاباتو.
 يتـ في ىذه المقالة بعرض مكجز ألعماؿ ىذيف الباحثيف المحققيف المؤرخيف. ن
 

 مقدمة
"، يقكؿ العمـو العربية بيف نظرية المعرفة والتاريخنبدأ مع مستيؿ مقالة الدكتكر رشدم راشد "

فييا "الحديث عف تاريخ العمـك عادة ما يطكؿ كيتشعب ليقؼ بنا أماـ سؤاؿ ما انفؾ يمح عمى 
المؤرخيف: أيف كمتى بدأ ىذا البحث الذم ما فتئ ييـ المؤ رخيف لمحضارة كيستميمو فبلسفة 
العمكـ؟ كردم عمى ىذا السؤاؿ ىك أف تاريخ العمكـ لـ ير النكر قبؿ القرف الثامف عشر كفي قمب 

 (1فمسفة التنكير".)
ط مما ىك متعارؼ كال يعني ىذا عدـ كجكد شذرات تؤرخ ليذا العمـ أك ذاؾ، كلك بطريقة أبس

ؽ.ـ.(، تمميذ ارسطك الذم كتب عف تاريخ  320عميو. كنذكر ىنا، يكديمكس الركديسي )حكالي 
الرياضيات. لكف كتابو مفقكد، إال أف أحدا لخصو، كضاع ىذا الممخص. لكف قطعا منو حفظيا 
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تعميؽ عمى (، في الصفحات األكلى مف كتابو "485-410الفيمسكؼ األفمكطيني برككمس )
عف الكرة ". كذلؾ نجد أرشميدس في فاتحة رسالتو "الكتاب األوؿ مف المبادئ ألقميدس

" يقص عمؿ سابقيو مف عمماء اإلسكندرية قبؿ أف يستأنؼ بحكثو في المكضكع. واألسطوانة
 " يتحدث عف عمؿ سابقيو.المخروطاتككذلؾ فعؿ خميفتو أبكلكنيكس في سفره الضخـ "

مية في الرياضيات. كربما أكضحيا تأريخ الخياـ لحؿ أنكاع مف كنجد بعض ذلؾ في كتابات إسبل
 المعادالت التكعيبية، نكجزىا فيما يأتي:

ـ( أف يحؿ بالجبر 884ىػ/ 271أك  261حاكؿ أبك عبد اهلل محمد بف عيسى الماىاني )ت 
مسألة كردت في كتاب الكرة كاألسطكانة ألرشميدس. كتتطمب تعييف مستكل يقطع كرة معمكمة 

، كلـ  2+ جػ = أ س 3نسبة معمكمة مف حيث الحجـ. فأفضى ذلؾ إلى معادلة مف النكع سب
أك  350يستطع حميا، كعدت مسألة ممتنعة. كقد حميا أبك جعفر محمد بف الحسف الخازف )ت

ـ(، بتقاطع قطعيف مخركطيف. كأراد األمير نصر بف عراؽ )ت 971أك  961ىػ/  361
، استخراج ضمع المسبع في الدائرة. فأفضى ذلؾ إلى المعادلة ـ(، أستاذ البيركني1036ىػ/428

= جػ. كحميا بتقاطع قطكع مخركطية. كالمسألة التي أعيت أبا سيؿ  2+ أ س 3التكعيبية س
القكىي كأبا لكفاء البكزجاني كأبا حامد الصاغاني ، كجماعة مف أصحابيـ كانكا منقطعيف إلى 

عشرة قسمتيا قسميف، فكاف مجمكع مربعييمما مع جناب عضد الدكلة بمدينة السبلـ ىي: "
الخارج مف قسمة الكثير عمى القميؿ اثنيف كسبعيف مف العدد". كقد حميا أبك الجكد محمد بف 

 ـ(.1048ىػ/ 440الميث )ت 
عمى الرغـ مما سبؽ، كمف كثرة كتب الطبقات كالتراجـ كالتصنيفات، فإننا ال نجد في الحضارة 

 ريخا لمعمـ أك بعض ميادينو.العربية اإلسبلمية تأ
( مف أكائؿ مف عرج عمى التراث العربي في 1794-1743كقد يككف الفرنسي ككندكرسيو )

". ففيو قسـ "التاريخ إلى تقدـ الذىف البشريكتابتو لتاريخ العمـ عندما كتب كتابو المشيكر عف "
. . كفيو ظير العمـ العربي فترات لبياف التقدـ المستمر الذم حكـ االنتقاؿ مف فترة إلى أخرل. 

كإحدل فترات التاريخ. كمف يكمئذ لـ ينقطع اىتماـ فبلسفة العمكـ كمؤرخييا بالعمـ 
 ( عمى أف ىذا االىتماـ الغربي قد شابتو عدة شكائب:29العربي".)راشد

فقر المعمكمات ككعكرة الدرب. فالكتب العممية العربية المترجمة قميمة. كجميع الكتابات  -1
بية مخطكطة بالمغة العربية. كىي مخزكنة في أماكف شتى عامة كخاصة. كلـ تكف مفيرسة، العر 

 كلـ يكف السبيؿ إلى بعضيا ممكنا أك متيسرا.
ما جرل مف تمييز بيف األجناس كالعقميات بناء عمى نظرة غريبة إلى المغات. فصارت  -2

 سامية صالحة لذىف ديني شعرم.المغات اآلرية لغات صالحة لعقمية عممية فمسفية، كالمغات ال
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اعتبار العمـ العربي اإلسبلمي في جكىره خزانة حافظة لمعمـ اليكناني، مف دكف إبداعات  -3
 ميمة، أك إضافات قيمة.

عمى أم حاؿ لـ يدـ الحاؿ طكيبل، فقد نبغ في الغرب باحثكف مؤرخكف منصفكف. ربما أكليـ فكف 
ربي مف سمات أصيمة؛ كشفت عنيا الدراسات المباشرة ىمبكلدت، اىتمكا ببياف ما في العمـ الع

المتأنية لعدد منيـ، مثؿ جكرج سارطكف كفكبكو كسيديمكه كفيدماف كىيشبرج كسكتر ككراكس كلكي 
 كنكجكباكر كغيرىـ.

إال أف الجديد في ىذه الدراسات ىك ظيكر عدد مف المحققيف مف العالـ العربي كاإلسبلمي، 
مف القرف العشريف، كما أكلكه مف اىتماـ بيذا التراث. إضافة إلى  كبخاصة منذ النصؼ الثاني

صدكر مؤلفات مختمفة في مستكياتيا تيتـ بتاريخ العمـك العربية اإلسبلمية. ككذلؾ إنشاء معاىد 
متخصصة في دراستيا، كبعضيا يمنح درجة الدكتكراة مثؿ معيد التراث العممي العربي في 

كعقد مؤتمرات متعدة في السنة الكاحدة في مختمؼ أقطار جامعة حمب؛ كجمعيات متخصصة؛ 
 العالـ العربي تيتـ بالمنجزات العربية اإلسبلمية.

كتبرز ثبلث شخصيات بقكة مف بيف عشرات المحققيف الدارسيف، ال بد لكؿ مف ييتـ بتاريخ 
خاصة أف العمكـ العربية أف يتخذ منيـ مراجعو الميمة، كأف يضعيـ في المكاف البلئؽ بيـ، كب

العمكـ العربية اإلسبلمية ظمت اىتماميـ األكؿ كاألخير. كمنيـ مف قضى نحبو، كمنيـ مف 
أعطى الكثير كأقعده السف عف العطاء، كمنيـ مف ال يزاؿ في عنفكاف العطاء دكف كمؿ. كنقصد 
المرحكـ الدكتكر احمد سعيداف كاألستاذ فؤاد سيزكيف كالدكتكر رشدم راشد. كسنيتـ في ىذه 
المقالة بدراسة مكجزة آلثار الدكتكر أحمد سعيداف كالدكتكر رشدم راشد. عمى أف دراسة كافية لكؿ 

 منيـ ىي استحقاؽ ككاجب.
 الدكتور أحمد سعيداف

لد أحمد سعيداف في صفد في فمسطيف سنة  ، كفييا تمقى تعميمو االبتدائي. كأكمؿ تعميمو 1914كي
كبما أنو كاف مف األكائؿ، فقد أرسؿ في بعثة إلى الجامعة الثانكم في الكمية العربية في القدس. 

. كعاد مدرسا 1934األمريكية في بيركت. كتخرج منيا بدرجة بكالكريكس في الرياضيات سنة 
، حيف أجبر عمى مغادرة فمسطيف. ثـ 1948في المدرسة الرشيدية كالكمية العربية، حتى سنة 
. في أثناء ذلؾ، بدأ 1969عة الخرطـك حتى سنة غادر إلى الخرطـك في السكداف، كظؿ في جام

اىتمامو بالمخطكطات العربية، كبخاصة مخطكطات الرياضيات. أدل ىذا االىتماـ إلى حصكلو 
. ككانت أطركحتو تحقيؽ مخطكط "الفصكؿ في 1965عمى درجة الدكتكراه مف جامعة لندف سنة 
 الحساب اليندم" ألبي الحسف األقميدسي.

أستاذا في قسـ الرياضيات في الجامعة األردنية الناشئة. كقد  1969سنة عاد إلى األردف 
. كىناؾ تزاممنا كتصادقنا. كعيف عميدا لكمية العمكـ في 1971التحقتي بيذه الجامعة أكائؿ صيؼ 
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سنة(. كانتخب بعدىا عضكا في  65. بعدىا تقاعد لبمكغو سف التقاعد آنئذ )1979-1977المدة 
. كقد عممنا في 1981األردني. كصرت زميمو في ىذا المحمع منذ صيؼ مجمع المغة العربية 

عدة لجاف، ككاف األنشط كالمميـ. كأىـ لجنة عممنا فييا ىي لجنة كضعت ما نشره المجمع 
. كىك 1985"، سنة العربية والعممية مشروع مجمع المغة العربية األردني لمرموزبعنكاف "

. 1987مغة العربية ندكة متخصصة في كانكف الثاني سنة المشركع الذم عقد لو اتحاد مجامع ال
كأقر أكثر ما جاء في المشركع األردني. كنشر ما اتفؽ عميو. ككاف المجمع األردني قد بدأ 
ترجمة كتب تدريسية عمى المستكل الجامعي إلى المغة العربية. ككاف لمدكتكر سعيداف دكر بارز 

تقاعده عميدا مؤسسا لكمية العمكـ في أبي ديس مف  في اإلشراؼ كالتنسيؽ كالترجمة. عمؿ بعد
 ضكاحي القدس. ثـ أبعدتو سمطات االحتبلؿ.

تنكعت نشاطاتو العممية قبؿ الدكتكراه كبعدىا. كتب كتبا تدريسة لممدارس، كحقؽ عددا ميما مف 
مخطكطات الرياضيات، كألؼ كتبا عممية مختمفة المستكل، كنشر عددا كبيرا مف البحكث 

صة. كشارؾ في عدة مشاريع عممية، كألقى عددا كبيرا مف المحاضرات، ككتب عددا المتخص
كافرا مف المقاالت في مياديف شتى. كشارؾ في عدد مف المؤتمرات. كما شارؾ في مشركع 
مكسكعة الحضارة العربية اإلسبلمية، كمشركع تاريخ العمكـ كالتكنكلكجيا. كساىـ في أكثر أعداد 

. 1978كحاز صاحبنا عمى كساـ التربية األردني مف الدرجة األكلى سنة  ".آفاؽ عمميةمجمة "
 .1980كما ناؿ جائزة مؤسسة الككيت لمتقدـ العممي ألعمالو في تحقيؽ التراث سنة 

 . رحمو اهلل.1991كانكف الثاني سنة  23كاخيرا كأم إنساف تكفي يكـ 
 أعمالو في تأريخ الرياضيات

الفصوؿ في الحساب مدكتكر سعيداف كانت تحقيؽ مخطكطة "ذكرنا أف أطركحة الدكتكراه ل
، 1985، كالثانية سنة 1973" ألبي الحسف األقميدسي. كنشرت مرتيف:  األكلى سنة اليندي

نشرىا معيد التراث العممي العربي في جامعة حمب، كما نشر المعيد ترجمة ليا لئلنجميزية. كما 
" لنصير الديف الطكسي، نشرىا بالتخت والترابجوامع الحساب نشر في عمـ الحساب مخطكطة "
(. 1967)ايمكؿ  3(، كجزء 1967)حزيراف  2، جزء 20أكال في مجمة األبحاث مجمد 

مراسـ االنتساب في . كمخطكطة "1971" ألبي الكفاء البكزجاني سنة المنازؿ السبعكمخطكطة "
" في عمـ الحساب االتالمق. كمخطكطة "1981" ليعيش بف ابراىيـ األمكم سنة عمـ الحساب

 . 1984البف البناء المراكشي سنة 
كقبؿ أف نتحدث عف ما عممو في تأريخ عمـ الحساب العربي نعرج عمى أىـ كتاباتو التي تكضح 
منيجو كفمسفتو. كنؤكد أف مف ميزات الدكتكر سعيداف أنو طرؽ حقكال بكرا، إما أنو لـ يكتب فييا 

التراث العربي، لماذا نحققو؟ ذا غناء. نبدأ بمقالتو الفذة "أحد، أك أف ما كتب كاف قميبل ليس 
. 1984سنة  23،24" نشرىا في مجمة مجمع المغة العربية األردني، في العدد المزدكج وكيؼ؟
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في ىذه المقالة الفريدة، يشرح لمقارئ، ماذا يعني تحقيؽ المخطكطات، كلماذا نحقؽ المخطكطات؟ 
ت منيجية. ذاؾ أف المخطكطة، كما يدؿ عمييا ىذا االسـ، ككيؼ أف التحقيؽ عممية عممية ذا

ذا كانت لمؤلؼ عاش قبؿ عدة قركف، فاالحتماؿ أنيا ليست بخط صاحبيا،  ىي كتابة يدكية، كا 
بؿ ىي نسخة منقكلة عف النسخة األصمية أك عف نسخة )أك نسخ أخرل( مع ما يشيب ىذا 

أخير، كبخاصة أف كثيرا مف المخطكطات ال النسخ مف تحريؼ أكنقصاف أك زيادات أك تقديـ أك ت
تعرؼ ترقيـ الصفحات. كىي جميعا غفؿ مف إشارات الترقيـ مف نقطة كفاصمة كعبلمة استفياـ، 
إذ أف ىذه جديدة نقمناىا عف الغرب. كعمى المحقؽ أف يجمع أكبر عدد مف نسخ ىذه 

ة بالنسخ األخرل. كقد تككف المخطكطة، كيدرسيا جميعا، ليرل أييا ستككف المعتمدة عند المقارن
الكتابة غير كاضحة ألسباب كثيرة، كمنيا ما يتعمؽ بسكء الخزف، إذ تعمد األرضة إلى أكؿ أجزاء 
منيا. كأشار الدكتكر سعيداف إلى الفرؽ في الغاية كاألسمكب عند تحقيؽ كتاب أدبي أك ديني مف 

فقدت قيمتيا المكضكعية.  تحقيؽ كتاب عممي. كما أجاب عف جدكل تحقيؽ كتب عممية، ربما
ككتب "عمكـ األمس غير عمكـ اليكـ. فنحف ال ندرسيا متعمميف، بؿ ندرسيا مقٌيميف". كيجيب 
عمى بعض تساؤالت: "أليس البحث في التراث انصرافا عف الحاضر إلى الماضي؟ أليس أكلى 

كـ الغد؟ منو النظر في الحاضر كالمستقبؿ، كدراسة عمـك اليـك مف أجؿ المساىمة في عم
كالجكاب بمى. إف الحاضر كالمستقبؿ أكلى باالىتماـ . . . كالمساىمة في صنع عمكـ الغد 
مطامح ال يجكز كال يمكف أف تعكقيا دراسة الماضي. . . إننا ندرس الماضي كما يدرس الطبيب 

 ماضي المريض الصحي، مف أجؿ تشخيص الداء كتعييف الدكاء".
مي العربي بخاصة أىمية فريدة.، كميمة فريدة. . . أما أىميتو "عمى أف لمبحث في التراث العم

ففي أنو مف بيف ضركب تراثنا الثقافي المتعدد، يبيف ما أعطاه الفكر العربي اإلسبلمي لئلنسانية 
جمعاء. إف تراثنا الديني لنا كحدنا، كلنا كحدنا تراثنا المغكم كاألدبي. أما التراث العممي فممناس 

 نا في كؿ العصكر كاألجياؿ. إنو مساىمتنا في بناء صرح الفكر اإلنساني . . .كافة، لمناس كل
"كأما الميمة الفريدة لمبحث في ىذا التراث، فيي أنو يمكننا مف إقامة بنياف المعرفة العممية، لدل 

 أجيالنا القادمة ، عمى خمفية مف إنجازاتنا". 
كأكضح الفركؽ في لغة الكتب العممية عنيا في كتب األدبية كمدل االلتزاـ بقكاعد النحك. ثـ  

انتقد بعض مدارس التحقيؽ في ركسية أك في الغرب، كشططيا أك أنيا مكجية لقارئ غير عربي 
كما يمكف أف يؤثر ذلؾ عمى مستكل التحقيؽ أك الدراسة أك المبالغة في أىمية ما يحقؽ. كيكضح 

 يجو كما يمي:من
"في تقديرم أف التحقيؽ األكثر فائدة لمقارئ العربي بخاصة، ىك الذم يعطي النص مطبكعا، 
محررا مف األخطاء. كيسبقو بمقدمة تبيف مكانة الكاتب بيف أقرانو، كمكانة الكتاب بيف أمثالو؛ مع 

، ككشؼ سرد لمزايا الكتاب ككؿ جديد فيو. ثـ يتبعو بشرح لمعبارات كالنصكص الغامضة
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بالمصطمحات الكاردة في النص. كينيي ذلؾ كمو بإيجاز بمغة اجنبية، يبيف محتكل الكتاب 
كمميزاتو لمميتميف مف المستشرقيف. فإف ىـ أرادكا مزيدا مف االطبلع فميقكمكا بترجمة الكتاب، 

 (.170كمو أك بعضو. كالمقدمة كالشرح يقتضياف دراسة مستحصفة متأنية")سعيداف 
 ذكرنا عددا مف مخطكطات الحساب التي حققيا د. سعيداف، كىي 

مف عمـ  2(  )ج 1965الفصكؿ في الحساب اليندم      ألبي الحسف األقميدسي           )
 الحساب(

 (1967جكامع الحساب بالتخت كالتراب      لنصير الديف الطكسي         )
مف عمـ  1( )ج 1971اء البكزجاني         )المنازؿ السبع                       ألبي الكف

 الحساب( 
 (1981مراسـ االنتساب في معالـ الحساب  ليعيش بف ابراىيـ األمكم      )

مف عمـ  3( )ج 1984المقاالت في عمـ الحساب           البف البناء المراكشي          )
 الحساب(

 (          1986اىر البغدادم )التكممة في الحساب                 لعبدالقاىر بف ط
كما كاف مطمعا عمى ما حقؽ مف مخطكطات الحساب الميمة، كعدد مما لـ يحقؽ. كلذلؾ كاف 
الباحث المناسب ليكتب تاريخ الحساب العربي. كقد كتب ىذا التاريخ في مقدمة كتبو : الفصكؿ 

حساب العربي في المغرب كالمنازؿ كجكامع الحساب. أما مقدمة كتاب المقاالت فقد حكت عمـ ال
 العربي. كما حكل ما سماه "جكالت" نعرض ليا فيما بعد.

كيقدـ الدكتكر سعيداف تاريخ الرياضيات اإلسبلمية في األجزاء الثبلثة التي أشرنا إلييا آنفا، 
إضافة إلى مقدمة كتاب "جكامع الحساب". كمع أف الدكتكر سعيداف لـ يقصد، فيما أظف، كتابة 

، كلذلؾ فكتاباتو مكجزة، عمى أنيا كافية. كما أنو ساىـ في "مكسكعة يخ الحساب العربيلتار كافية 
 تاريخ العمـك العربية" بالمقالة الخاصة بالحساب في الجزء الثاني.

، يستعرض المحقؽ تاريخ ىذا الجزء األوؿ، وكتاب المنازؿ السبع ىو في حساب اليدففي 
ك حساب المنجميف. كتمتـز المقدمة بما اقتطفنا مف الحساب، مع إشارة إلى حساب الستيف، أ

كتابتو في التحقيؽ. كعمى كجو الخصكص "التكصؿ إلى تقدير عممي صحيح لممجيكد العربي في 
حقؿ الرياضيات". كربما إيراد عناكيف مقدمة الجزء األكؿ مف عمـ الحساب يكضح تأريخو لحساب 

 اليد.
 المصادر األكلية لمرياضيات العربية

 المصادر الفرعكنية:          
 كتابة األعداد                        
 العمميات الحسابية                       
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 الكسكر                       
 مكضكعات أخرل                        
 األثر الفرعكني في الرياضيات العربية.                         

 بابمية:الرياضيات ال          
 كتابة األعداد                          
 العمميات الحسابية عند البابمييف                       
 المسائؿ البابمية                       
 اليندسة                       
 األثر البابمي في الرياضيات العربية                       

 حساب الستيف عند العرب
 كتابة األعداد           -أكال           

 تسمية المنازؿ -ثانيا           
 العمميات الحسابية –ثالثا           

 حساب اليد عند العرب
 العمميات الحسابية          
 الكسكر في حساب اليد          
 المخطكطات العربية في حساب اليد                   

، يؤرخ الدكتكر سعيداف لمحساب اليندم العربي. الفصوؿ في الحساب الينديالجزء الثاني، كفي 
 كيكتب ذلؾ عمى ىيئة فقرات دكف عناكيف فرعية. نضع ليا العناكيف الدالة عمى محتكاىا.

 مقدمة كقصة الحكيـ اليندم كلمحة عف رياضيات اليند
 األرقاـ اليندية: بدايتيا كاتشارىا كمميزاتيا

 لتي جاء بياالحساب اليندم إلى العالـ اإلسبلمياألفكار الجديدة ا
 مخطكطات الحساب اليندم

 حكؿ األرقاـ اليندية: دراسات غربية كما في النصكص العربية.
 214، فمختمؼ. فمف الجزء الثالث، المقاالت في عمـ الحسابأما عممو د. سعيداف في مقدمة 

صفحة. كلـ  111خصص لممقدمةصفحة مف الكتاب دكف حساب التعميؽ كالفيارس، نجد أنو 
يتعد تعميقو عمى الحساب في المغرب اإلسبلمي أربع صفحات. كبخاصة أنو حتى تاريخ نشر 

( لـ يحقؽ مف كتب الحساب المغربي إال اثناف حققيما د. سعيداف )مراسـ 1984الكتاب )
كيسي االنتساب كالمقاالت(، كثالث )تمخيص أعماؿ الحساب( البف البناء حققو د. محمد س

 (.1969)صدر سنة 
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كتساءؿ د. سعيداف: "ماذا أنجز المغرب في العصكر اإلسبلمية في عمـ الحساب؟" كيجيب أف ما 
بقي مف كتب الحساب ىذه قميؿ التكفي ألف تككف صكرة مستقمة لمرياضيات في المغرب. 

المشرؽ؟  كالسؤاؿ اآلخر ىك: "بماذا اختمفت مسيرة عمـ الحساب في المغرب اإلسبلمي عنيا في
كبماذا تميزت، إف تكف قد اختمفت أك تميزت؟" كجكابو أننا ال نجد إبداعا كتميزا بناء عمى ما حقؽ 
مف مخطكطات الحساب في المغرب. كيضيؼ "ما تقدمو المصادر الثبلثة إنما ىك حساب 
 عربي، مزيج مف الحساب اليندم كحساب اليد، دكف ذكر لحساب اليد ذاتو، ال مف قريب كال مف

(. ثـ يذكر أمريف بارزيف يجبياف مف يطالع ىذه الكتب المغربية الثبلث، 107بعيد" )ألمقاالت 
 مقارنة مع كثير مف مف الكتب المشرقية.

أكليما "أف الترقيـ اليندم يعرض في الكتب المغربية كأنو إضافة مف الكماليات، ككأنو لـ يكظؼ 
مر الثاني ىك ترقيمو لمكسكر كمعالجتو ليا. (. كاأل108لتسييؿ العممية الحسابية" )المقاالت 

 كالجديد فيما قدمو ابف البناء ىك كضع خط يفصؿ العدد الصحيح عف الكسر.
كالجزء األكبر مف المقدمة مخصص لقسميف. فيك يكتب، في القسـ األكؿ، عمى الحركة العممية 

العمماء كمكجزا (، ذاكرا أسماء 39-14في األندلس مف بكاكيرىا إلى سقكط غرناطة )ص ص 
(، كسماه 97-41لما قدمكا كما كجده في كتب التراجـ كالطبقات. كفي القسـ الثاني )ص ص 

نجازا.  جكالت استكشاؼ، فإنو يعقد مقاربة بيف عمماء المغرب مع عمماء المشرؽ: أسماء كعددا كا 
جاءت  فصار مكسكعة عممية ليؤالء شديدة اإليجاز. كيبلحظ أف الحركة العممية في المغرب

متأخرة عف المشرؽ؛ إذ يعتبر مسممة بف أحمد المجريطي )نسبة إلى مدريد( يقدر أنو مات قبيؿ 
 ـ.1007ىػ/ 398

كأخيرا، يعيد د. سعيداف مكجزه عف الحساب العربي، في مقدمة تحقيقو مخطكطة "جكامع 
 ندم.الحساب". كيكتب عف أنكاع الحساب الثبلثة: حساب الستيف كحساب اليد كالحساب الي

تاريخ عمـ الجبر في فقد كتب " .تأريخ عمـ الجبر العربيكنأتي إلى ما قدمو د. سعيداف في 
" في جزأيف. خصص الجزء األكؿ لمجبر في المشرؽ العربي، كما خصص الجزء العالـ العربي

الثاني لعمـ الجبر في المغرب العربي. كفي كؿ مف الجزئيف حقؽ كتب جبر غير محققة. كعقد 
مقارنة. ففي الجزء األكؿ حقؽ كتاب الفخرم في الجبر كالمقابمة لمكرجي، مع دراسة دراسات 

 مستفيضة لمخطكطات أخرل، أىميا:
 طرائؼ الحساب ألبي كامؿ، بنص محقؽ. -1
 كتاب السمكأؿ في اليندسة. -2
 المقنع في المساحة لمكرجي.   -3
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قؽ مف قبؿ د.  الكافي في الحساب لمكرجي. )دامات ابراىيـ باشا(. عمما -4 بأف ىذا الكتاب حي
، أم بعد سنة مف نشر الجزء األكؿ، الذم نحف بصدده. كقد 1986سامي شميكب كنشره سنة 

 اعتمد د. شميكب ثماني نسخ مف ىذه المخطكطة، نسخة دامات ابراىيـ باشا إحداىا. 
بر كالمقابمة البف كما حقؽ في الجزء الثاني كتاب الجبر كالمقابمة البف بدر البمنسي، ككتاب الج

 البناء المراكشي.
درس د. سعيداف تطكر عمـ الجبر في المشرؽ العربي. كمف الطبيعي أف يبدأ بمحمد بف مكسى 

ـ(، ككتاب الجبر كالمقابمة، الذم يعد أكؿ كتاب في ىذا 850ىػ/ 235الخكارزمي )ت حكالي 
ثبلثة. األكلى تمثميا مدرسة  العمـ المستقؿ عف الحساب كاليندسة. كجعؿ مراحؿ تطكر ىذا العمـ

الخكارزمي. كمف أعبلميا سند بف عمي كعبد الحميد بف ترؾ، كطكرىا قميبل أبككامؿ. كاحتاج إلى 
أف يتحدث عف الجبر قبؿ الخكارزمي، في مصر القديمة، كفي حكض الرافديف، كأخيرا عند 

جمو قسطا بف لكقا بعنكاف ديكفانطس اإلسكندرم. فقد ألؼ األخير كتابو "األريثماطيقا" الذم تر 
 .1985أدؽ ىك "صناعة الجبر". كقد أعاد نشره محققا مع تعميقات د. رشدم راشد سنة 

 المرحمة األولى0 مدرسةالخوارزمي
يعتبر الخكارزمي صاحب أكؿ كتاب خصص لمجبر، كىك "كتاب الجبر كالمقابمة"، الذم نشره 

د، كصدر عف الجامعة المصرية سنة كعمؽ عميو د. عمي مصطفى مشرفة كد. محمد مرسي أحم
 . كفيو مصطمحات خاصة بيذا العمـ.1939

كيكرد د. سعيداف مكجزا لمكتاب عمى النحك: مقدمة الكتاب، أصناؼ المعادالت، باب الضرب، 
باب الجمع كالنقصاف، باب المسائؿ الست، باب المسائؿ المختمفة، باب المعامبلت، باب 

 أبكاب.المساحة، كتاب الكصايا، تسعة 
كيكرد مسائؿ الخكارزمي، كىي أمثمة ستة ىي معادالت بمعامبلت عددية مف الدرجة الثانية مف 

= ب س + جػ . ثـ يكرد ست مسائؿ  2+ جػ = ب س ، س 2+ ب س = جػ ، س 2األنكاع: س
كيتبعيا بإحدل كثبلثيف مسألة مما يسمى مسائؿ العشرة. أم عشرة قسمت قسميف حسب شركط 

 مسألة. 40ىا جميعا مختمفة. كعدد
كييمنا تقييمو الكتاب. ذاؾ أف الكتاب ال يحكم معمكمات جديدة، سكل في تطبيقاتو في الكصايا. 
بؿ إف ما عند ديكفنطس كآريابياتا اليندم يزيد عمى ما في الكتاب. فمماذا ىذا الكتاب في غاية 

 األىمية؟ يكتب د. سعيداف:
إليو ىؤالء جميعا. فيك يريد أف يرسي قكاعد عمـ "أرل أف الخكارزمي ىدؼ إلى غير ما ىدؼ 

جديد، في حقؿ بكر ليس فيو طريؽ مطركؽ. فيك يضع أصكلو كطرقو، ال لمرياضي فحسب، بؿ 
لمحاسب كالتاجر كالقاضي كمكظؼ الدكلة. فمذا جعؿ أكثر مف نصؼ الكتاب في الحساب 

داكلة في عصره كتسربت مف العممي. . . يكفيو فخرا أف كتابو خبل مف أخطاء كثيرة كانت مت
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بعده إلى كثير مف الكتب القيمة. . . إف الخكارزمي استكعب ما كاف متداكال في عصره، مما 
غريقية كىندية. كأف ميزتو في أنو استطاع تنظيمو كتقنينو كتابي  انحدر إليو مف أصكؿ بابمية كا 

كال ينبغي أف نتكقع أكثر حساب ككتاب جبر. . . فمنذكر أف الخكارزمي شؽ طريقا غير مميد، . 
 (32-31، 1مف ذلؾ في أكؿ كتاب رياضي يكضع في لغة تدخؿ حقؿ العمـ مف جديد". )ج 

كنشير إلى اف اسـ العمـ الجديد صار عالميا. كما اعترؼ الغربيكف بفضمو إذ جعمكا مف اسمو 
زمي قصد عنكانا لطريقة صارت عمما في تقنية المعمكمات، كىي الخكارزمية. عمى أف الخكار 

بمصطمح الجبر "إزالة الحد السالب مف المعادلة" كاعتبر المقابمة "إزالة المقادير المشتركة بيف 
 طرفي المعادلة". 

ينتمي إلى مدرسة الخكارزمي مع شيء مف التقدـ "كتاب الجبر كالمقابمة" ألبي كامؿ شجاع بف 
. كالكتاب منشكر مف 344/955أسمـ الحاسب المصرم، الذم عاش بعد الخكارزمي كمات قبؿ 

(. كيذكر د. سعيداف أف كتاب أبي كامؿ يحكم كبلـ 1966قبؿ مارتف ليفي )كسككنسف 
 ال أف بينيما ثبلثة اختبلفات، ىي: الخكارزمي كمسائمو. إ

 براىينو اليندسية أدؽ مف براىيف الخكارزمي البدائية. كيظير فييا أثر ىندسة أقميدس. -1
 مسألة. 69زيادة في المسائؿ عمى ما عند الخكارزمي، كيصؿ عددىا إلى  -2
 عدـ كجكد أم تطبيقات ىندسية أك غيرىا في الكتاب، فيك كتاب جبر خالص. -3

رنا أف د. سعيداف كضع في ىذا الكتاب تحقيقو لمخطكطة أبي كامؿ المسماة " طرائؼ كذك
الحساب"، كىي مسائؿ سيالة عددىا ستة. كؿ منظكمة منيا تحكم معادلتيف في ثبلثة مجاىيؿ 
كأكثر. كحمكلو جبرية. إذ يحكؿ المنظكمة إلى معادلة كاحدة تعطي قيمة أحد المجاىيؿ بداللة 

، ثـ يجد بالتجربة األجكبة الممكنة، إذ يجب أف تككف أعدادا صحيحة مكجبة المجاىيؿ األخرل
في مسائمو. كىك يمجأ إلى شيء مف الرمكز المفظية. فالمجيكؿ األكؿ عنده "شيء"، كالثاني 
"دينار"، كالثالث "فمس"، كالرابع "خاتـ"، كىكذا. كتب أعداده بالكممات. كاستعمؿ األرقاـ اليندم 

ختياره لممسائؿ مقصكد كما نجد في عدد حمكليا. فالمسالة األكلى ليا حؿ كاحد؛ في الجداكؿ. كا
حمكؿ؛ كليس لمخامسة أم حؿ؛  304حبل؛ كلمرابعة  96حمكؿ كالثالثة ليا  6كالثانية ليا 
 حبل. 2696كلمسادسة 

كيرجح د. سعيداف أف ىذا النكع مف المسائؿ انحدر إلى أبي كامؿ مف اليند، مثؿ أفكار أخرل 
تسربت إلى عمماء الحضارة اإلسبلمية. لكف كتابة الينكد لرياضياتيـ كانت، بشكؿ عاـ، عمى 
شكؿ أراجيز شعرية مكجزة، فييا الصكاب كفييا الخطأ. بينما تميزت الكتابات اإلسبلمية بالكضكح 

 كالبراىيف كالسيكلة.
 المرحمة الثانية0 مدرسة الكرجي
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الكرخي( عاش في بغداد في عصر فخر الدكلة أبي أبك بكر محمد بف الحسف الكرجي )كليس 
غالب محمد بف خمؼ، كزير بياء الدكلة أبي نصر بف عضد الدكلة البكييي. كقد قتؿ ىذا الكزير 

الكافي " ككتاب "الفخري في الجبر والمقابمةـ. كألجمو صنؼ الكرجي كتاب "1016ىػ/407سنة 
ىػ   429رجح د. سامي شميكب أنو تكفي سنة ". كال نعمـ متى كلد، كال متى تكفي. كيفي الحساب

 بناء عمى عبارة كردت في "شذرات الذىب".
( أف كتاب الفخرم يعطي أكمؿ صكرة لعمـ الجبر في المغة العربية. 1853بكو )سنة ڤكرأل 

كمنيج د. سعيداف يستيدؼ دراسة تطكر الفكرة الجبرية عند عمماء المسمميف. كيضيؼ "كفي 
سيرافقنا دليؿ. كالدليؿ ىك السمكأؿ. كالسمكأؿ ىك صمكئيؿ بف يحيى بف مسيرتنا مع الكرجي، 

عباس اإلسرائيمي، المغربي األصؿ. لكنو نشأ كدرس في بغداد. ثـ أسمـ كحسف إسبلمو. كانتقؿ 
في مراغة. كمع أف قٍرنا يفصؿ السمكأؿ عف  1175ىػ/ 570إلى فارس. كمات حكالي سنة 

أنو "كضع كتابو "الباىر في الحساب"، كبناه عمى كتاب الكرجي، فيشفع لو أف يككف دليبل 
الفخرم، ككتب أخرل لمكرجي لـ تصؿ إلينا، مشفكعا بالبراىيف التي تجنبيا الكرجي، كبإضافات 

 (84ميمة. كجعؿ السمكأؿ النصؼ الثاني مف كتاب الباىر مدا كتكسيعا لعمـ الجبر".)سع 
كاب د. سعيداف: "كثير.لـ يضؼ الكرجي إلى كماذا عند الكرجي مما لـ يذكره أبك كامؿ؟ كج

عمميتي الجبر كالمقابمة شيئا جديدا، كال إلى المعادالت الست. كلكنو زاد عمـ الجبر رسكخا كسعة 
باستعمالو في عدة حقكؿ فكرية. لذلؾ أكجز الكتاب في صفحات قميمة، كألحقو بحكالي ضعؼ 

بقات. كيبدك لي في عرضو لؤلفكار ىذه الصفحات مف المسائؿ المتنكعة، مكزعة في خمس ط
كالطرائؽ ىدؼ تنظيمي تربكم يحاكؿ بو أف يجعؿ ليذا العمـ الجديد طريقا مميدا، كمصطمحات 

ف لـ يكف لـ يميد كؿ الطريؽ، كلـ يحدد كؿ المصطمحات.  محددة، كا 
ا "كفي طميعة مبتكرات الكرجي، نذكر أنو عالج القكل ةالجذكر معالجة أنضج مف ذم قبؿ، تكجي

ذلؾ  ف(1باكتشاؼ نظرية ذات الحديف، ألسس صحيحة مكجبة، كترتيب معامبلت )س + 
 الترتيب المشيكر الذم صار يسمى مثمث باسكاؿ.

 "كمف مبتكرات الكرجي أيضا معالجتو لشتى أنكاع المتكاليات. . . .
"كاف عمـ الجبر عمى يد الخكارزمي فصبل مف فصكؿ عمـ الحساب، يتناكؿ المعطيات 

طمكب، فيككف منيا معادلة، ثـ بعمميتي الجبر كالمقابمة، يجد قيمة المجيكؿ. كاف عمـ الجبر كالم
 طريقة مثؿ طرؽ أخرل. . . 

"كعمى يد أبي كامؿ أخذ عمـ الجبر يغزك حقكال أخرل. فيعالج الجذكر الصـ. كأخذت الحدكد 
مييا جميع العمميات الجبرية تتخذ، في ذىف الحٌساب، مفاىيـ مستقمة. فتجمع كتطرح كتجرم ع

الحسابية. كفكؽ ذلؾ ظير أف المعادلة ال يمـز أف يككف ليا دائما جذر كاحد. فقد يككف ليا 
 جذكر. كقد يستحيؿ الحؿ. . .
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"أما ىذا الذم تحقؽ قبؿ الكرجي، فيكاد الكرجي يكجزه في كتابو "الكافي في الحساب". كأما ما 
انا رياضيا، فيو المنطؽ الرياضي الذم يتطمب البرىاف. جٌد فكاف التكسيع في الجبر، باعتباره ميد

حداىا جبرية، كالطريقاف قد تمتقياف  ذا كاف المنطؽ كاحدا فإف لو طرائؽ، إحداىا ىندسية، كا  . . كا 
 كقد تتكازياف.

"كىذا الميداف الرياضي يتناكؿ عمـ الحساب كمو، فيعالج األفكار الرياضية كيقننيا، كيعالج 
 ، مف صحيحة ككسرية كصماء، فيكقع ىمييا العمميات الحسابية. . . األعداد المكجبة

 (86-85" إف عمـ الجبر عند الكرجي بنياف متساـ يشمؿ عمـ الحساب كمو".)ص 
كنأتي إلى إضافات السمكأؿ، التي نجدىا في كتاب "الباىر في الحساب". فعنده براىيف لقضايا 

ف منيا. أك أف برىاف السمكأؿ أفضؿ مف برىاف ذكرىا غيره، كال ندرم إف أحد مف سابقيو برى
غيره. ك"في المقالة األكلى ليذا الكتاب، يعرض حساب الحدكديات في مجيكؿ كاحد. كنجد لديو 

، . 3، 2، 1تصكرا كامبل عف سمـ القكل مرتبة: قكة الصفر في الكسط، تتكالى إلى يسارىا قكل 
لى يمينيا قكل "األجزاء"  كأما المعامبلت ، في ىذه المراتب فأعداد  ، . . .3-، 2-، 1-. كا 

نسبية، تكتب باألرقاـ اليندية، كالسالبة منيا تيسبؽ بكممة )إال(. بيذا الترتيب استطاع أف يعامؿ 
الحدكديات بالقسمة كالتجذير، كأف يعطي الخارج مقربا إلى أم حد يشاء.كينيي ىذه المقالة بعبارة 

السالب، مستقبل قائما بذاتو: )إذا نقصنا الزائد مف مرتبة تكحي بأنو يحمؿ في ذىنو صكرة لمعدد 
 خالية، بقي فييا ذلؾ العدد بعينو ناقصا(.

كفي المقالة الثانية يعرض معادالت الدرجة الثانية. كال جديد في معالجتو، كحتى براىينو. لكنو 
، كال يزيد  أ، 2مثؿ استعماؿ يدخؿ أحيانا بعض الرمز بالحركؼ، أ، ب، جػ، كما نتكمـ عنيا اليـك

ف كانت بحكث ابف طاىر البغدادم في "التكممة في  أك ب جػ. لكف بحثو في المتكاليات كاؼ، كا 
الحساب" كابف يعيش األمكم في كتاب "مراسـ االنتساب" أكفى كأشمؿ. كبعض براىينو لممتكاليات 

عنده جديد في فييا بذرة االستقراء الرياضي، كسنعرض لذلؾ عند دراسة د. رشدم راشد. كليس 
المقالة الثالثة المخصصة لحساب الكميات غير النسبية. أما المقالة الرابعة فيي عف أقساـ 
المسائؿ: أكليا المسائؿ الكاجبة كىي ما قاـ البرىاف عمى صحتو، أك كجد لو حؿ أك أكثر، سكاء 

التي يفضي اعتبارىا  أكانت نيائية أك النيائية. كالقسـ الثاني ىك المسائؿ الممتنعة. كىي المسائؿ
صحيحة إلى خمؼ أك محاؿ. كالقسـ الثالث ىك "المسائؿ الممكنة. كىي ما يمتنع لدينا حميا، أك 

ص  2ليس لنا دليؿ عمى صحتيا أك بطبلنيا. كلعؿ غيرنا يحميا أك يجد ليا كجيا".)جبر ج
375) 

 المرحمة الثالثة0 الخياـ والطوسي
 – 1048ىػ/440ـ الخياـ )أك الخيامي( النيسابكرم )عمما ىذه المرحمة ىما عمر بف ابراىي

(. 1213ىػ/611(، كشرؼ الديف المظفر بف محمد بف المظفر الطكسي )ت حكالي 526/1131
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(. كلو رسائؿ أخرل في 1981كلمخيامي رسالتاف في الجبر نشرىما رشدم راشد )حمب 
 د مف المغات.مكضكعات رياضية، إضافة إلى رباعياتو الشعرية التي ترجمت إلى عد

كاىتـ الخياـ بمعالجة كافية لممعادالت التكعيبية، كلك أنيا معالجة تقميدية بالجبر كالمقابمة. لكنو 
صنفا، إذ أنو لـ يتعامؿ مع األعداد  13تعدل المعادالت التربيعية إلى التكعيبية؛ كصنفيا في 

=  2+ أ س 3المعادلة س السالبة. فبيف الحمكؿ بالقطكع المخركطية، كبرىف صحة حمكلو. مثبل
 ب س + جػ . فقسـ عمى س كنتج

 + أ س = ب + س/جػ 2س    
 + أ س ، ص = ب + س/جػ 2تحكؿ إلى معادلتيف: ص = س

كعندئذ يعطي التقاطع السيني لياتيف المعادلتيف جذكر المعادلة األصمية. كىما معادلة قطع 
ضافاتو ميمة، لكنو أدرؾ حدك  دىا. ككتب "كأما البرىاف عمى ىذه مكافئ كقطع زائد مخركطي. كا 

األصناؼ، إذا كاف مكضكع المسألة عددا مطمقا، فبل يمكننا، كال لكاحد مف أصحاب ىذه 
الصناعة، كلعؿ غيرنا ممف يأتي بعدنا يعرفو. . . كاعمـ أف البرىاف عمى ىذه الطرؽ باليندسة ال 

 ارا ممسكحا".يجزم عف البرىاف عمييا بالعدد، إذا كاف المكضكع عددا ال مقد
كقد تابع المظفر الطكسي الخيامي في تقسيـ المعادالت التكعيبية ثبلثة عشر قسما. كصنفيا 
صنفيف: ثماني معادالت تعطي جكابا كاحدا عمى األقؿ )مكجبا(، كالخمس الباقية مستحيمة الحؿ 

د سنة أحيانا. لكف عممو المميز ىك في مخطكطة "المعادالت" التي حققيا كنشرىا رشدم راش
 ، كلـ يطمع عمييا د. سعيداف. كسيأتي الحديث عف عمؿ الطكسي في فقرات قادمة.1986

(الذم خصص 1436ىػ/840كممف ليـ باع يذكر غياث الديف جمشيد بف مسعكد الكاشي )ت 
" لمجبر. كىذه المقالة مف أربعة أبكاب. عرض في مفتاح الحسابالمقالة الخامسة مف كتابو "

ف كاف منيا ما استنبطو غيره، الباب الثالث  خمسيف قاعدة جبرية قاؿ إنو استنبط بعضيا؛ كا 
 كلعمو لـ يطمع عميو.

خالصة (. ككتابو ىك "1622كنذكر أخر رياضيي المشرؽ الميميف كىك بياء الديف العاممي )ت 
". كىك كتاب صغير الحجـ، في بعض أبكابو مكضكعات جبرية. كبنيي كتابو بسبع الحساب
كؿ إنيا "ظمت مستعصيةعمى الحؿ". كأربع منيا ديكفانتية، كالثبلث األخرل تفضي إلى مسائؿ يق

 معادالت فكؽ التربيعية.
 الجبر في المغرب العربي

خصص د. سعيداف الجزء الثاني مف كتابو "تاريخ الجبر" لمجبر في المغرب العربي، مع تحقيؽ 
كتاب "الجبر كالمقابمة" البف بدر البمنسي، كعنكاف مماثؿ البف البناء المراكشي. كال يكجد في 
الجبر المغربي إضافات ميمة عمى ما جاء بو أىؿ المشرؽ، بؿ كاف قاصرا عنو. كربما نذكر 

مف الرمزية جاء بيا ابف القنفذ القسنطيني، كتابعو يعقكب بف أيكب بف عبد الكاحد. لكف أبا  شيئا
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( أىـ مف استعمؿ 891/1486 – 1412ىػ/815الحسف عمي بف محمد القمصادم القرشي )
 الرمكز.
 اليندسة

ترجـ الحجاج بف مطر كتاب أقميدس، المسمى بالعربية "األصكؿ" مرتيف: األكلى أياـ ىركف 
لرشيد، كتسمى "النقؿ الياركني"، كالثانية أياـ المأمكف، المسماة "النقؿ المأمكني". كقد حقؽ د. ا

مف كتاب أقميدس، "األصكؿ"، النقؿ المأمكني. مع إضافات النيريزم.  6 – 1سعيداف المقاالت 
ككذلؾ كتاب "تجريد أقميدس" لعمي بف أحمد النسكم، كقاؿ عف عممو ىذا "كنحف ال نزاؿ في 
المراحؿ األكلى مف اىتمامنا بنشر تراثنا اليندسي". كمف سكء الحظ أف المنية عاجمتو قبؿ أف 

 ينشر الكتاب، الذم نشرتو دار البشير بعد أشير مف كفاتو.
". كقد كتب مقدمة احتمت ىندسة أقميدس في أيد عربيةكقد كتب مقدمة ليذا الكتاب الذم سماه "

 . كجعؿ فقراتو عمى النحك التالي:30 – 5الصفحات 
 5عمـ اليندسة قبؿ أقميدس. ص  -1
 14أقميدس ككتاب األصكؿ. ص  -2
 23العرب ككتاب األصكؿ. ص  -3
 28الكتاباف كالمخطكطاف كالمؤلفاف. ص  -4

كجعؿ ىذه المقدمة، كما تدؿ عميو ىذه العناكيف، تأريخا مكجزا ليذا المكضكع، دكف أف يتجاكز 
أبعد مف المخطكطيف. كقد حقؽ د. سعيداف بعض الرسائؿ المتعمقة باليندسة، منيا: المكضكع 

تثميث الزاوية في العصور "، كمقالة "تسطيح الصور وتبطيح الكوررسالة لمبيركني عنكانيا "
 "، كىي تحقيؽ ست رسائؿ قصيرة تتعمؽ بتثميث الزاكية بالقطع الزائد.  اإلسالمية

 رشدي راشد
. حصؿ عمى درجة اإلجازة في الفمسفة مف 1936راشد في القاىرة سنة كلد رشدم حفني 

. ثـ انتقؿ إلى باريس، كىناؾ حصؿ عمى دبمكـ الرياضيات. كبعد ذلؾ، 1956جامعتيا سنة 
حصؿ عمى درجة الدكتكراة في تاريخ فمسفة الرياضيات مف جامعة باريس. شغؿ عدة مناصب 

. كمع أنو عمؿ في أماكف أخرل، 1965ية منذ عاـ في المركز القكمي الفرنسي لؤلبحاث العمم
 فإنو عاد ليذا المركز مديرا شرفيا لقسـ أبحاث المستكل الرفيع فيو.

لصاحبنا مكقؼ كاضح ضد الدكتاتكرية كالتعصب الفكرم. كلذلؾ لـ يتشجع بالعكدة إلى بمده أياـ 
بلقا مف ىبة احتراـ العقؿ، جماؿ عبد الناصر كما بعده. كما أنو لـ يرتح لئلسبلـ السياسي، انط

كتقدير مسؤكلية الكممة. كما ينتقد الشعار "اإلسبلـ ىك الحؿ" عمى أنو مشركع خيالي ، كانو دكف 
 مضمكف سياسي أك برنامج كاضح. كبخاصة بعد ظيكر عدة مشاريع اسبلمية.
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ات كما مؤلفا كعددا كافرا مف البحكث العممية في تاريخ الرياضي 46كضع رشدم راشد أكثر مف 
" التي صدرت موسوعة تاريخ العمـو العربيةيتعمؽ بيا. كمف أعمالو الميمة مساىماتو في "

بالفرنسية كاإلنجميزية كالعربية في ثبلثة أجزاء محررا ككاتبا كمشرفا. كأصدر "سمسمة تاريخ العمـك 
 ة.عند العرب" في عشرة كتب حتى اآلف. كال يزاؿ يبحث كينشر كيحضر المؤتمرات العممي

حصؿ الدكتكر رشدم جكائز قيمة عديدة. منيا ميدالية الرئيس الفرنسي لئلنتاج العممي عاـ 
، كجائزة أفضؿ كتاب 1990، كميدالية األكاديمية الدكلية لتاريخ العمكـ عف أعمالو عاـ 1989

، كجائزة مؤسسة 1998في البحكث اإلسبلمية مف رئيس الجميكرية اإلسبلمية اإليرانية، عاـ 
، كجائزة ابف سينا الذىبية مف المدير العاـ لميكنسكك 1999دـ العممي الككيتية كميداليتيا سنة التق

، ككذلؾ جائزة الممؾ 2001، كجائزة مركز البحكث العممية الكطني في فرنسة سنة 1999عاـ 
 .2007فيصؿ العاليمة عف الدراسات اإلسبلمية لسنة 

 فمسفتو ومشروعو
تكر رشدم راشد ىك فمسفة التاريخ كفمسفة العمـ، كالعبلقة الفمسفية "جكىر الفكر الفمسفي لمدك

بينيما. كالرابط بيف ىذيف الجانبيف ىك المنطؽ كالرياضيات. فالتاريخ ىك أحد مكضكعات 
الفمسفة، كفي الكقت نفسو ىك أحد المكضكعات االجتماعية. ككفمسفة يخضع لمعقبلنية كلمتنظير 

كر الحداثة كلممستقبؿ اإلنساني. كبصفتو عمما، يخضع لقمسقة الفمسفي. كما يرتبط بفيمنا لف
العمـ، كلتطبيؽ المنيجيات العممية الحديثة. كاألداة المنيجية األساسية في الفمسفة الحيثة ىي 
المنطؽ. كما أف األداة المنيجية األساسية لمعمـ الحديثة ىي الرياضيات. لذلؾ يجب أف يخضع 

 لعممية لممنطؽ كالرياضيات.التاريخ بصفتيو الفمسفية كا
. فالتطكرات التاريخية traditionكيقكد د. رشدم في  فيمو لمتاريخ كتحميمو مفيكـ "التقاليد" 

الفمسفية كالعممية تعتمد عمى ظيكر تقاليد فمسفية كعممية جديدة تؤشر عمى ظيكر ىذه التطكرات 
التاريخية قميؿ. كاعتمد، بالمقابؿ، عمى كانتيائيا.كلذلؾ، اىتمامو بالمقارنات الصكرية لمنماذج 

التحميؿ التاريخي المجتمعي التفصيمي لمظركؼ المصاحبة لظيكر التقاليد التاريخية المختمفة. مما 
يعني أف تحميمو التاريخي ينتمي إلى مجاؿ عمـ اجتماع المعرفة، الذم يربط بيف الكقائع كالشركط 

العممية كتطكرىا. كقد طبؽ ىذا المنيج عمى ظيكر  االجتماعية كالتاريخية كبيف نشكء المعرفة
العمـ العربي اإلسبلمي كتطكره، كعمى تبياف عبلقتو التطكرية بالعمـ اليكناني السابؽ عميو، كالعمـ 
الغربي الحديث البلحؽ لو. كاستطاع أف يكشؼ عف الطبيعة الخاصة لمعمـ العربي اإلسبلمي، 

نتجتو، ككيفية تميزه عف العمكـ السابقة كالبلحقة لو. كلممجتمعات العربية اإلسبلمية التي أ
كاستطاع أف يثبت نكعا مف االستمرارية كالتطكر في الفكر العممي عمكما، كفي العبلقة بيف الفكر 
العممي العربي اإلسبلمي القديـ كالفكر العممي الحديث خصكصا. مما غير مف نظرة المجتمع 
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مـ كلمعبلقات المجتمعية المؤدية إلى نشأة العمـ، كأدل إلى العممي اإلنساني المعاصر لتاريخ الع
 احتبلؿ العمـ العربي اإلسبلمي القديـ مكانا أساسيا فيو.

عمى ىذا األساس ، يتككف المشركع الفمسفس لمدكتكر راشد مف شقيف: مشركع عاـ يعبر عف 
فالمشركع العاـ  المستكل العمكمي ليذا الفكر، كمشركع خاص يعبر عف التطبيؽ التاريخي لو.

ىك صياغة التصكرات النظرية لكيفية تطبيؽ الرياضيات عمى العمكـ االجتماعية عمكما كالتاريخ 
خصكصا. أما المشركع الخاص فيك تطبيؽ ىذه التصكرات عمى تاريخ العمـ العربي اإلسبلمي 

 القديـ." 
 منيجو

األسس المنيجية تتضافر  يعتمد د. راشد في تحقيؽ مشركعو الفمسفي بشكؿ مركب عمى عدد مف
مشكمة منيجيتو في العمؿ. فقد اعتمد المنيج التحميمي المنطقي كالرياضي كالتاريخي لمقضايا 
المجتمعية كالتاريخية، كما اعتمد منيج التحميؿ االجتماعي لمكشؼ عف البنى كالشركط 

يجية خاصة تقـك االجتماعية التي تؤدم إلى ظيكر التفاليد العممية كالفمسفية. كما اعتمد من
بتحميؿ النصكص كنقد المخطكطات، كعمى النظرة التطكرية لمعمـ كعمى التحميؿ الرياضي 
التخصصي الدقيؽ لممجاالت العممية التي تتبع كيفية ظيكرىا تاريخيا. كفيما يمي عناصر ىذا 

 المنيج
 التحميؿ االجتماعي لمظاىرة العممية. -1

ى المستكل األبيستكمكلكجي، لكنيا نتاج اإلنساف الذم ذلؾ أف الحقائؽ العممية ىي ككنية عم
يعيش في مجتمع لو مؤسساتو، أم إنيا نتاج مجتمعي تاريخيا. كالتعاكف مطمكب مف التاريخييف 

 مف كؿ التخصصات لفيـ ظاىرة ما.
 العالقة بيف الفمسفة والرياضيات -2

أف الفمسفة تحؿ مشكبلت ىذه عبلقة غريبة عجيبة. ىؿ تحؿ الرياضيات مشكبلت فمسفية؟ أـ 
لمرياضيات؟ ىؿ الفمسفة جزء مف الرياضيات؟ أـ أف لمرياضيات محؿ أساسي في الفمسفة؟ أـ 
انيما كياناف مختمفاف يمتقياف أحيانا كيفترقاف أحيانا؟ أسئمة دعت د. راشد لدراسة مكضكعات 

 asymptotic linesرياضية تكصمو إلى مستكيات فمسفية. بدا بدراسة منحنيات المحاذاة 
كاستعماؿ التصكرات الفمسفية لمتفكير في طبيعتيا الغامضة. ثـ درس المذاىب الميتافيزيقية 

مف أجؿ  combinatorial analysis، كاستخدـ تحميؿ التكافيؽ emancipationلمفيض 
التفكير في االحتماالت تحت شركط معينة. كىذا أدل بو إلى االعتراؼ بكجكد فمسفة لمرياضيات 

 ي ىي جزء جكىرم مف الفمسفة.الت
 مفيـو عالمية العمـ -3
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العمكـ تراث إنساني عالمي، كليس كما يدعي الغرب أف مركزيتو عندىـ، في القديـ كاف اإلغريؽ، 
كالغرب الحديث ىك االمتداد كالكرثة ليـ. كلذلؾ، فالعمكـ العربية اإلسبلمية عالمية كما بيف في 

". "فكممة عالمي ىي أنسب كأصح نظرية المعرفة والتاريخالعمـو العربية بيف محاضرتو "
الكممات لكصؼ العمـ العربي الجديد. كاف ىذا العمـ عالميا بمنابعو كمصادره، عالميا بتطكراتو 
كامتداداتو" كظير العمـ الجديد بمغة صارت عالمية ىي المغة العربية. كىك يرفض الدعكل أف 

بلميف أم مفيكـ إسبلمية المعرفة. كيرد المعرفة إلى الشركط العمـ العربي ارتكز عمى الديف اإلس
االجتماعية المصاحبة إلنتاجيا في إطار مف صكرة عالمية تطكرية لمعمـ. كمفيكمو لمعمـ مفيـك 

 شامؿ، يربط بيف العمـك الطبيعية كالرياضية كاالجتماعبة.
 التحميؿ الرياضي لمكشؼ عف التقاليد العممية -4

نشكء التقاليد العممية كتطكرىا في فمسفة د. راشد. كىك يعتمد عمى منيج خاص ذكرنا أىمية 
يؤدم إلى البحث في تطكر ىذه التقاليد مف داخؿ البحكث العممية ذاتيا، كتتبع بنياتيا كنظميا 
ليتمكف مف اكتشاؼ المعالـ العممية ليذه التقاليد. كيقكؿ في محاضرتو التي أشرنا إلييا آنفا: 

لكاعي المدقؽ ال يفكتو في ىذه الحاؿ أف يقؼ عمى اإلطار الجديد لمرياضيات قبؿ أف "كالمؤرخ ا
يغكص في دراسة النتائج المكرثة. عميو أف يحمؿ كيصؼ ظكاىريا، إف صحت الكممة، اشتراؾ 

في المجتمع الجديد.  -مف يكنانية كفارسية كسنسكريتية -كؿ ىذه التقاليد الرياضية كاندماجيا
ؿ ىذه التقاليد تحت قبة الحضارة اإلسبلمية. . . فالتقاليد العممية النتي تمثميا أعني انصيار ك

عمماء الحضارة اإلسبلمية لـ تنقميا قكافؿ التجار كال سفف البحارة كال جيكش المجاىديف. بؿ 
كانت ثمار تنقيب كبحث عف كتب الفدماء قاـ بيا عمماء فحكؿ نقمكا بنشاط جـ الكتب العممية 

بدعـ مف السمطة السياسية. . . كلـ يكف ىدفيـ في ذلؾ ىك نقؿ ىذه الكتب لمتعريؼ  كالفمسفية
بيا ، كلكف لمتابعة بحث عممي نشط. . . . كأصبحت ىذه التقاليد العممية كما أنتجتو جزءا مف 

 حضارة كاحدة، لغتيا العممية ىي العربية."
 التحميؿ التاريخي لمكشؼ عف التقاليد العممية -5

لذم يثيره د. راشد حكؿ تسمسؿ األحداث في التاريخ ىك "كلكف لماذا في ىذه المحظة السؤاؿ ا
يأتي ىذا الشيء؟ عندما تعرؼ ما فعؿ اآلخركف، ىذا يمكنؾ مف أف تعرؼ إذا كنت ما زلت في 
ىذا التقميد أـ أنؾ قد تجاكزتو.. . ال يمكف أف تفيـ رياضيات القرف السابع عشر بدكف معرفة 

 ت )العربية(."ىذه الرياضيا
 تحقيؽ المخطوطات -6

إضافة إلى تحميبلتو الرياضية كالتاريخية لمنصكص، ابتدع د. راشد منيجا مميزا لنقد النصكص 
كالمخطكطات العربية كالعمـ العربي. يقكؿ: "عندما بدأت في الحقيقة في فيـ أىمية تاريخ 

دما تككف مترجمة عف النصكص كنقد المخطكطات.. . إذا تغيرت كممة كاحدة، خصكصا عن
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اإلغريقية، يمكف لذلؾ أف يككف لو تأثير كبير.. . اصبحت عمى دراية بأنو مف الضركرم 
االرتكاف بجدية عمى تحقيؽ المخطكطات. كذلؾ أدركت أنو كاف مف الضركرم إيجاد قكاعد 
 خاصة لتحقيؽ المخطكطات لمنصكص العربية.ألنو مف الضركرم التحكـ في المعايير المتعمقة
بالمغات اإلغريقية كالبلتينية. كلكف مف الضركرم، مع الكضع في االعتبار الظركؼ الخاصة لكؿ 
لغة كلكؿ تقميد، أف نجد قكاعد مناسبة لتحقيؽ النصكص العربية: اشكاؿ األدكات اليامة، 
متطمبات الكتابة بالعربية، الخ. . . كاف مف الضركرم أف أشكؿ مكتبة كاممة مف النصكص 

. . . كلكف في أكقات معينة مف تاريخو، ال يقـك الشخص بتقرير األعماؿ التي يجب أف األساسية
ينجزىا. كؿ فترة تفرض متطمباتيا". تحقيؽ الكتب العممية عنده جاء مصادفة كليس قصدا. 
تحقيؽ مخطكط ما يعني أيضا تحقيؽ لتاريخ العمـ الذم ينتمي إليو المخطكط. مما يستكجب 

تاريخ، كمعرفة جيدة بالمغات قديمة كحديثة، ككذلؾ عمى المحقؽ أف يككف معرفة جيدة بيذا ال
 بمستكل عممي الئؽ. 

 جوانب أخرى
لنشاط د. راشد جكانب أخرل، ال نستطيع تجاىميا، كما ال نريد اإلسياب فييا. كلذلؾ نذكرىا 

 بإيجاز شديد.
: تعد مراجعة تاريخ العمـك كتصحيحاتو مف أكبر مساىماتو في الفكر العممي كالفمسفي تاريخ العمـ

براز دكرىا اإلنساني، بؿ  المعاصر. كلـ يكف قصده الدفاع عف الحضارة العربية اإلسبلمية، كا 
كاف قصدا مكضكعيا لمتكصؿ إلى فيـ ادؽ كأسمـ لتاريخ العمكـ اإلنسانية. كسنرل فيما بعد إحدل 

 تصحيحات الميمة في تاريخ الرياضيات. ىذه ال
: كضع د. راشد تقسيما ثبلثيا لتاريخ العمـ الذم تبمكر كعمـ عالمي تقسيمو لتطور العمـ

لئلنسانية. فاألقساـ ىي العمـ الكبلسيكي القديـ، كىك العمـ العربي اإلسبلمي الذم احتؿ حقبة مف 
الحديث، كىك أكربي، بدا تقريبا مع نيكتف القرف التاسع إلى منتصؼ القرف السابع عشر، كالعمـ 

كخمفائو منذ القرف الثامف عشر، كيتميز بنزعة قكية إلى تكحيد فركعو، ثـ العمـ الصناعي، أم 
عمـ المجتمعات الصناعية المتقدمة التي تنتج العمـ كتستيمكو بسرعات عالية، مما يعني تصنيع 

 ناعية، مما غير معنى "المجتمع العممي".العمـ. كصارت إدارة العمـ إلى حد كبير، إدارة ص
: نقد د. راشد الصكرة التقميدية لمفكر األكربي الحديث الصورة الخاطئة لمعمـ العربي اإلسالمي

لتاريخ العمـ عمى أساس أنو تحكؿ بيف األجناس كالعقميات كالمغات، كالعتباره العمـ العربي 
األكربي اضطر إلى البحث في العمـ العربي دكف اإلسبلمي خزانة لمعمـ اليكناني. كرأل أف الفكر 
 أف يعطيو شرعية. كىذا مف تناقضات ىذا الفكر.

 العمـ العربي اإلسالمي
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حجر الزاكية في إسياـ د. راشد في تصحيح تاريخ العمـ ىك كشفو عف جكانب عديدة لطبيعة 
، بؿ امتدت إلى العمـ العربي اإلسبلمي كقيمتو. كلـ يقصر بحكثو عمى النصكص الرياصية فقط

فيـ الظركؼ المجتمعية التي أحاطت بو كأدت إلى ظيكره. ككذلؾ إلى معرفة االرتباطات 
لى إدراؾ كظيفتيا في المجتمع.  المتبادلة بيف العمكـ المختمفة بما فييا العمكـ الشرعية كالمغكية، كا 

ألساسية الميزة، ثـ كىذا جعمو يحمؿ العكامؿ كالظركؼ التي أدت إلى ظيكر ىذا العمـ، كسماتو ا
 العبلقة بيف العمـ العربي كتاريخ العمـ كأثره في تصحيح ىذا التاريخ.

: يجمؿ د. راشد عكامؿ ظيكر العمـ العربي اإلسبلمي في ثبلثة: عوامؿ ظيور العمـ العربي
تشجيع السمطة السياسية، كالحاجات المادية كالثقافية، كنيضة في العمكـ اإلنسانية كاالحتماعية 

 ابقة عميو.س
كاف العمـ بعدا أساسيا مف بنياف الحضارة العربية اإلسبلمية. كلـ يياجـ العمـ عمى مدل انتعاش 
ىذه الحضارة. كما حصؿ مف اضطياد أحيانا فكاف بسبب الفمسفة كحاالت ابف رشد كالحبلج 

اكثر كالسيركردم. كتشجيع السمطة السياسية لمعمـ معركؼ كمشيكر، ال في بغداد فقط بؿ في 
 حكاضر اإلسبلـ، مف قبؿ الخمفاء كاألمراء كاألغنياء.

كانبثؽ العامؿ الثاني مف حاجات المجتمع الجديد مف مادية كثقافية. فدكلة ناشئة مترامية 
األطراؼ احتاجت إلى العمـ كتقنياتو المختمفة  في شتى مناحي العمراف، مف تخطيط مدف، كابنية 

نباط المياه، كتحسيف الزراعة، كشؽ طرؽ كتعبيدىا، كتنظيـ  عامة كخاصة، كقنكات مياه، كا 
الدكاكيف اإلدارية، كجمع الخراج كالضرائب األخرل، كمسح األراضي، إضافة إلى بناء المدارس، 
نشاء المستشفيات، كالتعميـ الصحي بأنكاعو، كحشد الجيكش  عمارىا بالمدرسيف النتخصصيف، كا  كا 

ؤقت كغير ذلؾ كثير. مما عنى أف العمـ لـ يعد ىامشيا كلكازميا، كتعييف القبمة، ككظيفة الم
 لممجتمع، أك ترفا لبعض العقكؿ الكقادة.

كالعامؿ الثالث ىك ما سبؽ النيضة العممية مف نيضة في مياديف أخرل كعمـ الكبلـ، كعمـك 
مد المغة كالفقو كالتفسير كالحديث كالتاريخ كغيرىا. فاكؿ معجـ لغكم كاف "العيف" لمخميؿ بف أح

الذم رتبو حسب مخارج الحركؼ، كاقتضى معرفة بعمـ األصكات كمبادئ عمـ التكافيؽ. كىذا مما 
 أعد المغة العربية الستقباؿ المعارؼ العممية بمصطمحاتيا كتراكيبيا كميزاتيا.  

إضافة لمعكامؿ المذككرة أعبله، يرل د. راشد أف ظيكر 0 ظروؼ ظيور العمـ العربي اإلسالمي
الفقيية المختمفة، ككجكد مشكبلت في تفسير النصكص كتطبيقيا عمى الكاقع، أدل أكال المدارس 

إلى ظيكر العمكـ اإلنسانية ثـ العمكـ الطبيعية، التي انبثقت مف الترجمات عف اليكنانية كغيرىا. 
 كقبكؿ التعددية في الفكر اإلسبلمي كاف لو أكبر األثر في ىذا االنتعاش كالتمدد كاإلبداع.

السمات األساسية ليذا العمـ العقبلنية الرياضية الجديدة كالتجربة كنمط مف أنماط البرىاف.  كمف
 كالعقبلنية الرياضية كانت جبرية تحميمية. أما التجربة فكانت ثكرة عمى الفكر األرسطي.
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: في ىذا اإلطار العاـ مف مفيكـ تاريخ العمـ كمفيـك العالقة بيف العمـ العربي وتاريخ العمـ
التقاليد العممية، يضع د. راشد العمـ العربي اإلسبلمي عمى أنو أكؿ ثكرة عممية عالمية بالمعنى 

 الدقيؽ لمعالمية.
: ىذه الصكرة األخاذة التي رسمت لمعمـ أثر تصحيح وضع العمـ العربي عمى تاريخ العمـو

إلى تعديؿ  العربي اإلسبلمي أثرت عمى تاريخ العمـ كما ظير في الغرب الحديث. مما أدل
 الصكرة الظالمة السابقة ليذا العمـ، كفيـ أكضح لمعمـ الكبلسيكي، كلكيفية ظيكر العمـ الحديث.

: تغير مفيكـ الحداثة عند د. رشدم. فيي ليست حداثة كاحدة ىي الحداثة مفيـو الحداثة
نما حداثات متعددة، لمحضارة العربية اإلسبلمية منيا نصيب.  األكربية، كا 

د. راشد متشائـ كمتفائؿ بالنسبة إلى مستقبؿ العمـ في العالـ العربي. فيك  :لى المستقبؿبالنسبة إ
متشائـ بسبب األنظمة السياسية المتسمطة عميو ، كىي أنظمة ال تيتـ بالعمـ كقيمة اجتماعية 
أساسية، كال تعمؿ عمى إقامة مجتمعات حديثة فاعمة. كفي مصر خاصة، كربما في غيرىا، تكجد 

في اتفاقيات دكلية )مثؿ كامب ديفيد( تمنع إقامة مشركع عممي نيضكم حقيقي. كىك متفائؿ بنكد 
لكجكد إمكانيات بشرية كمادية كبيرة لتقكـ بيذه النيضة العممية. فالعالـ العربي في الغرب يبدع 

 كيحصؿ عمى أعمى الجكائز العممية. 
ىي  المشكمة األولىبلت تعترضو. ، يرل عدة مشكمستقبؿ البحث العممي العربي كبالنسبة إلى

تركيز المجمكعات المتسمطة عمى البحث العممي التطبيقي بشكؿ براجماتي، مما ال يؤدم إلى 
نيضة عممية. فيذه تحتاج إلى العمكـ بشقييا: األساسية كالتطبيقية. كمع انبثاؽ بذكر العمـك 

كف في العمكـ األساسية، إال أف األساسية في عيد عبد الناصر، بما فييا البحكث النككية، كباحث
معاىدة كامب ديفيد أكقفت ذلؾ. كبدكف تككيف عالي المستكل في الرياضيات كالفيزياء كالكيمياء 

 كالمجاالت ذات العبلقة، فمف يكجد تقدـ عممي.
ىي في غياب البحكث العممية في العمكـ االجتماعية، كتطكير النظـ  والمشكمة الثانية
ل ضركرة مرافقتيا لمبحكث في العمكـ الطبيعية. لقد خمص مف دراساتو إلى المجتمعية، التي ير 

 كجكد ترابط كثيؽ بيف ىذيف الميدانيف. 
ىي في غياب الخطط كتبياف األكليات. كمع أف ببلدنا ىي ببلد الشمس الدائمة،  ومشكمة أخرى

دكلة عربية. أك  فإف االىتماـ بالطاقة الشمسية ضعيؼ إلى درجة العدـ عمى مستكل الدكلة، أم
ليس مف العجب أف تتجو دكلة اإلمارات العربية المتحدة، أك األردف إلى بناء مفاعبلت نككية 
إلنتاج الطاقة الكيربائية، مع تكاليفيا المادية كالبيئية كالبشرية العالية، كال تنفؽ عشر معشار ىذه 

 الماؿ عمى الطاقة الشمسية؟
ف في الدراسة. كشيادة الثانكية ىي شيادة تحصيؿ ال أكثر. ال تكجد عندنا رعاية جدية لممتميزي

كالمعدالت العالية تتجو لمطب، فأيف مكقع العمكـ األساسسة مف ىذا كمو؟ كيؼ تحكلت جامعاتنا 
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جامعة عالمية،  150إلى مصانع شيادات جكفاء مف العمـ كالثقافة؟ أيف الجامعة العربية في أكؿ 
عادة تشكيميا لتصير لغة عممية جامعات إسرائيمية 4الذم يحتضف  ؟ أيف احترامنا لمغة العربية كا 

 عالمية كما كانت قبؿ قركف؟
. كأساس ذلؾ قرار سياسي، كخطة طمكحة، كبذؿ كريـ العمـ ال يستورد، وال ينقؿ. العمـ يوّطف

 لؤلمكاؿ، كاختيار القيادات العممية المناسبة. ال بد مف التزاـ سياسي عسكرم اقتصادم اجتماعي
عممي عمى مستكل الكطف كاألمة. كتكطيف العمـ يحتاج إلى تككيف تقاليد كطنية في البحث، 
كبخاصة في العمكـ األساسية. ال بد مف إنشاء المؤسسات البحثية كاألكاديميات العممية، كتككيف 
العمماء، كاكتشاؼ المبدعيف كرعايتيـ، كنشر المعرفة العممية، كالثقافة التي تشجع عمى ذلؾ. 
تعريب منيجي لمعمـك شرط أساسي في التقدـ العممي. انخراط القطاع الصناعي في دعـ البحث 
األساسي كالتطبيقي شرط لكجكده كتقدمو كمقدرتو عمى المنافسة. عمى أف اإلرادة السياسية 

 كالمجتمعية ىي أساس ذلؾ كمو.
 تحقيقات ونماذج

ككذلؾ كثير مف بحكثو التي ينكؼ د. راشد غزير اإلنتاج عميقو. أكثر كتبو بالفرنسية، 
"، الجزء األكؿ، صدر سنة المدخؿ إلى تاريخ العمـوبحثا. أكؿ كتبو بالفرنسية " 150عددىاعمى 

. كلو عدة كتب بالعربية تحقيقا كتأليفا. أكليا تحقيقو 1972. كصدر الجزء الثاني سنة 1971
، الذم نشرتو جامعة دمشؽ " لمسمكأؿ المغربي، مع د. صبلح أحمدالباىر في الحسابكتاب "
. كنشر لو معيد التراث 1975" لديكفانطس في القاىرة، سنة فف الجبر. كما نشر "1972سنة 

. كقد 1981"، مع د. أحمد جبار،  سنة رسائؿ الخياـ الجبريةالعممي العربي في جامعة حمب، "
لى اإلنجميزية. كبعض أع مالو مترجـ إلى ترجـ عدد مف بحكثو ككتبو إلى المغة العربية، كا 

 " المنشكر باإليطالية، إشراؼ كمساىمة.قصة العمـالفارسية كالبكلندية كاليابانية كالتركية، كلو في "
تحقيقات د. راشد ىي في الرياضيات اإلسبلمية العربية، ككتاباتو في تأريخيا كقيمتيا. كيميؿ إلى 

ة تاريخية كسياقية، كما يترجـ إغناء تحقيؽ النصكص بالتعميقات الكثيرة التي تعطي النص قيم
النص المحققؽ )إلى الفرنسية( كالتعميقات. كلمتدليؿ عمى مدرستو، اخترت أف أقدـ ثبلثة مف 

تاريخ " التي حققيا مع د. أحمد جبار، كالثاني " رسائؿ الخياـ الجبريةكتبو: األكؿ ىك "
رت كمقاالت عممية في "، كىك جمع ألربع دراسات ظيالرياضيات العربية بيف الجبر والحساب

مجبلت متخصصة. كقد ترجـ ىذا الكتاب إلى العربية كاإلنجميزية مف األصؿ الفرنسي. كالثالث 
 " لشرؼ الديف الطكسي. إذ لكؿ منيا جكه الخاص ، كنكيتو المتميزة.المؤلفات الرياضيةىك "

 رسائؿ الخياـ الجبرية
فقد عمؿ الخياـ لممعادالت التكعيبية ما  اخترت ىذا الكتاب لعدة أسباب. منيا انو ميـ بذاتو،

عممو الخكارزمي لممعادالت التربيعية. كقد أشرنا لذلؾ عند الحديث عف د. أحمد سعيداف. كمع 
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تبكيبو ليذه المعادالت، فقد كجد حمكليا بقطكع المخركط كبرىف صحتيا. كقد استغرؽ ىذا النص 
 19" في في قسمة ربع الدائرةخياـ ". كأضافا إليو تحقيؽ رسالة ال78إلى  1الصفحات مف 

 – 7صفحة. كيبدأ الكتاب بفاتحة مف صفحتيف حكؿ اختيار النصكص، كمقدمة في الصفحات 
. يجرم فييا الحديث عف عمر الخياـ، كمصنفاتو، كمخطكطات مقالتو في الجبر المقابمة 29

بذة قصيرة عف رسالة التي حققاىا، كأسمكبيما في التحقيؽ، كأعماؿ غيرىما في ىذا النص. ثـ ن
صفحة. كأكثر مف  146"قسمة ربع الدائرة". كيختماف القسـ العربي بفيارس. كيبمغ القسـ العربي 

صفحة(. كسبب آخر ميـ، ذكراه  192نصؼ الكتاب ىك بالفرنسية ترجمة كتعميقات كفيارس )
 في المقدمة، نقبسو عمى طكلو:

تجاكز المعالجة الجزئية إلى الصياغة النظرية. فيك لـ  –عمى نقيض مف سبقو  –"قصد الخياـ 
يعالج ىذه المسألة أك تمؾ كما فعؿ أبك الجكد، كلكنو راـ تأسيس نظرية المعادالت مف جديد، أك 
كما قاؿ: " كليس لكاحد منيـ >مف سابقيو< في تعديد اصنافيا كتحصيؿ أنكاع كؿ صنؼ منيا 

ني كلـ أزؿ شديد الحرص عمى تحقيؽ كالبرىاف عمييا كبلـ يعتد بو إال صنف يف سأذكرىما. كا 
جميع أصنافيا كتمييز الممكف مف الممتنع في أنكاع كؿ صنؼ ببراىيف لمعرفتي بأف الحاجة 

 (2إلييا في مشكبلت المسائؿ ماسة جدا.)ص 
"كالنظرية الجديدة ىي نظرية لممعادالت الجبرية مف الدرجات الثبلث األكلى، يدرس فييا العمؿ 

يندسي لتحديد الجذكر المكجبة. كلصياغة ىذه النظرية كاف عمى الخياـ أف يتصكر بصكرة ال
جديدة العبلقة بيف الجبر كاليندسة. كلعؿ أىـ مفيكـ لتحديد العبلقات ىك مفيكـ "كحدة القياس". 
فقد عٌرفيا الخياـ في عبلقتيا مع مفيكـ "البعد". كىذا ما أٌدل إلى تطبيؽ اليندسى عمى الجبر 

 عنده، كصياغة أكؿ نظرية ىندسية لممعادالت الجبرية.
"كاف إذىا ليذه العبلقات الجديدة التي أقاميا الخياـ بيف اليندسة كالجبر الفضؿ في صياغة نظرية 
تتجاكز تبايف الميدانيف، كتككف مف بعدي حقبل لبحكث مستقمة قائمة عمييا فقط. فالخياـ يعرض 

يعرض ليا دكف غيرىا مف مياديف الجبر. كمعو ستبدأ ىذه في كتابو ليذه النظرية فحسب، كس
 السٌنة، أعني تمؾ الكتب المخصصة لمعالجة نظرية المعادالت فحسب.

"كلفيـ ىذا المكقؼ الجديد نشير إلى الجبرييف اآلخريف في عصر عمر الخياـ. فعمى نقيض 
ف يتضمنيا كؿ كتاب الجبرييف الحسابييف، ال يعرض الخياـ ألم فصؿ مف تمؾ الفصكؿ التي كا

في الجبر، بؿ تمؾ التي كانت تحتؿ مكاف الصدارة في رسائؿ الجبر ىذه، مثؿ دراسة القكل 
الجبرية، كمتعددات الحدكد، كاألعداد الصـ الجبرية الخ . . . كىكذا فقد نحا الخياـ نحكا جديدا 

بو كيطكره خمفاؤه مف  في الكتابة كالتأليؼ مبلئما لممعرفة الجديدة نفسيا. كقدـ نمكذجا سيأخذ
بعده. ففي ىذا النمكذج سيحٌد  الجبر بنظرية المعادالت، كسيعٌرؼ الجبر عمى أنو عمـ 
المعادالت الجبرية. كيعرض الخياـ، عمى التكالي، لمفيكـ الًعظىـ الجبرم ليعرؼ مفيكـ كحدة 
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لمنظر إلى القياس، ثـ لممعادالت البلزمة، كلتصنيؼ معادالت الدرجات الثبلث األكؿ، ثـ 
المعادالت ذات الحديف مف الدرجة الثانية، ثـ إلى ذات الحدكد الثبلث مف الدرجتيف الثانية 
كالثالثة، ثـ إلى ذات الحدكد األربعة مف الدرجة الثالثة، ثـ إلى تمؾ التي تتضمف عكس 

 المجيكؿ.
يرا ما تنسباف إلى "كانتيى الخياـ في رسالتو إلى فئتيف مف النتائج اليامة في تاريخ الجبر، كث

ديكارت. أما الفئة األكلى، فتتعمؽ بالحؿ العاـ لكؿ معادالت الدرجة الثالثة، بالمجكء إلى تقاطع 
مخركطيف؛ كأما الثانية، فيي تخص الحساب اليندسي الذم أصبح ممكنا نتيجة لتعريؼ "الكحدة" 

 في كؿ بعد مف األبعاد الثبلث: الطكؿ كالسطح كالجسـ.
ذا، فمقد  اجتيد الخياـ في الحؿ العددم لمعادلة الدرجة الثالثة. ففي رسالتو "في "كزيادة عمى ى

قسمة ربع الدائرة" يصؿ الخياـ إلى حؿ عددم تقريبي باستعماؿ حساب المثمثات" )ر خ ص ص 
97-98) 

كؿ ىذا تـ في النصؼ األكؿ مف القرف الخامس اليجرم. كفيو نجد أكؿ رسالة خصصت كاممة 
دالت الجبرية، كحدىا دكف غيرىا، كالتي تعكس بنيتيا تصنيؼ الخياـ لممعادالت. )ـ لنظرية المعا
 (XXVI-XXVر ص ص

كنقتبس مف د. رشدم راشد في فاتحة كتاب "المؤلفات الرياضية" لشرؼ الديف الطكسي، في 
ار المجمد األكؿ. يقكؿ: "فكاف عمي قبؿ المبادرة إلى ىذا العمؿ )المؤلفات الرياضية(، تحقيؽ آث

عمر الخياـ التي بدأ منيا الطكسي كعمييا بنى، حتى ال أثقؿ نص الطكسي باإلشارات 
(. كفائدة أخرل تاريخية، يذكرىا في مقدمة ىذا العمؿ، مف قبيؿ منح الشرؼ Vكالتعميقات". )ص

ألىمو. "فمقد ظف مؤرخك الرياضيات العربية أف النظرية اليندسية لممعادالت الجبرية التي صاغيا 
ياـ ألكؿ مرة تكقفت بعده حتى القرف السابع عشر. كتحكمت فييـ فكرتاف: األكلى أف عمؿ الخ

الخياـ لـ يؤثر قط في تاريخ العمكـ الجبرية؛ كالثانية أف عمينا انتظار "ىندسة" ديكارت لكي نجد 
جديدا في ىذا الميداف. كىكذا يبدك الخياـ في كىـ المؤرخيف كنقطة مفردة كككاحة في صحراء. 

( كسنتحدث عف VII كسيبدد ىذا الكىـ ما انتيى إليو الطكسي، كىك مف خمفاء الخياـ".)ص 
 نظرية المعادالت كسنربط بيف عمؿ الخياـ كالطكسي في فقرة الحقة.

 تاريخ الرياضيات العربية بيف الجبر والحساب
ىذا الكتاب ىك مجمكعة بحكث مطكلة مخصصة لمجبر كالحساب في الحضارة العربية 

 سبلمية. كىك أربعة فصكؿ عمى النحك اآلتي:اإل
سنة  1200الفصؿ األكؿ: بدايات عمـ الجبر. )كتب كترجـ إلى الركسية احتفاال بذكرل  -1

 عمى كالدة محمد بف مكسى الخكارزمي. 
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يبدأ مف فكرة الجبر عند الخكارزمي، ثـ الكرجي، فبدايات الجبر في القرنيف العاشر كالحادم 
 الرياضي عند الكرجي كالسمكأؿ. عشر، فاالستقراء

 (1978الفصؿ الثاني: التحميؿ العددم. )نشر سنة  -2
كىك مخصص الستخراج الجذر الميمي، كابتكار الكسكر العشرية في القرنيف الحادم عشر 

 كالثاني عشر.
 (1974الفصؿ الثالث: المعادالت العددية. )منشكر سنة  -3

يت ڤكالجبر عند شرؼ الديف الطكسي، مع ذكر كىك فصؿ مخصص لحؿ المعادالت العددية 
Viete. 

 (1979الفصؿ الرابع: نظرية األعداد كالتحميؿ التكافيقي. )نشر سنة  -4
كيجرم الحديث فيو عف التحميؿ الديكفانطي في القرف العاشر، ذاكرا الخازف، كابف الييثـ كمبرىنة 

 كيمسكف، ثـ الجبر كاأللسنية، كأخيرا األعداد المتحابة.
كيتبع ذلؾ بممحؽ عنكانو "مفيكـ العمـ كظاىرة غربية كتاريخ العمـ العربي". كىذه البحكث جميعا 

 بالفرنسية.
ضافة لفاتحة الكتاب، فيك يكتب مقدمة مف ثماني صفحات. كييتـ فييا برد الطعكف التي  كا 

اقمة لؤلعماؿ كجييا الغربيكف قديما كحديثا لمرياضيات العربية اإلسبلمية. فيي ليست حافظة أك ن
ف كانت قامت بيذا الدكر. كيصر عمى أف تأخذ الرياضيات العربية حقيا مف  اليكنانية، كا 
االعتراؼ بقيمتيا العممية كبإبداعاتيا. كيجب أف ال يقارف اإلبداع العربي اإلسبلمي باعماؿ أكربية 

ية مجمكعة مف ال حقة، قد ال تصؿ إلى مستكاىا؛ كما أنو ال يجكز أف تيرل الرياضيات العرب
اإلبداعات المتقطعة دكف كجكد صبلت قكية بيف تقدميا كالعبلقات الكاضحة بيف مبدعييا. 
كيحاكؿ أف يستجمي، "مع تعدد األسماء كالكتابات كالكقائع، المحاكر الخفية التي تطكرت كفقيا 

إذا اردنا  عقبلنية أك باألحرل عقبلنيات الرياضيات ذاتيا. إف مثؿ ىذا التساؤؿ النظرم ضركرم
أف نكشؼ الستر عف بنى فعالية رياضية دامت سبع قركف عمى األقؿ، كلو باإلضافة إلى ذلؾ 
قيمة استكشافية . . . إننا باتباع مثؿ ىذه الطريقة قد تمكٌنا مف جيتنا أف نعيد بناء بعض الكقائع 

ذلؾ الحيف  التي ظمت طي التجاىؿ حتى اآلف، كبخاصة بعض التيارات النظرية التي كانت حتى
 (11طي حقؿ التجارب، مما سمح لنا بالتعرؼ إلى البنى األساسية لمرياضيات العربية". )ص 

"إف فيـ الرياضيات الكبلسيكية كبخاصة تمؾ المكتكبة بالعربية، ىك قبؿ كؿ شيء، تحديد مكقعنا 
ده ىك بيف الجبر كالحساب مف جية، كبيف الجبر كاليندسة مف جية أخرل. إف ىذا المنظكر كح

الذم مكننا في الكاقع مف كعي الدكر األساسي كالجذرم لمجبر في تككيف عقبلنية الرياضيات. 
كلكف بفضؿ ىذا المكقع أصبحنا بكضع يسمح لنا . . . أف نرل جدلية تقكـ بيف الحساب كالجبر 

 كبيف اليندسة كالجبر.



 61 

"كلكف لنشٍر إلى أنو ليس في ىذه الجدلية أم قٍبمية بدليؿ أنيا تكشفت مف خبلؿ بحكثنا. كبالكاقع 
لقد فرضت ىذه الجدلية نفسيا أمامنا تدريجيا كحركة استقرائية مكجيةلتكسيع كؿ مف ىذه األنظمة 

نا نفي كذلؾ بإرساء قكاعدىا مف جديد، كذلؾ بتعميـ مفاىيميا أك طرائقيا كلككٌمؼ ذلؾ أحيا
بعضيا أك حذفو. إف البحكث ىنا المجتمعة ىنا تمح عمى إثبات الحركة األكلى بيف الحساب 
كالجبر كعمى كصفيا. . . كلكف لكي نحدد منحى ىذه الحركة كندرؾ مداىا، فقد اقتضانا ذلؾ 
تكضيحا لمدلكليا، أف نسترجع حدثا كىك ظيكر كتاب الخكارزمي في الجبر، ففي ىذا المؤلؼ 

 الجبر في الكاقع ألكؿ مرة في التاريخ نظاما مستقبل كمعركفا بيذا االسـ.يبدك 
ٌسع كأغني بعد قرف كنصؼ تقريبا مف الخكارزمي غدا غرضا لتجديد آخر ىك  "لكف الجبر الذم كي
في الحقيقة عكد أصيؿ عمى بدء. كقد غدا ذلؾ ممكنا بفضؿ الحساب. كبالحقيقة إذا كاف لكممة 

ازم، فإنيا افضؿ ما يناسب لمداللة عمى مساىمة الكرجي كالحقيو "حسبنة" معنى غير مج
كالسيركردم كالسمكأؿ. فحسبنة تعني ىنا نقؿ عمميات الحساب األكلية كخكارزمية القسمة 
اإلقميدية أك استخراج الجذر، كتمديد ذلؾ إلى العبارات الجبرية كبخاصة إلى كثيرات الحدكد. 

اضيكف ما بيف القرنيف العاشر كالثاني عشر مف إنشاء جبر كبفضؿ حسبنة الجبر ىذه تمكف الري
 كثيرات الحدكد، كالكصكؿ إلى معرفة أفضؿ بالبنية الجبرية لؤلعداد الحقيقية.

"كمنذ ذلؾ الحيف، كنحف نرل كيؼ انتظـ حكؿ ىذه العمميات كىذه الخكارزميات الحسابية بحث 
ؿ السٌياؿ كجزء ال يتجزأ. إف ىذا في الجبر اشتمؿ، إضافة إلى ذلؾ، عمى فصؿ في التحمي

الفصؿ الذم نراه ماثبل في المؤلفات الرياضية العربية قبؿ ترجمة حسابيات ديكفانطس بزمف بعيد 
 قد كجد مكانو الحقيقي عندما ترجمت ىذه إلى العربية.

"إف كثيرا مف البحكث المجمكعة في ىذا الكتاب تتسـ بيذا "العكد إلى بدء" بالنسبة إلى الجبر. . 
. أما البحكث األخرل، فقد خصصت لدراسة تأثيرات ىذا الجبر الجديد في الحساب كنظرية 

 يبكو يقدركنو عالياڤاإلبداع. فبعد أف حددنا مكضع الكرجي كمكقعو الذم ما انفؾ المؤرخكف منذ 
رغـ استمرارىـ في تجاىؿ مشركعو الحقيقي، كبعد أف بٌينا بأنو مؤسس مدرسة كتقميد كبأنو ليس 

 حالة منعزلة.
 كيمكف تمخيص محتكل الكتاب بإيجاز شديد كما يمي:

ال يجكز اعتبار التحميؿ التكافيقي مف النشاطات الخاصة برياضيي عصر  التحميؿ التوافيقي0
ثبت د. راشد أف الفضؿ فيو يرجع إلى الرياضييف اإلسبلمييف، كأنو النيضة كمف أتى بعدىـ. فقد أ

ظير عمى مرحمتيف. في البداية لـ تكف لو كحدة تجمعو كحساب خالص إذ أبعدت خاصيتو 
التكافيقية إلى المحؿ الثاني، كبخاصة لدل عمماء الجبر. فقد اعتبركه كسيمة حسابية مساعدة في 

يقي دكف صياغة عامة لمقضايا. كفي المرحمة الثانية الجبر؛ كمف جية أخرل كتطبيؽ تكاف
المتأخرة، تحققت الكحدة بفضؿ عمماء نظرية األعداد بصكرة أساسية، الذيف اىتمكا بدراسة اقتراف 
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"عدد قكاسـ العدد الصحيح". كفي ىذه المرحمة يقدـ د. راشد األعداد المتحابة، كالقكاسـ التامة، 
 الثالث عشر كالرابع عشر.كاألعداد الشكمية، في القرنيف 

: سمحت حسبنة الجبر بتعميـ طرائؽ البحث العددم، كاستخراج الجذكر كالطرؽ التحميؿ العددي
المختمفة لتقريبو. كذلؾ أكصؿ إلى اختراع كسكر جديدة )الكسكر العشرية(، ككضع نظرية ليا، 

 مع تعميـ طرؽ استخراج الجذر الميمي.
صؿ مف ثمرات الجبر الجديد، الذم استفاد مف استحالة إيجاد : كىذا الفحؿ المعادالت العددية

حؿ جبرم لجذكر معادلة تكعيبية آنئذ. كالرياضيكف الذيف ساىمكا في ذلؾ ىـ مف مدرسة 
 الجبرييف اليندسييف.

: كىك معنى بالتحميؿ الديكفانطي الخاص بالحمكؿ في مجمكعة التحميؿ الديوفانطي الجديد
ر ىذا التحميؿ في القرف العاشر لخدمة الجبر، ككاف مضادا لو في األعداد الصحيحة. لقد ظي

اآلف نفسو. فقد اىتـ بالثبلثيات الفيثاغكرية، كمعادالت كنظـ معادالت ديكفانطية أكثر صعكبة. 
 .3بؿ كناقش تخميف فيرما لؤلس 

مسكف، : يعرض د. راشد في بحثيف متتالييف ابف الييثـ كمبرىنة كيالنظرية التقميدية لألعداد
كاألعداد المتحابة، كالقكاسـ التامة، كاألعداد الشكمية، كالمساىمات الجديدة في نظرية األعداد مثؿ 
دراسة تمييز األعداد األكلية كالتكافقات الخطية كاالقترانات الحسابية. كتكصؿ إلى أف الفراغ الذم 

يكريات اإليطالية ليس افترضو جميرة مف المؤرخيف بيف مدرسة اإلسكندرية )اليمنستية( كالجم
فراغا. بؿ كاف امتبلء مؤله عمماء الرياضيات في الحضارة العربية اإلسبلمية. مما أكجب نظرة 
مختمفة لمفيـك العمـ الغربي. الذم حدا بالدكتكر راشد أف يختـ كتابو بممحؽ دراسة تاريخية ليذا 

. كاف لمعمـ العربي كرثة ىـ الذيف تابعكه، كلذلؾ فيك ي ؤلؼ حقبة مف ىذا التاريخ. )ص المفيـك
14-16) 

بقي أف نشير بقكة كاعتزاز إلى ما اكتشفو د. راشد مف أكائؿ جبرية كحسابية لمعمـ العربي سبؽ 
ضافة لما سبؽ، نشير إلى الكسكر العشرية، كبدايات االستقراء الرياضي،  بيا العمـ األكربي. كا 

 كسي في الفقرة القادمة.كمفككؾ ذات الحديف, كسنذكر إضافات لشرؼ الديف الط
 المؤلفات الرياضية لشرؼ الديف الطوسي

يمكف اعتبار تحقيؽ د. راشد ألعماؿ شرؼ الديف الطكسي درة أعمالو لما احتاجتو مف جيد 
بجاع، كلما تحكم مف تقدـ رياضي، كمكقعيا في الرياضيات العربية اإلسبلمية  كتركيز كا 

تكفي المحقؽ كالنص حقيما. كننصح الميتـ بقراءة مقدمة كالرياضيات العالمية. كفقرات قميمة لف 
 (.28ىذا السفر النفيس. كقد اقتبسنا مف فاتحة الكتاب ما يشير إلى ىذه األىمية )ص 

كيخصص صفحات في المقدمة لكي يعرفنا بيذا الرياضي شرؼ الديف المظفر )أك ابك المظفر( 
فذاذ، ال نعمـ عنيـ إال القميؿ، الذم بف محمد بف المظفر الطكسي. كككثير مف عممائنا األ
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يتناسب عكسيا مع أىميتيـ كما نراىا. فيك مف عمماء القرف السادس اليجرم )الثاني عشر 
الميبلدم(؛ دكف تحديد دقيؽ لسنتي ميبلده ككفاتو. كنعمـ أنو كاف كثير التنقؿ بيف بمده ،طكس، 

ف كا ف جاء بعد الخياـ. كنعرؼ عددا كالمكصؿ كحمب كدمشؽ. كال نعرؼ مف أساتذتو أحدا، كا 
قميبل مف تبلمذتو، أشيرىـ كماؿ الديف بف يكنسز كلو رسالتو الشييرة في اعمؿ االسطرالب 
العركفة باسـ "عصا الطكسي"؛ مما يكضح أف لو باعا في عمـ الييئة. عمى أف الركايات تؤكد أنو 

ي الرياضيات : رسالة في كاف رياضيا ذائع الصيت يقصده طبلب ىذا العمـ. كاىـ ما أٌلؼ ف
"المعادالت"، كرسالة في "الخطيف المذيف يقرباف كال يمتقياف"، كأخيرا رسالة في "عمؿ مسألة 

 ىندسية". كىي جميعا ما حققو د. راشد كنشره.
كقد لقي د. راشد مف العنت ما لقي في تحقيقو لمخطكطة الطكسي "المعادالت". فمع كجكد أكثر 

(، 2929رقـ  –باتنا  –منيا منقكلتاف عف األكلى )نسخة خدا بخش  مف نسخة إال أف اثنتيف
، مع تمؼ في كؿ كاحدة، مف 1297حزيراف  29ىػ المكافؽ  796رمضاف  7تاريخ نسخيا 

رطكبة تطمس الكتابة، أك ضياع بعض األكراؽ، أك أخطاء النساخ المعركفة، كقد يككف أىميا 
ة، ككجدت نسخة أخرل في مدينة البندقية، فييا حذؼ الناسخ لمجداكؿ الميمة في ىذه المخطكط

 نقص في النص، كجد د. راشد أنيا منقكلة عف النسخة   األكلى.
كتضمف التحقيؽ استعادة النص بأقؿ ما يمكف مف األخطاء، كفيمو مما أكجب الترتيب الصحيح 

لى الفرنسية لؤلكراؽ، إضافة إلى استرجاع الجداكؿ الميمة التي استعمميا الطكسي. مع ترجمة إ
األعماؿ الثبلثة المذككرة آنفا. كأضاؼ إلى ذلؾ بالفرنسية مقدمة ضافية تحث فييا عف ثنائية 
الجبر كاليندسة عند الخياـ كالطكسي، كالنظرية اليندسية لممعادالت كظيكر مفاىيـ تحميمية. كمما 

مشتقة". كمف بيف قدمو الطكسي النظر في القيـ القصكل اعتمادا عمى المفيكـ الذم نسميو "ال
 ىكرنر، كمميز حدكدية الدرجة الثالثة كتكظيفو لو في مناقشة كجكد الحؿ.  –نتائجو منيج ركفيني 

 شرؼ الديف ونظرية المعادالت
أدرؾ أىمية عمؿ الطكسي في "المعادالت" عدد مف العمماء مف بعده. شيد بذلؾ كماؿ الديف 

غيرىـ. فقد كتب الفارسي في "أسس القكاعد": الفارسي كمف تبعو مثؿ جمشيد الكاشي كاليزدم ك 
، كتدكيف أبكاب  "لـ ينقؿ عف األكليف شكر اهلل مساعييـ مع كفر اىتماميـ بتمييد قكاعد العمـك
النظريات في أنكاع الحكـ كالرياضيات كأصناؼ الصناعات إال مسائؿ ست، كال مف المتأخريف 

 خير الجزاء. فقد نيًقؿ أنو بٌيف استخراج الشيء إال اإلماـ المتبحر شرؼ الديف المسعكدم جزاه اهلل
 في تسع عشرة مسألة أخرل غير الست." كنمضي مع د. راشد في مقدمتو:

"يفتتح الطكسي رسالتو بدراسة القطكع المخركطية التي سيحتاج إلييا فيما بعد، كذلؾ حتى يكتمؿ 
كىذا ما  –كالقطع الزائد، كيعطي العمؿ كال يمـز القارئ الرجكع إلى غيره. فيدرس القطع المكافئ 

معادلة كؿ منيما بحسب محاكر معينة. ثـ يعرض لبعض األعماؿ اليندسية  –يجب االنتباه إليو 
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التي يمجأ في حميا إلى تمؾ المعادالت. كيفترض الطكسي في رسالتو معرفة القارئ بمعادلة 
 الدائرة.

كال يبني الطكسي ىنا معيارا داخميا  "يعقب ىذا تصنيؼ المعادالت مف الدرجات الثبلث األكؿ.
ليذا التصنيؼ بؿ معيارا خارجيا. فعمى نقيض الخياـ، ال يأخذ عند تصنيفو بدرجة متعدد الحدكد 

 -كىذا جدير بالتأمؿ  –المقترف بالمعادلة، كال بعدد الحدكد التي يتضمنيا متعدد الحدكد ىذا، بؿ 
كىي الجذكر المعترؼ بيا في تمؾ الفترة.  يأخذ أصبل بكجكد أك عدـ كجكد الجذكر المكجبة،

كبكجو أعـ فمشكمة "الكجكد" ىذه كالبرىاف عميو ىي التي شغمت الطكسي كثيرا، كفرقت بينو كبيف 
 الخياـ. كاختيار ىذا المعيار نفسو أٌدل إلى انقساـ الرسالة إلى جزأيف متمايزيف تمايزا كاضحا.

عادلة. كعند دراسة كؿ منيا يقـك الطكسي "كيعالج الطكسي في الجزء األكؿ حؿ عشريف م
كالخياـ مف قبؿ بالعمؿ اليندسي لمجذر، كىذا بتقاطع قطع مخركط كدائرة. كلـ يبحث عف الحؿ 
الجبرم إال لمعادالت الدرجة الثانية فقط. كلـ ينس أف يبحث عف العبلقة بيف الجذكر كالمعامبلت 

 لمعادلة الدرجة الثانية ذات الجذريف المكجبيف.
"كلقد درس الطكسي كذلؾ المعادالت التي ال يمكف إرجاعيا إلى معادالت أخر مف بيف تمؾ 
العشريف معادلة. كدرس الحؿ العددم لممعادالت المفردة مفترضا معرفة القارئ بو، أم باستخراج 
ـ الجذر التربيعي كالتكعيبي. كلمكصكؿ إلى ىذا الحؿ العددم لمعادالت الدرجة الثانية كالثالثة، ل

ىكرنر الستخراج جذكر األعداد عمى استخراج جذكر  –يقـ الطكسي بتعميـ منيج ركفيني 
المعادالت فحسب، بؿ صاغ نظرية كاممة لتبرير ىذا المنيج. كعمى الرغـ مما تتضمنو ىذه 

فإنيا أدت إلى بحث عميؽ في  -فالمسألة غير قابمة لمحؿ حتى يكمنا ىذا –النظرية مف أخطاء 
كد. كىدؼ الطكسي في نظريتو ىذه بياف األسس التي يقكـ عمييا تحديد أرقاـ دات الحد\متعد

الجذر المكجب لممعادلة، أك أكبر جذر مكجب إف كاف ىناؾ أكثر مف كاحد. كتبدأ المشكمة عند 
تحديد الرقـ األكؿ مف الجذر. كفكرة الطكسي ىي التالية: فبدال مف المجكء إلى كؿ الحدكد، عمينا 

نيا، كمف ثـ محاكلة التعرؼ عمى "متعدد حدكد مييمف". أما تحديد األرقاـ استعماؿ عدد م
األخرل فيقكـ عمى استعماؿ >مشتؽ< متعدد الحدكد. كال يخفى عمى القارئ أىمية ىذه النتائج 

 التي كصؿ إلييا الطكسي.
، يعالج الطكسي  x3 = c"كىكذا بعد أف قاـ بدراسة معادالت الدرجة األكلى كالثانية كمعادلة 

سبع معادالت مف الدرجة الثالثة لكؿ منيا جذر مكجب. أما جذكرىا السالبة فبل ييتـ بيا 
الطكسي. فيك كمعاصريو كخمفائو ال يقر بكجكد جذكر سالبة. كلدراسة كؿ مف ىذه المعادالت، 

كسي يختار الطكسي قطعيف مخركطيف أك بصكرة عامة منحييف مف الدرجة الثانية. كيبيف الط
بعد ىذا معتمدا عمى الخصائص اليندسية لتمؾ المنحنيات أنيا تتقاطع عمى نقطة يحقؽ إحداثيا 

عف طريؽ الحدس عمى األقؿ في مناقشتو لتقاطع المنحنيات  –السيني المعادلة. كيمجأ الطكسي 
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إلى معادالت المنحنيات مف جية، ككذلؾ التصاؿ  –كلمبرىاف عمى كجكد نقطة التقاطع 
 ات كلتقعيرىا.المنحني

 " كينتيي ىذا الجزء بدراسة المعادلة ذات المعامبلت المكجبة
                         x3 + b x = a x2 + c 

كىي ذات ثبلث جذكر مكجبة. كىنا يتبع الطكسي الخياـ، فتغيب عنو ىذه الحقيقة، كال يستخرج 
 إال جذرا كاحدا.

داللة كاضحة عمى ما رامو كىدؼ إليو، كىك عمؿ  " كقراءة الجزء األكؿ مف رسالة الطكسي تدؿ
الجذكر المكجبة لمعشريف معادلة األكلى، كالتي سيرجع إلييا ما تبقى مف المعادالت بالتحكيبلت 
غناء ىذا الفصؿ الجديد في عمؿ  األفينية. ففي ىذا الجزء يتبع الطكسي الخياـ في خمؽ كا 

يحرص عمى البرىاف عمى كجكد نقاط التقاطع  - عمى نقيض الخياـ –الجذكر أك بنائيا. إال أنو 
مثؿ التحكيبلت األفينية، أك بعد نقطة عف خط  –مف جية، كيدخؿ مف جية أخرل عدة مفاىيـ 

 سيككف ليا أىمية في الجزء الثاني مف الكتاب. –
يعالج فيو الطكسي المعادالت الخمس  –كىكأكثر مف نصؼ الرسالة  –"كىذا الجزء األخير 

 :التي قد ال يككف أم جذر مكجب. كىي ىذهالباقية ك 
X3 + b x + c = a x2, x3 + a x2 + c = b x, x3 + c= b x, x3 + c = a x2, x3 + c = a 

x2 + b x 
أف  –النشغالو بالبرىاف عمى كجكد الجذكر المكجبة  –" كعمى خبلؼ الخياـ، كاف عمى الطكسي 

يبحث عف أسباب اختفائيا ىنا كعمة ذلؾ. كلقد أدت ىذه النظرة الجديدة، كىذا التساؤؿ الذم لـ 
يسبؽ إليو، إلى تغيير المشركع العممي نفسو، كاكتشاؼ كسائؿ تحميمية لمعالجة المعادالت. حتى 

 معادلةتتضح الفكرة، عمينا أف نمخص ىنا بمغتنا إحدل دراسات الطكسي نفسو. كلتكف دراستو لم
 

 التي يعاد كتابتيا عى الصكرة 
   a x2 = x3 + c                                  (1) 

 كلنفرض 
f(x)= x2(a – x)                                     (2) 

 كىنا يعدد الطكسي الحاالت التالية: 
c > 4a3/27    .فتككف المسألة مستحيمة بحسب رأم الطكسي، أم أف ليا جذرا سالبا 
c = 4a3/27   .كىنا يستخرج الطكسي الجذر المزدكج كلكنو ال يقر بالجذر السالب 
c < 4a3/27   كىنا يستخرج الطكسي جذريف مكجبيف لممعادلة 

           0 < x1 < 2a/3 < x2 < a                                    
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 كيدرس الطكسي بعد ىذا >العدد األعظـ<. فيبرىف عمى
f(x) = sup0<x<a f(x)                                        (3) 

    xo = 2a/3كليذا يبرىف أكال 
  X2 > xo » f(x1) < f(x)                                           

  ثـ يبرىف بعد ذلؾ 
X2 < xo » f(x2) < f(xo)                                             

 (.3كيستنتج مف الخطكتيف ) 
 يحؿ المعادلة: xo = 2a/3كمف الجدير ببالغ االىتماـ أف الطكسي لكي يجد 

f`(x) =0                                
 كيقـك الطكسي بعد ذلؾ بحساب >العدد األعظـ< 

  f(xo) = f (2a/3) = 4a3/27                         
 كىذا الذم يمكنو مف تعديد الحاالت المذككرة سابقا.

 "ثـ يكاصؿ الطكسي بحثو فيستخرج الجذريف المكجبيف بالنيج التالي:
 كىذا التحكيؿ يؤدم إلى المعادلة التالية التي سبؽ حميا: x2 = xo + x، يفرض  x2 الستخراج 

 X3 + a x2 = k                                       
   k = co – c = 4a3/27 - cكفييا

 كلف ينسى الطكسي أف يبرر ىذا التحكيؿ األفيني الذم لجأ إليو. 
كيؤدم ىذا  x1 = x + a – x2" الستخراج الجذر المكجب الثاني، يسمؾ الطريؽ نفسو فيفرض 

 التحكيؿ األفيني إلى معادلة أخرل سبؽ لو حميا في الرسالة.
,اف يبرر ىذا التحكيؿ األفيني .   x1 ≠ x2, x1 ≠ xo" كأيضا ال ينسى الطكسي أف يتحقؽ مف 

 أما الجذر السالب الباقي فبل يعرض لو الطكسي كما سبؽ أف ذكرنا.  
في رسالة الطكسي لـ يكف محض مصادفة أك  "فمف الكاضح إذان أف ظيكر صيغة >المشتؽ<

مجرد اتفاؽ. فمقد ظير مف قبؿ عند تحميؿ منيج الطكسي لمحؿ العددم لممعادالت. كظير عند 
البحث عف >العدد األعظـ< في الجزء الثاني مف الرسالة. كفي كمتا الحالتيف اكتفى الطكسي 

سالة الطكسي ألكؿ مرة في تاريخ بتطبيؽ المفيكـ دكف شرحو كتفسيره. كمف ثـ، تظير في في ر 
الرياضيات الفكرة التالية: تحديد النيايات القصكل لمعبارات الجبرية، كدراسة تغير تكابع متعددات 

خبلفا لما يمكف أف نجده  –الحدكد في جكار النياية القصكل حتى يمكف حسابيا. كعند الطكسي 
ال يتعمؽ األمر  –يدس أك القكىي مف قبؿ في الرياضيات اليكنانية أك العربية، مثؿ أرشم

 بمساحات كحجكـ قصكل، بؿ بتكابع متعددات الحدكد.
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" كلـ يقؼ الطكسي عند ىذه النتائج بؿ ظفر بأخرل عديدة. نذكر منيا فقط بأف معرفتو بمتعدد 
 جذرا لممعدلة . r إذا كاف x - rيقسمو   p(x)الحدكد

 رسالة الطكسي تحميمي الطابع، تابعي االتجاه.أف الجزء الثاني مف  –كما بٌينا  –"فمف الكاضح 
"فالحساب جبرمٌ  صرؼ، كاألشكاؿ اليندسية ال كظيفة ليا إال إعادة التصكر. كلكف عمينا أف ال 
ننسى العقبتيف المتيف حالتا دكف أف يككف ليذه الرسالة ما استحقتو مف أثر في الرياضيات العربية 

لسالبة كعدـ اإلقرار بيا، ككذلؾ عدـ الكصكؿ إلى المغة فيما بعد، كأعني بيذا غياب األعداد ا
الرمزية. فقد أٌدل غياب األعداد السالبة إلى تعدد الحاالت لمعممية الكاحدة، كما أدل غياب الممغة 
الرمزية إلى طكؿ العبارة كغمكضيا. كىذا كمو جعؿ رسالة الطكسي صعبة المناؿ، فمـ تؤًت 

 ثمارىا.
"كال يعني ىذا أف رسالة الطكسي قد دفنت مع صاحبيا. فقد بينا مف قبؿ ذكر الرياضييف ليا. 
كبحسب ما نعرفو اآلف مف مؤلفات الرياضيييف العرب، كىك قميؿ، كرث خمفاء الطكسي منيجو 

ىكرنر . اما نتائج الجزء الثاني مف  -أم ما يسمى بمنيج ركفيني –في الحؿ العددم لممعادالت 
و كأسمكبو الرياضي الجديد، الذم يعكس اكتشاؼ الطكسي لمبحث >المحمي<، أم في جكار رسالت

النقطة، فسكؼ نكاجيو مف جديد في القرف السابع عشر عند الرياضي الفرنسي فرما خاصة." 
 (XXXV – XXIX )ص
 خاتمة

ربما مف سكء الحظ )كحسنو( أف بدايات تاريخ العمـ العربي كانت عمى يد باحثيف غير عرب. 
" الذم صدرت طبعتو عمماء الرياضيات والفمؾ العرب ومؤلفاتيـكاف غ. سكتر أكليـ بمكسكعتو "

( 1902-1898عالـ. كما صدر في المدة نفسيا ) 500كذكر فييا  1900األكلى سنة 
مقدمة في تاريخ ". كنذكر مكسكعة جكرج سارتكف "تاريخ األدب العربيمكسكعة كارؿ برككمماف "

" التي بدأ بنشرىا فؤاد تاريخ التراث العربي. كننكه بمكسكعة "1948إلى  1927" مف العمـ
موسوعة عمماء . كقد ترجمت إلى العربية. كنذكر المكسكعة الركسية "1976سيزكيف مف 

" التي صدرت بالركسية سنة الرياضيات والفمؾ في العالـ اإلسالمي القروسطي ومؤلفاتيـ
ا كساىـ فييا أدكلؼ يكشككفيتش كبكريس ركزنفمد كغالينا في ثبلثة أجزاء. كأشرؼ عميي 1983

 عالـ. 1500ماتفييسكايا. كقد ترجـ فييا ًؿ 
أما اىتماـ العرب بتاريخ العمـ كبخاصة العربي اإلسبلمي، فيك جديد. بدأ بسيطا منذ النصؼ 

ت كجكدا ليا الثاني لمقرف العشريف. كاألسماء العربية التي ليا مساىمات متنكعة قميمة، لكنيا فرض
في ىذا الميداف. كقد نكىنا في المقدمة بأسماء د. أحمد سعيداف كد. رشدم راشد كد. فؤاد 
سيزكيف. كليس في عالمنا العربي إال معيد التراث العممي العربي في جامعة حمب كمعيد 
أكاديمي يمنح الدرجات الجامعية. كتكجد مجمكعات باحثة في عدد مف الببلد العربية، إضافة 
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 ." لجمعيات تعنى بالعمكـ العربية اإلسبلمية، كمنيا جمعيتنا "الجمعية األردنية لتاريخ العمـك
 كمؤتمرنا ىذا ىك أكؿ مؤتمر متخصص في مكضكع تاريخ العمـ العربي، فيما نعمـ. 
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ػػرى الػػكعي العربػػي بمرحمػػة سػػبات، اعتبػػاران مػػف بدايػػة القػػرف السػػادس عشػػر المػػيبلدم، كىػػي الفتػػرة  مى
التػػػػي بػػػػدأ يتحػػػػرر فييػػػػا الػػػػكعي األكركبػػػػي، مػػػػف سػػػػمطة الكنيسػػػػة، كمػػػػف الحضػػػػكر العممػػػػي العربػػػػي 

مي فػػي أكركبػػا. كاسػػتمر ىػػذا الحػػراؾ العممػػي إيجابيػػان فػػي أكركبػػا، كسػػمبيان فػػي العػػالـ العربػػي اإلسػػبل
، (1)حتى يكمنا الحاضر، عمى الرغـ مف المحاكالت التي بذلت مف قبؿ ما يسمى بمفكػرم اإلسػبلـ

منػػػػػذ بدايػػػػػة القػػػػػرف التاسػػػػػع عشػػػػػر. لكػػػػػف الحضػػػػػكر األكركبػػػػػي كػػػػػاف يػػػػػدفع بكػػػػػؿ ثقمػػػػػو، العسػػػػػكرم، 
عاقػػػة بػػػؿ منػػػع أم  كاالقتصػػػادم، كالثقػػػافي، لمسػػػيطرة التامػػػة عمػػػى األكضػػػاع فػػػي العػػػالـ العربػػػي، كا 

 محاكلة لمخبلص مف تبعيتو لمغرب.

كمع بداية القرف العشريف، نجح الغرب األكركبي في فػرض ثقافتػو عمػى العػالـ العربػي، مػف خػبلؿ 
عنيػػت بتطبيػػؽ سياسػػة الغػػرب النخبػػة الثقافيػػة العربيػػة، المؤىمػػة تػػأىيبلن عمميػػان أكركبيػػان، كىػػي التػػي 

الحديثػػة عمػػى نفػػس  (2)التعميميػػة، كالتربكيػػة كالثقافيػػة، فػػي العػػالـ العربػػي. فنشػػأت الجامعػػات العربيػػة
النمط األكركبي، كاألمريكي فيما بعد. كنقمت المناىج األكركبية كاألمريكية، لتػدرس فػي الجامعػات 

ىر، كىي األعرؽ كاألقدـ في العػالـ، طبقػت العربية كافة. حتى أف الكميات العممية في جامعة األز 
نفس المناىج، فغيب اإلنتاج العممي العربي، عمى جميع مستكياتو، مف المناىج التعميمية، كأما ما 
سمح بو: كأدب األمة كتاريخيا فقد درس بمناىج غربية أكركبية، كحمػت فمسػفة التحقيػب التػاريخي 

مي القائمػة عمػى: التكاصػؿ التػاريخي، كالػدركس كالعبػر، الغربي بدالن لفمسفة التػاريخ العربػي اإلسػبل
 كالتفكر كالتأمؿ، كالتنكع داخؿ الكحدة. 

تػػاريخ األمػػة العربيػػة، ( 3)فجػػزء التػػاريخ العربػػي اإلسػػبلمي إلػػى دكيػػبلت، كنتيجػػة لػػذلؾ، جػػزء كحقػػب
كحقبػػػػت أدابيػػػػا كفنكنيػػػػا كعمارتيػػػػا. فأصػػػػبح ىنػػػػاؾ أدب جػػػػاىمي، كأمػػػػكم، كعباسػػػػي أكؿ كثػػػػاني، 

كلػػػكني، كفػػػاطمي، كأيػػػكبي، كمممػػػككي ... إلػػػخ. كانسػػػحب األمػػػر عمػػػى الفنػػػكف كالعمػػػارة فجػػػزأت كط
كحقبت العمارة كصنفت إلى طرز، كأصبح لكػؿ حقبػة تاريخيػة طرازىػا الخػاص، كػالطراز األمػكم، 

 كالعباسي، كالطكلكني، كالفاطمي، كاأليكبي، كالمممككي، كالعثماني.

صػػر فػػي مػػادة تػػاريخ العمػػارة، كبشػػكؿ جزئػػي، ففػػي الجامعػػات أمػػا تػػدريس العمػػارة اإلسػػبلمية فانح
المصػػرية عمػػى سػػبيؿ المثػػاؿ، كىػػي الرائػػدة فػػي العػػالـ العربػػي، كانػػت العمػػارة اإلسػػبلمية تػػدرس فػػي 
السنة األكلى، أم السنة الثانية حسب البرامج الدراسية المعاصرة، ألف السنة األكلى في الجامعات 

عداديػػة. ككانػػت مػػادة تػػاريخ العمػػارة لمسػػنة األكلػػى تشػػمؿ تػػدريس المصػػرية كانػػت تسػػمى بالسػػنة اإل
اإلسػبلمية خمػػس الكقػت المخصػػص لممػادة، أمػػا  العمػارة المسػػيحية كاإلسػبلمية. ككػػاف حػظ العمػػارة

األربع أخماس األخرل فيي لمعمارة المسيحية التي كانت مقسمة إلى أربعة طرز: فجر المسيحية، 
 لغكطية.كالبازيميكية، كالركمانسية، كا
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شكبلن كمكضكعان. فنظريات العمارة غربية، كبيانػات  (4)أما باقي مكاد المنيج الدراسي فكانت غربية
التصػػميـ غربيػػة، كأشػػكاؿ التصػػميـ غربيػػة، كمػػكاد البنػػاء غربيػػة، كتقانػػات البنػػاء غربيػػة، كمنػػاىج 
التفكيػػر غربيػػػة. "كاإلبػػػداع" عنػػػد المعمػػارييف العػػػرب مػػػا ىػػػك إال تقميػػد لمنمػػػاذج كالتصػػػاميـ الغربيػػػة، 

ات العمػارة غربيػة. أمػا األبحػاث فػي العمػارة اإلسػبلمية فتػتـ كأبحاث أعضاء ىيئة التدريس في كمي
ضػػػمف منيجيػػػات كرؤل كتفسػػػير المستشػػػرقيف، القائمػػػة عمػػػى التحميػػػؿ الشػػػكمي لؤلعمػػػاؿ المعماريػػػة 
العربية كاإلسبلمية، كتغييب الجسػـ النظػرم، أك الفكػر المعمػارم، الػذم حكػـ عمميػة إنتاجيػا. كىػـ 

اإلسػػػبلمية مػػػػف عمػػػارة مكرسػػػػت فػػػي حيػػػػز الػػػكعي، كبػػػػأرقى بيػػػذه المنيجيػػػػات يختصػػػركف العمػػػػارة 
منيجيػات التصػميـ المعمػػارم، كىػي منيجيػػة األحكػاـ، إلػى عمػػارة مكرسػت بغيػػر كعػي، كبمنيجيػػة 

 التجربة كالخطأ.

ذا اسػتثنيت  أما المحاكالت الجادة التي تناكلػت العمػارة اإلسػبلمية مػف مصػادرىا فيػي نػادرة جػدان. كا 
التػػػي عرضػػػت لمفكػػػر المعمػػػارم العربػػػي اإلسػػػبلمي كحػػػددت بدايتػػػو،  –ة دراسػػػاتي كأبحػػػاثي الشػػػامم

ككضحت مراحؿ تشكمو، كبينت اكتماؿ بنيتو كمنظكمػة فكريػة، بمنيجيػة شػاممة كصػارمة اعتمػدت 
العربػػػػػي  (5)عمػػػػػى المصػػػػػادر العربيػػػػػة اإلسػػػػػبلمية، ضػػػػػمف رؤل كمفػػػػػاىيـ كمنػػػػػاىج فمسػػػػػفة التػػػػػاريخ

فػإف بػاقي األبحػاث كانػت أحاديػة التكػافؤ،  –تشػراؽ اإلسبلمي، كخارج نطاؽ منيجيات كرؤل االس
بمعنى أنيا غير شاممة، كعالجت مكضكعان كاحدان ىك أحكاـ البنياف، فاعتمدت بذلؾ عمػى مصػدرو 
كاحػػد، ىػػك الشػػريعة اإلسػػبلمية. كىػػذا اإلسػػياـ عمػػى محدكديتػػو فػػي غايػػة األىميػػة، لكنػػو ال يغطػػي 

يعيا المتعػددة كجكانبيػا المتشػعبة، كبالنتيجػة ال يرتقػي المجاؿ الكاسع لمعمػارة اإلسػبلمية، كال مكاضػ
 بفكرىا إلى الشمكلية كالتعميـ. 

كىػػػذه الدراسػػػة مثػػػاؿ عمػػػى الشػػػمكلية، فيػػػي تعػػػالج المكاضػػػيع كالجكانػػػب المتعػػػددة لمفكػػػر المعمػػػارم 
العربػػي اإلسػػبلمي. كمػػا أنيػػا خػػركج عمػػى منػػاىج كرؤل االستشػػراؽ، كطركحػػات مػػا بعػػد الحداثػػة، 

ف المذاف نيؿ منيما األكاديميكف كالمعماريكف الممارسكف العرب كالمسػممكف، مفػاىيـ اصدر كىما الم
 العمارة اإلسبلمية.

فاألكؿ، االستشراؽ، عمد إلى تفسػير العمػارة اإلسػبلمية ضػمف فمسػفة التػاريخ الغربػي القائمػة عمػى 
كاختصػػار ممارسػػػة  التحقيػػب التػػاريخي، كالتحميػػػؿ الشػػكمي، كتقسػػيـ العمػػػارة اإلسػػبلمية إلػػى طػػػرز،

عمارتنػػػػا العربيػػػػة اإلسػػػػبلمية إلػػػػى ممارسػػػػة غيػػػػر عقبلنيػػػػة تػػػػتـ بمنيجيػػػػة التجربػػػػة كالخطػػػػأ، كلػػػػيس 
منيجيػػات التصػػميـ المعمػػارم. فػػأخرج  (6)بمنيجيتػػي التفكػػر كالتأمػػؿ، كاألحكػػاـ، كاألخيػػرة ىػػي أرقػػى

ع تغييػب متعمػد ، الممارسات المعمارية مف حيز الكعي إلػى حيػز البلكعػي، مػ(7)تفسير االستشراؽ
لمفكر المعمارم العربػي اإلسػبلمي، فغيبػت أحكػاـ البنيػاف، كبيانػات التصػميـ، كالمفػاىيـ الكظيفيػة، 
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كنظريػػات التصػػميـ البيئػػي، كمفػػاىيـ الجمػػاؿ، كتقانػػات البنػػاء "الصػػديقة لمبيئػػة"... الػػخ. كبيػػذا تػػـ 
 ة خاصة.تغييب كعينا بالكامؿ، عف إنجازاتنا الحضارية، كالمعمارية منيا بصف

التػػي سػػادت منػػذ سػػبعينيات كحتػػى نيايػػة ثمانينيػػات  (8)أمػػا الثػػاني، أم طركحػػات مػػا بعػػد الحداثػػة
القرف العشريف، فكانت أكثر خطكرة عمى العمارة اإلسػبلمية مػف االستشػراؽ، إذ عمػدت ممارسػاتيا 

رة اإلسػبلمية، ؿ كعي األكاديمييف كالمعمارييف الممارسيف بمفاىيـ زائفة عف العمايالعممية إلى تشك
بعػػد أف دعػػت إلػػى اسػػتعماؿ كتبنػػي عناصػػر "محميػػة" أك "تراثيػػة" فػػي إنتػػاج العمػػارة المعاصػػرة أم 
عمػػػارة مػػػا بعػػػد الحداثػػػة، كلكػػػف بعػػػد تشػػػكيييا، بنفخيػػػا، كتعظػػػيـ حجميػػػا، كعػػػدـ اكتمػػػاؿ شػػػكميا، 

كمنظكمات  كالقضاء عمى خصائصيا الجمالية، كذلؾ باسـ التطكير كالثكرة عمى المعايير، كالقيـ،
 الجماؿ السائدة. 

يػػػبى الفكػػػر المعمػػػارم العربػػػي  فعػػػززت طركحػػػات مػػػا بعػػػد الحادثػػػة منػػػاىج االستشػػػراؽ كأىدافػػػو، كغي
اإلسػػبلمي تغييبػػان كػػامبلن، خاصػػة بعػػد أف أقبػػؿ األكػػاديميكف كالمعمػػاريكف الممارسػػكف العػػرب عمػػى 

الت إعػػػػادة بنػػػػاء تكظيػػػػؼ ىػػػػذه الطركحػػػػات فػػػػي التػػػػدريس، كالممارسػػػػة العمميػػػػة. فأجيضػػػػت محػػػػاك 
كتكظيؼ الفكر المعمارم العربي اإلسػبلمي الجػادة فػي ىػذه الفتػرة. كزاد األمػر سػكءان أف طركحػات 
ما بعد الحداثة أضافت جيبلن إلػى جيميػـ بالعمػارة اإلسػبلمية، كأحػدثت تشػكييان فػي مفػاىيـ العمػارة 

بلحو أك الخػػبلص منػػو. اإلسػػبلمية، كفػػي النسػػيج المعمػػارم لممػػدف العربيػػة كاإلسػػبلمية، تعػػذر إصػػ
كالبلفت لمنظر، ككالعادة، فإف جميػع الػذيف تبنػكا عمػارة مػا بعػد الحداثػة مػف أكػاديمييف كمعمػارييف 
ممارسيف، قػد تنصػمكا منيػا بعػد أف أعمػف أسػيادىـ فػي الغػرب األمريكػي كاألكركبػي مكتيػا، كمػيبلد 

عمارة المحميػة أك "التراثيػة" بػؿ حركة التفكيؾ. كلحسف الحظ فإف عمارة التفكيؾ لـ تتبنى تكظيؼ ال
دعػػت إلػػى قطيعػػة تامػػة، ال رجعػػة عنيػػا، مػػع كػػؿ مػػا سػػبقيا مػػف حركػػات معماريػػة، محطمػػة لكػػؿ 

 قباليػػػػة المنػػػػاىج العمميػػػػة، كالقػػػػيـ االجتماعيػػػػة، كالجماليػػػػة، كالتقانيػػػػة؛ مرتكػػػػزة إلػػػػى جػػػػذكر تممكديػػػػة
د أف كظفت ما بعد الحداثة لمتمييػد ، فرضتيا عمى الكاقع اإلنساني، كالثقافي العالمي، بع(9)ييكدية

 لتحطيـ ىذا الكاقع. 

كلما كاف المثقفكف العرب، كمنيـ األكاديميكف كالمعمارية، الممارسػكف، قػد امتينػكا اجتػرار المعرفػة 
ال إنتاجيا، فغيب الفكر المعمارم العربي اإلسػبلمي تغييبػان كػامبلن، مػف خػبلؿ الحضػكر المتكاصػؿ 

ؿ التبعيػػػة المطمقػػػة لمثقػػػافتيف: األكركبيػػػة الغربيػػػة الرأسػػػمالية، كاألكركبيػػػة لمثقافػػة الغربيػػػة، كمػػػف خػػػبل
الشػرقية الماركسػية، كأتبػػاع األكلػى يعرفػكف بػػاليمينييف، أمػا أتبػاع الثانيػػة فيعرفػكف باليسػارييف. كأمػػا 

 القمة القمية مف المنتميف إلى الثقافة العربية اإلسبلمية فيـ غير مؤثركف. 

ذا قصرت كبلمي عم ى الكاقع المعمارم، فإف المعمارييف العرب، مػف أكػاديمييف كممارسػيف، مػف كا 
أتبػػاع الثقافػػة األكركبيػػة الغربيػػة، حتػػى المػػؤىميف مػػنيـ مػػف منظكمػػة الػػدكؿ الشػػيكعية السػػابقة، التػػي 
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ف كاف تأىيميـ ثقافيان ماركسيان، فإف تطمعاتيـ كثقافتيـ المينية،  كانت تعرؼ باالتحاد السكفياتي، كا 
ف نجحػػت فػػي إسػػماع صػػكتيا عمػػى  محػػدكديتيا، أكركبيػػة غربيػػة. كأمػػا القمػػة القميمػػة مػػف أمثػػالي كا 

 العربي اإلسبلمي األصيؿ في الكسط المعمارم إال أنيا ما زالت تنحت في الصخر. 

ىذه األسباب المتصمة، كالحباؿ المنعقػدة، لمحضػكر المعمػارم األكركبػي الغربػي فػي العػالميف  ـأما
ي الػذم بػدأ بتػركيج العمػارة الكبلسػيكية اليكنانيػة كالركمانيػة، عبػر مراحػؿ تطكرىػا العربي كاإلسػبلم

كممارستيا األكركبية فػي القػرف التاسػع عشػر. ثػـ عمػارة الحداثػة بمدارسػيا المختمفػة، ثػـ عمػارة مػا 
بعد الحداثة، كالتفكيؾ، في القرف العشريف، كأخيران مفاىيـ االستدامة كمنتج غربي، عمى الرغـ مػف 

 أنيا عربية إسبلمية نشأةن كتككينان كتطبيقان.

أماـ ىػذه التبعيػة األكاديميػة كالمينيػة لممعمػارييف العػرب، بالعمػارة الغربيػة، كانبيػارىـ بيػا فػإف ىػذه 
الدراسة معنية بإعادة تشكيؿ الفكر المعمارم العربي كالعربي اإلسبلمي مكضحةن بذكره، بػؿ جػذكره 

سػػامية التػػي نشػػأت عمػػى األرض العربيػػة، كالسػػكمرية، كاألكاديػػة، األكلػػى، فػػي عمػػارة الحضػػارات ال
ؽ.ـ(، ككذلؾ عمارة العرب البائدة كعاد  1792 – 1742) يكالبابمية، التي أنتجت شريعة حمكراب

كثمكد. ثـ تعرض الدراسة لبداية الفكر المعمارم العربػي الكاعيػة فػي الشػعر الجػاىمي، التػي ارتقػى 
 ركع فكػػػرم تحػػػت التأسػػػيس، نمػػػا كتشػػػكؿ فػػػي رحػػػـ الحضػػػارة العربيػػػةبيػػػا القػػػرآف الكػػػريـ إلػػػى مشػػػ

، ليككف فكران معماريان كاعيان ذك إطاريف: األكؿ خاص بدراسة الظاىرة المعمارية، كالثػاني اإلسبلمية
 خاص بممارستيا. 

 
 األىداؼ والمنيجية 

بػػػراز  تيػػػدؼ ىػػػذه الدراسػػػة إلػػػى عػػػرض كتكضػػػيح الفكػػػر المعمػػػارم العربػػػي، كالعربػػػي اإلسػػػبلمي، كا 
خصائصو، كعناصره، كمقكمات بنيتو، منذ بدايتيا، كعبر مراحؿ تشكميا، كحتػى اكتمػاؿ تككينيػا. 
كالدراسػػػة معنيػػػة بتكضػػػيح اإلطػػػار القيمػػػي ليػػػذه البنيػػػة، كبيػػػاف اسػػػتمراره كتكاصػػػمو كإطػػػار مرجعػػػي 

لى خمؽ حضكر فكرم معمارم عربي إسبلمي، يمكف كاضح، ي يدؼ إلى تعميؽ الكعي بالذات، كا 
تكظيفػػػو فػػػي التعمػػػيـ المعمػػػارم، كفػػػي الممارسػػػات المعماريػػػة المعاصػػػرة كالمسػػػتقبمية، األمػػػر الػػػذم 

 يجعمنا نتجو إلى المستقبؿ بأرضية ثابتة كبخمفية غنية باألفكار كالتجارب. 

ان في القدـ، تعكد جذكره إلى أسبلفنا السػامييف العػرب، الػذيف أسسػكا كلما كاف التاريخ العربي ضارب
لػػى المصػػرييف القػػدماء، الػػذيف  حضػػارات مػػا بػػيف النيػػريف: كالسػػكمرييف، كاألكػػادييف، كالبػػابمييف، كا 
أسسكا الحضارة الفرعكنية )المصرية القديمة(، حيث تعكد بداية تػاريخ ىػذه الحضػارات إلػى حػكالي 

 ؽ.ـ.  3000سنة 



 76 

ف الدراسػػػػة سػػػػتتممس جػػػػذكر الفكػػػػر المعمػػػػارم فػػػػي ىػػػػذه الحضػػػػارات، كفػػػػي الحضػػػػارات العربيػػػػة فػػػػإ
الصػريحة العركبػة، المتمثمػة فػػي حضػارات العػرب البائػدة: كػػأقكاـ عػاد، كثمػكد، كالعمالقػة، كجػػرىـ، 

 كطسـ، كجديس ...الخ، كالعرب العاربة مف القحطانييف في اليمف. 

ت المعماريػػة ليػػذه الحضػػارات فػػي الفكػػر المعمػػارم العربػػي كسػػتبيف الدراسػػة كيػػؼ تكاصػػمت المنجػػزا
اإلسبلمي، عمى أف الدراسة معنية بعرض البداية الكاعية لمفكر المعمارم فػي الشػعر الجػاىمي فػي 
الجزيرة العربيػة بأقاليميػا الجغرافيػة الخمسػة: السػراة، الحجػاز، تيامػة، نجػد، كالػيمف. كلتحقيػؽ ذلػؾ 

المعمارية التي جاءت في الشعر الجاىمي، الػذم كثػؽ ىػذه البدايػة،  فإف الدراسة ستعرض لممفاىيـ
التػػي ارتقػػى بيػػا القػػرآف الكػػريـ، إلػػى مشػػركع فكػػرم تحػػت التأسػػيس، حيػػث عػػرض لمنظكمػػة مفػػاىيـ 
عامػػة لمفكػػر المعمػػارم، تػػرؾ أمػػر تفصػػيميا كتأطيرىػػا نظريػػان، لمفقيػػاء كالمفكػػريف المسػػمميف، الػػذيف 

بإسػياميـ، كارتقػكا بػو إلػى مرحمػة تككينػو كظػاىرة عمميػة كمنظكمػة  شكمكا عناصر الفكر المعمارم
 فكرية.

فالدراسة إذف معنية بعرض كتكضيح الفكر المعمارم العربي اإلسبلمي كما كصؿ إلينا مف جػذكره 
السامية العربية، كالعربية البائدة، كبمرحمتيو الحضاريتيف: العربيػة الجاىميػة التػي كثقػت فػي الشػعر 

لعربيػػػػة اإلسػػػػبلمية التػػػػي رسػػػػـ حػػػػدكدىا القػػػػرآف الكػػػػريـ، كفصػػػػمتيا المصػػػػادر العربيػػػػة الجػػػػاىمي، كا
اإلسبلمية: الدينية، كاألدبية، كالجغرافية، كالتاريخية، كالعممية، كالمعمارية. كلكي يتأتى ذلؾ، كقبؿ 
أف أعػرض لمجػذكر التاريخيػة، ينبغػي أف أعػرؼ كػبلن مػف العمػارة كالفكػر المعمػارم لتكضػيح مػنيج 

 الدراسة.  ىذه

 العمارة
ىػػي فػػف تطكيػػع اإلنسػػاف لمبيئػػة ضػػمف أحيػػاز محػػدكدة باسػػتخداـ تقانػػات البنػػاء، عمػػى أف تفػػي ىػػذه 

 األحياز بحاجات المستعمميف االجتماعية كالنفسية. 

 الفكر المعماري
يف، أما الفكر المعمارم في رأيي فيػك: جممػة األفكػار، كاآلراء، كالمفػاىيـ، كالقػيـ، كاألحكػاـ، كالقػكان

التي يػتـ التعبيػر بيػا، كمػف خبلليػا، عػف الظػاىرة المعماريػة، كتحديػد خصائصػيا، كمميزاتيػا. كمػا 
نتػػػاج العمػػػؿ  يػػػتـ بكاسػػػطتو تحديػػػد تقانػػػات تطكيػػػع البيئػػػة، كتحقيػػػؽ القػػػيـ االجتماعيػػػة كالجماليػػػة، كا 

 المعمارم. 

يػػك الجانػػب النظػػرم، بيػػذا يتضػػح لنػػا أف الفكػػر المعمػػارم عبػػارة عػػف محتػػكل كأداة. أمػػا المحتػػكل ف
كأمػػا األداة فيػػي اآلليػػة الفكريػػة التػػي تسػػتخدـ فػػي اإلنتػػاج. أم أف الفكػػر المعمػػارم يتضػػمف نظريػػة 
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كممارسػػة. مػػف ىنػػا سػػأنطمؽ فػػي ىػػذه الدراسػػة، محػػاكالن أف أبػػيف مككنػػات ىػػذا المحتػػكل، كآليػػة ىػػذه 
الفكػػر، أم مػػف داخػػؿ  األداة. كلتحقيػػؽ ذلػػؾ يتكجػػب أف نفكػػر مػػف داخػػؿ الثقافػػة التػػي ينسػػب إلييػػا

الثقافػػػة العربيػػػة اإلسػػػبلمية، كبكاسػػػطتيا كإطػػػار مرجعػػػي بنظامييػػػا: العقػػػدم كالمعرفػػػي، كبمنجزاتيػػػا 
الثقافية، كمحيطيا البيئي، كفمسفة تاريخيا، كنظرتيا المستقبمية. كذلؾ ألف الصراع الحضػارم فػي 

 العالـ العربي حسـ لصالح الحضارة العربية اإلسبلمية. 

ى مسػػػتكل المػػػنيج اسػػػتنفار المبػػػادئ، كالقػػػيـ، كالمعػػػايير، كالمفػػػاىيـ الثقافيػػػة، لمعرفػػػة سػػػأحاكؿ عمػػػ
الفكػػػرم المعمػػػارم، كسأضػػػطر إلػػػى الرجػػػكع لمتػػػاريخ لمعرفػػػة بدايػػػة كعناصػػػر ىػػػذا الفكػػػر،  نارصػػػيد

كتشػػكؿ مكضػػكعاتو، كالكيفيػػة التػػي عرضػػت ككظفػػت بيػػا، كذلػػؾ لترتيػػب أك إعػػادة ترتيػػب العبلقػػة 
 بينيا. 

مسػػتكل التقانػػة المنيجيػػة، فينػػاؾ أسػػمكباف أك طريقتػػاف، لمعرفػػة مككنػػات محتػػكل الفكػػر أمػػا عمػػى 
طػػػػػاران مرجعيػػػػػان لمعرفػػػػػة ىػػػػػذه  المعمػػػػػارم كآليتػػػػػو. األكؿ يتخػػػػػذ مػػػػػف األدبيػػػػػات الحضػػػػػارية مصػػػػػدران كا 
المككنات. كالثاني يعتمد عمى اشتقاؽ مككنات المحتكل كاستقرائيا مف األشكاؿ المعمارية لحضارة 

كمػػػا كضػػػحت فػػػي المػػػنيج، فسػػػأعمد إلػػػى األسػػػمكب األكؿ لمتعػػػرؼ عمػػػى محتػػػكل الفكػػػر معينػػػة. ك 
المعمارم كآليتو. كذلؾ ألف العمػارة العربيػة اإلسػبلمية نتػاج حضػارة راقيػة، مكرسػت بػكعي، كطبقػان 
لمفػػاىيـ، كمبػػادئ، كقػػيـ، كأحكػػاـ، أم طبقػػان لجسػػـ نظػػرم أك نظريػػات كأحكػػاـ حكمػػت إنتػػاج العمػػؿ 

أيضػػان ألف األدبيػػات العربيػػة اإلسػػبلمية اسػػتعممت األسػػمكب الثػػاني فػػي دراسػػاتيا  المعمػػارم. ككػػذلؾ
المعمارية لمحضارات المنقرضػة كحضػارات مػا بػيف النيػريف كالمصػرية القديمػة، كالحضػارة العربيػة 

 في اليمف. 

بيذا أككف قد ميدت الطريؽ لمدخكؿ مباشػرة لعػرض الفكػر المعمػارم العربػي، كالعربػي اإلسػبلمي، 
تحديػػد معػػالـ بدايتػػو، كرصػػد مراحػػؿ تشػػكمو كتطػػكره، حتػػى اكتمػػاؿ تكػػكيف بنيتػػو. كسػػأبدأ بالجػػذكر ل

التاريخية السامية، كالمصرية القديمة كالعربية، ثـ انتقؿ إلى بدايتو الكاعية في الشعر الجاىمي، ثػـ 
ثػػػـ  إلػػى إعػػػادة تشػػػكيؿ كصػػياغة ىػػػذه البدايػػػة فػػػي القػػرآف الكػػػريـ، كمشػػػركع فكػػرم تحػػػت التأسػػػيس.

أعػػرض لمراحػػؿ تشػػكمو فػػي المصػػادر العربيػػة اإلسػػبلمية، ثػػـ أبػػيف اكتمػػاؿ تكػػكيف بنيتػػو كمنظكمػػة 
 فكرية. 

 الجذور السامية العربية والمصرية القديمة
لقد استقر تاريخيان أف العالـ العربي ىك ميد الحضػارات، كأف العمػارة كانػت كمػا زالػت شػاىدان عمػى 

لتػي تمثػؿ مرحمػة العركبػة غيػر الصػريحة: كالسػكمرية كاألكاديػة رقي الحضارات السامية العربيػة، ا
كالبابميػة كاألشػػكرية فػي بػػبلد مػا بػػيف النيػريف )العػػراؽ(، كالمصػرية القديمػػة )الفرعكنيػة( فػػي مصػػر، 
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قبػؿ اإلسػبلـ، المتمثمػة فػي العػرب البائػدة كػأقكاـ: عػاد، ( 10)كالحضارات العربية، الصػريحة العركبػة
جرىـ، كطسـ، كجديس كغيػرىـ، فػي الجزيػرة العربيػة. ككػذلؾ حضػارات العػرب كثمكد، كالعمالقة، ك 

العاربػة مػف القحطػػانييف فػي الػػيمف، جنػكب الجزيػرة العربيػػة، كالسػبئية كالمعينيػػة كالحميريػة، ككػػذلؾ 
فػػي حضػػارات القبائػػؿ العربيػػة التػػي ىػػاجرت مػػف جنػػكب الجزيػػرة العربيػػة إلػػى: فمسػػطيف، كسػػكريا، 

 نييف. كاألمكرييف، كالكنعا

كلقػػد تركػػت ىػػذه الحضػػارات إنجػػازات معماريػػة ضػػخمة، منيػػا مػػا زاؿ مػػاثبلن إلػػى يكمنػػا الحاضػػر، 
كالزقكرات كالمعابد في العراؽ. ككاألىراـ، كالمعابد المصرية القديمػة فػي مصػر. ككالبقايػا اآلثاريػة 

اآلثارية المنسػكبة لمحضارات السامية في سكريا كفمسطيف. كالبقايا اآلثارية في اليمف. كالمكتشفات 
 لمعرب البائدة في األحقاؼ )جنكب شرؽ الجزيرة العربية( كعماف. 

كما تركت ىػذه الحضػارات نكعػان مػف التكاصػؿ التػاريخي مػع الحضػارة العربيػة اإلسػبلمية، فبقاياىػا 
، اآلثارية، كالمعمارية منيا بصػفة خاصػة، مػا زالػت تمثػؿ حضػكران كتكاصػبلن تقانيػان، كعمميػان، كفكريػان 

 في العمارة اإلسبلمية حتى كقتنا الحاضر. 

فتقانيػان نجػػد أف طػػرؽ البنػػاء التقميديػة، كطػػرؽ البنػػاء بػػالطكب كالحجػػر مػا زالػػت قائمػػة كفاعمػػة حتػػى 
كقتنػػا الحاضػػر. فمػػا يعػػرؼ اآلف بتقػػانتي بنػػاء الطػػكب بالربػػاطيف اإلنجميػػزم كالفممنكػػي، ليسػػتا إال 

نػػاء الزقػػكرات كغيرىػػا مػػف المبػػاني فػػي حضػػارات مػػا بػػيف تقػػانتي بنػػاء سػػامية عربيػػة اسػػتعممتا فػػي ب
 النيريف )العراؽ(. 

أما تقانات البناء بالحجر، فيي مصرية قديمة استعممت في بناء المعابد المصرية القديمة، كما ما 
ىك ماثؿ بالشكاىد اآلثارية ليذه الحضارات، كالبلفت لمنظر أف ثمة تشابيان بيف أشكاؿ المباني في 

 إلػى المصرية القديمة، كالعمارة في شرؽ الجزيرة العربية كجنكبيا، فأشػكاؿ المبػاني مسػمكبةالعمارة 
أعمى في عمارة كؿ منيا، كبعض كرانيشيا متشػابية، كىػذا يتضػح بصػكرة جميػة فػي عمػارة مػدائف 
صػػالح كأبيػػا فػػي شػػرؽ الجزيػػرة العربيػػة. فػػبل تكػػاد تختمػػؼ أشػػكاؿ المبػػاني فػػي ىػػذه المنطقػػة عػػف 

 اني العمارة المصرية القديمة. أشكاؿ مب

كما أف المعالجات البيئية لـ تختمؼ في عمارة الحضارات السامية العربية كالمصرية القديمة عنيػا 
 مف الشكاىد اآلثارية ليذه الحضارات.   تابثفي العمارة اإلسبلمية، كىذا 

أما عمميان فإف ىذا التكاصؿ يتجمى بأقكل صكرة في القكاعد اليندسية المستعممة في إنتاج العمارة، 
ؽ.ـ.(، ليسػػػػت إال  580 – 500فنظريػػػػة المثمػػػػث القػػػػائـ الزاكيػػػػة المنسػػػػكبة لميكنػػػػاني فيتػػػػاغكرس )

م مجمػػكع ، كالنظريػػة تػػنص عمػػى أف مربػػع ضػػمع كتػػر المثمػػث القػػائـ الزاكيػػة يسػػاك (11)اكتشػػافان بابميػػان 
( 1 –مربعي الضمعيف األخريف، كىك ما أثبتو البابميكف عمميان، ككضػحكه كمثمػكه فػي الصػكرة )رقػـ 
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( 1000ؽ.ـ.(، أم قبػػؿ فيتػػػاغكرس بػػػألؼ ) 1600( المكضػػح لمصػػػكرة، سػػػنة )1 –كالشػػكؿ )رقػػػـ 
 سنة. 

كمرية كمػػػا أف تقانػػػة الرسػػػكمات المعماريػػػة تكاصػػػمت إلػػػى العمػػػارة اإلسػػػبلمية مػػػف الحضػػػارتيف السػػػ
 (12)( تكضح تمثاالن لمممؾ كالمعمارم السكمرم ككديػا2 –العربية كالمصرية القديمة. كالصكرة )رقـ 

ؽ.ـ( كىػػػك يػػػتفحص مسػػػقطان أفقيػػػان لتصػػػميـ معبػػػد. كربمػػػا لػػػـ يسػػػبؽ ككديػػػا فػػػي  2124 – 2144)
ؽ.ـ( الػػذم صػػمـ  2800)(  13)اسػػتخداـ الرسػػكمات سػػكل المعمػػارم كالطبيػػب المصػػرم إيمحكتػػب

( المكضح لمصكرة، 2 –( كالشكؿ )رقـ 3 –ا ىـر زكسر، بمنطقة سقارة بالجيزة، كالصكرة )رقـ كبن
 .  يمثؿ رسـ منحنى بكاسطة اإلحداثيات استعمؿ في تصميـ كبناء اليـر

، كالمقياس Golden – Sectionكاألىـ مف كؿ ما سبؽ ىك أف تقانات النسب، كالقطاع الذىبي 
الشبكيات، المسػتعممة فػي النحػت، كالتصػكير، كالتصػميـ المعمػارم، اإلنساني، كتقانات التصميـ ك

فػػي عصػػر  ىػػي اكتشػػافات مصػػرية قديمػػة )فرعكنيػػة( أخػػذىا عػػنيـ اليكنػػاف، كنظػػر ليػػا األكركبيػػكف
النيضػػػػة كمنجػػػػزات يكنانيػػػػة، كأطمقػػػػكا عمييػػػػا النسػػػػب المقدسػػػػة. كتكاصػػػػؿ ىػػػػذا الػػػػزعـ عنػػػػد معظػػػػـ 

العربيػػة اإلسػػبلمية كأثػػرت عمييػػا عػػف طريػػؽ اليكنػػاف. المستشػػرقيف، كأنيػػا تكاصػػمت إلػػى الحضػػارة 
( نقمو المؤرخ اليكناني 3 –عممان أنو تبث يقينان أف القطاع الذىبي مكتشؼ مصرم قديـ )شكؿ رقـ 

عػػف كينػػة معبػػد ىميكبػػكلس. كمػػا أف ىػػذه النسػػبة، أم القطػػاع الػػذىبي، لػػـ تسػػتعمؿ  (14)ىيركدتػػكس
زخارفيػػا اليندسػػية، ألنيػػا نسػػبة كسػػرية، بينمػػا نسػػب العمػػارة إطبلقػػان فػػي العمػػارة اإلسػػبلمية، كال فػػي 

 اإلسبلمية كزخارفيا تحديدان نسب صحيحة. 

فػي )القػرف الرابػع اليجػرم/ العاشػر  (15)أما النسب كالمقياس اإلنساني فقد عرض ليا إخكاف الصػفا
يػػػب المػػػيبلدم(، كمػػػا عػػػرض ليػػػا بتفصػػػيؿ أدؽ، كمػػػف المصػػػادر المصػػػرية القديمػػػة مباشػػػرة، الطب

ج( 4ب، 4أ ، 4ـ(. كاألشكاؿ )1231 –1161ىػ/629 –557) (16)العربي عبد المطيؼ البغدادم
 تكضح األصكؿ الفرعكنية لممقياس اإلنساني.

(، فيػي مكتشػؼ مصػرم 5 –كما ينطبؽ عمى القطاع الذىبي، ينطبؽ عمػى الشػبكيات شػكؿ )رقػـ 
يات، فتخطػيط مكػة قبػؿ اإلسػبلـ، ؽ.ـ. كنجد تطبيقات عربيػة مبكػرة لمشػبك 2100قديـ، يعكد إلى 

بػػف كػػبلب، الجػػد الرابػػع لمنبػػي عميػػو الصػػبلة كالسػػبلـ، كػػاف شػػبكيان. إذ قػػاـ  (17)الػػذم قػػاـ بػػو قصػػي
قصػػي بتقسػػػيـ مكػػػة إلػػى ربػػػاع، أم إلػػػى أقسػػاـ، أك خطػػػط. كمػػػا اسػػتعممت الشػػػبكيات فػػػي تخطػػػيط 

ف كانػت لػو البصرة كالككفة كالفسطاط، كما سنرل الحقان. فالشػبكيات إذف إبتكػار  عربػي صػريح، كا 
 أصكؿ كجذكر سامية عربية كمصرية قديمة. 
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فعمميان نجد أف ثمة تكاصبلن مباشران بيف عمارة الحضارات السامية العربيػة كالمصػرية القديمػة )التػي 
لـ تحسـ أصكليا السامية أك العربية بعد( كبيف العمارة العربيػة اإلسػبلمية، كدكنمػا كسػاطة يكنانيػة 

 لمستشرقكف. كما يزعـ ا

 – 1792الممػػػؾ البػػػابمي حمػػػكرابي ) (18)أمػػػا فكريػػػان فػػػإف التكاصػػػؿ تمثػػػؿ بػػػأرقى صػػػكرة بػػػيف شػػػريعة
ؽ.ـ.( كبيف قكانيف التنظيـ التي استنيا قصػي بػف كػبلب لبنػاء المسػاكف فػي مكػة المكرمػة  1742

كصػمت إلينػا  كبيف أحكاـ البنيػاف اإلسػبلمية. كتعتبػر شػريعة حمػكرابي أقػدـ المنجػزات الفكريػة التػي
 مف الحضارات السامية العربية، كالتي حكت خمسة قكانيف معمارية:

إذا بنػػا البنػػاء بيتػػان لرجػػؿ كلػػـ يكػػف بنػػاؤه متينػػان ممػػا تسػػبب فػػي سػػقكط البيػػت كقتػػؿ صػػاحبو فػػإف  -1
 البناء يعدـ.

 إذا تسبب سقكط البيت في مكت ابف المالؾ يعدـ ابف البناء. -2

البيػت يجػب عمػى البنػاء أف يمػنح المالػؾ عبػدان بػنفس إذا تسبب في مكت عبد يممكػو صػاحب  -3
 القيمة.

إذا تسبب سقكط البيت في تحطيـ ممؾ ما، يجب عمى البناء أف يعيد إصبلح ما تحطـ، كبما  -4
 أف البناء لـ يبف البيت بالمتانة الكافية فيجب عميو إعادة بنائو عمى حسابو الخاص. 

 يعيد بناء ما انيدـ عمى نفقتو الخاصة.إف انيدـ أحد جدراف البيت فعمى البناء أف  -5

قد يبدك لمكىمة األكلى أف ىذه القػكانيف عبػارة عػف قػكانيف جزائيػة، ال عبلقػة ليػا بػالفكر المعمػارم، 
إذ إنيػػػا ال تكضػػػح أصػػػكؿ كممارسػػػة العمػػػؿ المعمػػػارم، كال الكيفيػػػة التػػػي يػػػتـ بيػػػا تجميػػػع مككناتػػػو 

المعمػػارم، إال أف األمػػر أعمػػؽ مػػف ذلػػؾ، فيػػذه  كالتعبيػػر عنيػػا، أك اسػػتخداميا كبيانػػات لمتصػػميـ
القكانيف تتضمف نقطتاف في غاية األىمية كىمػا: إف أم قػانكف ال يمكػف أف يصػاغ إال مػف خػبلؿ 
استجابة لتجربة كاسعة مف الممارسة، كالتي بدكرىا ال بد أف تككف قد شكمت إطاران معرفيان، تكجػب 

احيػة، كإلحكػػاـ تنفيػذ اإلطػػار المعرفػي مػػف ناحيػػة معػو كجػػكد إطػار مرجعػػي لتنظػيـ الممارسػػة مػػف ن
أخرل. أما النقطة الثانية، فيي أف العقاب الصاـر الذم تنص عميػو ىػذه القػكانيف إنمػا ييػدؼ إلػى 
الكصػػكؿ إلػػى درجػػة عاليػػة مػػف اإلتقػػاف فػػي العمػػؿ المعمػػارم، كمرحمػػة اإلتقػػاف ىػػي المرحمػػة قبػػؿ 

 ا القانكف المنظـ آللية العمؿ نفسو. األخيرة في تطكر العمؿ المعمارم، التي يعقبي

مف ىنا يتضح لنا أف شريعة حمكرابي ىي أداة الفكػر المعمػارم التػي تػنظـ آليػة إنتاجػو، كالتػي ال 
بد أف تككف بالضركرة، قػد نتجػت عػف أك الزمػت محتػكلن فكريػان معماريػان لػـ يصػؿ إلينػا حتػى اآلف 

الرغـ مف كصكؿ بعػض مككنػات ىػذا المحتػكل: ككحدة فكرية، كما ىك الحاؿ بالشريعة )األداة(، ب
 (22)كتقانػة البنػاء (21)، ككحػدات القيػاس كالمسػاحة(20)، كتعميـ الصػنائع(19)كتحديد أتعاب المعمارم
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يػػة لمحضػػارات العربيػػة اآلثار ، كذلػػؾ مػػف خػػبلؿ النقػػكش كالكتابػػات (23)كالمعالجػػات البيئيػػة لممسػػاكف
 السامية. 

رم العربػي السػامي، بمحتػكاه كأداتػو، ال يشػكؿ إطػاران مرجعيػان يمكػف كحقيقة األمػر أف الفكػر المعمػا
تكظيفو بمجممو، بالرغـ مف حضكر بعض مككنات محتكاه، كمثيؿ آللية أداتو في الفكر المعمارم 
العربي اإلسبلمي. فاألكؿ يتمثػؿ فػي اسػتمرار تقانػة البنػاء كالمعالجػات البيئيػة لممسػاكف كاسػتعماؿ 

قؼ( اليكاء. كالثاني يتمثؿ في استعماؿ أحكاـ البناء اإلسبلمية كأداة إلنتاج األحكاش كمناكح )مبل
األعماؿ المعمارية كلتنظيميػا فػي آف كاحػد. كبػالرغـ مػف محدكديػة قػكانيف شػريعة حمػكرابي إذا مػا 
قكرنػػت بأحكػػاـ البنيػػاف اإلسػػبلمية، إال أنيػػا تمثػػؿ نكعػػان مػػف االسػػتمرارية التاريخيػػة، كذلػػؾ لمتشػػابو 

ا ، كمػػا ىػػك الحػػاؿ فػػي حكػػـ التعػػكيض عػػف الضػػرر فػػي حكػػـ الجػػدار المنيػػار. فػػالجزاء فػػي بينيمػػ
 الحالتيف كاحد كما سأبيف عندما أعرض ألحكاـ البنياف اإلسبلمية الحقان في ىذه الدراسة. 

إلى القكانيف التي استنيا قصي بف كبلب لتنظيـ مكة، التي  قىر كما أف شريعة حمكرابي ال تى 
ككف بيكت مكة دائرية المسقط، كأسطكانية الشكؿ، كارتفاعيا أقؿ مف ارتفاع تنص عمى: أف ت

الكعبة تعظيمان ليا. كىذه القكانيف، أم قكانيف قصي، عمى الرغـ مف أنيا بيانات تصميـ تكضح 
كتفرض، أصكؿ ممارسة العمؿ المعمارم كتحكـ تصميمو، إال أنيا محدكدة كجزئية إذا ما قكرنت 

نياف اإلسبلمية. إال أنيا تكضح ترابطان كتكاصبلن فكريان بيف أبناء البيئة الجغرافية بمنظكمة أحكاـ الب
الكاحدة، عمى الرغـ مف تباعد الزمف، كتبايف النظـ العقدية كالعقائدية بينيا كبيف شريعة حمكرابي، 

 كبيف أحكاـ البنياف اإلسبلمية. 

كالعممػػػي، كالفكػػػرم، لمحضػػػارات  فيمػػػا سػػػبؽ عرضػػػت لمجمػػػؿ أسػػػباب التكاصػػػؿ التقػػػاني، كالبيئػػػي،
العربيػػة السػػامية، كالمصػػرية القديمػػة، كالحضػػارة العربيػػة اإلسػػبلمية. كفيمػػا يمػػي مػػف دراسػػة كتحميػػؿ 

 سأعرض لمجذكر العربية لمعمارة اإلسبلمية. 

 الجذور العربية 
ائػػدة، ، أف العػػرب ينقسػػمكف إلػػى ثػػبلث أقسػػاـ: العػػرب الب(24)المعػػركؼ تاريخيػػان، ككمػػا بينػػت سػػابقان 

العرب العاربة كالعرب المستعربة. أما العرب البائدة فيـ مجمؿ األقكاـ العربية التي انقطع تاريخيا 
إال مػػف بقػػي مػػنيـ فػػي نسػػؿ عػػدناف. كأمػػا العػػرب العاربػػة فيػػـ القحطػػانيكف مػػف سػػكاف الػػيمف قػػديمان 

زكج مف جرىـ، أم كحديثان. كأما العرب المستعربة فيـ المنحدركف مف نسؿ النبي إسماعيؿ الذم ت
مف العػرب البائػدة، كيعرفػكف أيضػان بالعػدنانييف نسػبة إلػى عػدناف مػف أبنػاء إسػماعيؿ. كمػنيـ كمػف 

 القحطانييف ينحدر العرب المعاصريف. كسأعرض لمتكاصؿ المعمارم مع ىذه األقكاـ تباعان. 

 العرب البائدة
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كىـ القبائؿ العربية التي انقطع ذكرىا، إال ما كرد منيػا فػي الشػعر الجػاىمي كالقػرآف الكػريـ، كىػي: 
عاد، ثمكد، كالعمالقة، كجرىـ، كطسـ، كجديس، كعبيػد، ككبػار، كعبيػؿ، كأمػيـ. كحػديثان تػـ التػداكؿ 

ت عػػف اكتشػػاؼ بعػػض المبػػاني فػػي الربػػع الخػػالي جنػػكب عمػػاف كنسػػب (Internet)عمػػى الشػػابكة 
 لعاد، كسأعرض ليا الحقان. 

التي سمطيا اهلل عز كجؿ عمييـ، كلـ يبؽى مف  (25)كقد انقطعت أخبار ىذه األمـ بالككارث الطبيعة
نسػػميـ سػػكل أبنػػاء معػػد كىػػـ العػػدنانيكف الػػذيف يسػػكنكف شػػبو الجزيػػرة العربيػػة، كأبنػػاء قحطػػاف كىػػـ 

 القحطانيكف الذيف يسكنكف اليمف. 

لبقايا ماديػة لئلنجػازات المعماريػة لمعػرب البائػدة إال مػا نسػب لمعمالقػة كجػرىـ كالبلفت أنو ال كجكد 
ف كػاف بعػض المػؤرخيف يػركف أف  المشاركة في بناء الكعبة التي ما زالت قائمػة إلػى يكمنػا ىػذا. كا 

الثانيػػة القحطانيػػة، كليسػػت جػػرىـ ( 26)جػػرىـ المنسػػكب إلييػػا المشػػاركة فػػي بنػػاء الكعبػػة ىػػي جػػرىـ
ئدة. كما أف ما ينسب لقـك ثمكد في مدائف صالح، يعتقد أنيػا آثػار تعػكد لمػدائف صػالح األكلى البا
البقايػػا الماديػػة إلػػى المكتشػػفات فػػي ، كلػػيس الثمكديػػة مػػف العػػرب البائػػدة. بقػػي أف أشػػير (27)النبطيػػة

عيتػر اآلثارية الحديثة في منطقػة األحقػاؼ، بدكلػة عيمػاف، المتداكلػة عمػى الشػابكة، التػي تٍنًسػبي مػا 
. كالكاقػػع أف (7، 6، 5، 4عميػػو مػػف عمػػائر إلػػى قػػكـ عػػاد مػػف العػػرب البائػػدة ، كمػػا فػػي الصػػكر )

ىذه المكتشفات تتكافؽ مع ما جػاء فػي القػرآف الكػريـ مػف كصػؼ لمدينػة إـر ذات العمػاد، كمػا فػي 
ببلد ...". : "ألـ تىرى كيؼ فعؿ ربؾ بعاد، إـر ذات العماد التي لـ يخمػؽ مثميػا فػي الػ(28)قكلو تعالى

 كعمى الرغـ مف ذلؾ فإنو يصعب الجـز بنسبيا إلى قـك عاد ألمريف: 

مدينػػػة إـر ذات العمػػػاد، فمػػػنيـ مػػػف يقػػػكؿ أنيػػػا  (29)أكليمػػػا، اخػػػتبلؼ المػػػؤرخيف فػػػي تحديػػػد مكقػػػع
باألحقػػاؼ، كمػػػنيـ مػػػف يقػػػكؿ أنيػػا دمشػػػؽ، كمػػػنيـ مػػػف يقػػكؿ أنيػػػا فػػػي منطقػػػة ـر بجنػػػكب األردف، 

 إلسكندرية. كمنيـ مف يقكؿ أنيا ا

كثانييما، أف الصكر تشير إلى أنيا منحكتة في الصخر، كنحت البيكت في الجباؿ كرد في القرآف 
الكػريـ، كلكػف مسػػاكف عػاد فػػي االحقػاؼ، التػػي تعنػي الكثبػاف الرمميػػة، أم أنػو ال يكجػػد بيػا جبػػاؿ. 

ة بقػػـك ثمػػكد، كمػػا أف اآليػػات التػػي كردت فػػي القػػرآف الكػػريـ المتعمقػػة بنحػػت البيػػكت، كانػػت خاصػػ
كليس عاد. كما أف بيا تماثيؿ منحكتة لفيمػة، ككمػا ىػك معمػكـ بيئيػان مػف التػاريخ الطبيعػي لممنطقػة 
أف األحقػػاؼ تخمػػكا مػػف الفيمػػة. كمػػا أف الشػػكؿ العػػاـ لممبػػاني كالزخػػارؼ التػػي تكسػػكىا تػػكحي بأنيػػا 

تػـ اكتشػافيا فػي  ىندية الطابع. كىذا يجعمنػا نتسػاءؿ عػف صػدقية مصػدر ىػذه الصػكر، كىػؿ فعػبلن 
ػاٍف أـ فػي مكػاف آخػر، ألف تػداكليا عمػى الشػابكة لػـ يأكػده أم مصػدر عممػي  منطقة األحقػاؼ بيعمى

 مكثكؽ. 
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عمى أف ما يعنيني في ىذه المكتشفات، إف صػح اكتشػافيا فػي ىػذه المنطقػة، كسػكاء صػح نسػبتيا 
يػػا كمتانػػة بنائيػػا كركعتػػو، إلػػى قػػكـ عػػاد أـ ال، فإنيػػا تمثػػؿ جػػذكر العمػػارة العربيػػة، كتعبػػر عػػف رقي

 كجماؿ شكميا كدقة تفاصيميا المعمارية. 

كأىػـ مػف كػؿ ذلػؾ فإنيػا تعبػر عػػف أصػالة العمػارة العربيػة ألنيػا اكتشػفت عمػى أرض عربيػػة، كألف 
خصائصػػػيا الشػػػكمية كالمعماريػػػة، تتمػػػايز عػػػف عمػػػارة الحضػػػارات التػػػي سػػػبقت، أك عاصػػػرت، أك 

جػػذكر العمػارة العربيػػة، خاصػػة كأنيػا تتكافػػؽ مػػع مػا جػػاء فػػي أعقبػت العػػرب البائػػدة. فيػي إذف مػػف 
القرآف الكريـ مػف كصػؼ مجػرد لمسػاكف العػرب البائػدة، كمػا جػاء فػي الشػعر الجػاىمي مػف كصػؼ 
ألطػػاـ )حصػػكف( مدينػػة جػػك أك اليمامػػة، مػػكطف أقػػكاـ جػػديس كطسػػـ مػػف العػػرب البائػػدة. ىػػذا فيمػػا 

لمستعربة كالعرب العاربة مف القحطانييف، التي ستككف يتعمؽ بالعرب البائدة، الذيف خمفيـ العرب ا
 مكضكعنا التالي.

 العرب العاربة )القحطانيوف( 
كىػػـ العػػرب الػػذيف سػػكنكا جنػػكب الجزيػػرة العربيػػة فػػي الػػيمف، كشػػكمكا دكالن كحضػػارات، عػػرض ليػػا 

ـ(، كبػػػيف أف انييػػػار سػػػد مػػػأرب بسػػػيؿ العػػػـر تسػػػبب فػػػي شػػػتات 956 -ىػػػػ 346) (30)المسػػػعكدم
حطػػػانييف مػػػف الػػػيمف إلػػػى شػػػماؿ الجزيػػػرة العربيػػػة كالشػػػاـ كفمسػػػطيف كالعػػػراؽ. فانػػػدثرت عمػػػارتيـ الق

 باليمف كلـ تتكاصؿ. 

كأقامكا فيما بعد دكالن في البمداف التػي ىػاجركا إلييػا كفػي الػيمف، كقػد عػرض المسػعكدم كغيػره مػف 
مػػػف بنيػػػانيـ، كقصػػػرم  المػػػؤرخيف العػػػرب ليػػػذه الػػػدكؿ كلبنيانيػػػا، كمػػػا دكف الشػػػعر الجػػػاىمي الكثيػػػر

الخكرنػػػؽ كالسػػػدير فػػػي الحيػػػرة، كاألخيضػػػر فػػػي شػػػماؿ العػػػراؽ، كلمبػػػاني تػػػدمر، كالبتػػػراء، كمػػػدائف 
 صالح، كالعبل، كتيماء. 

ـ( 966 –893/ ػى356 -280فقد كثقيا المؤرخ كالجغرافي اليمني اليمداني )( 31)كأما عمارة اليمف
ت بػاليمف كتػرجـ نقػػكش المسػند المكتػكب عمييػػا. . فسػػجؿ مبػاني الػدكؿ التػػي قامػاإلكميػؿفػي كتابػو 

خصائصػيا المعماريػة: غمػداف، كسػمحيف، كبينػكف، كصػركاح، كغيرىػا لكمف القصكر التػي عػرض 
الكثيػػػر، كمػػػا سػػػجؿ حصػػػكف الػػػيمف، كمعاقميػػػا، كقبػػػكر حكاميػػػا. كالكاقػػػع أف كصػػػؼ ىػػػذه المبػػػاني 

ليمف. فكصػؼ قصػر غمػداف بػيف كالمدف زكدنا بمعمكمات قيمة عف طبيعػة العمػارة كمػدل رقييػا بػا
لنػػا تكاصػػػبلن معماريػػان بػػػيف عمػػػارة الػػيمف القديمػػػة كالمعاصػػػرة، فالعمػػارة البرجيػػػة مػػػا زالػػت قائمػػػة فػػػي 
الػيمف، كاسػػتعماؿ رخػاـ األلبسػػتر الشػػفاؼ لئلضػاءة فػػي قصػر غمػػداف مػػا زاؿ مسػتعمبلن فػػي بعػػض 

لبناء كاختيػار مكاقػع التجمعػات فتحات الشبابيؾ في العمارة المعاصرة في اليمف، ناىيؾ عف مكاد ا
 السكنية عمى قمـ الجباؿ.
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كبالجممة فإف اليمداني كفر لنا معمكمات قيمة عف العمارة اليمينية القديمة، لكف ال يمكف اعتبارىػا 
بمفردىا بداية لمعمػارة اإلسػبلمية لسػببيف: أكليمػا أف العمػارة اليمنيػة انحصػرت فػي منطقػة جغرافيػة 

العػػرب عمػى الػػرغـ مػف امتػػدادىا إلػػى منطقػة عسػػير كتيامػة كربمػػا شػػماؿ محػددة فػػي جنػكب جزيػػرة 
الحجػاز. كثانييمػا أف العمػارة اليمنيػة لػـ تتػرؾ لنػا مفػاىيـ نظريػة مجػردة كشػاممة، بػؿ بيئيػة كتقانيػػة 
محدكدة، اشتقت اشتقاقان كاستنتجت استنتاجان، كلـ تطرح بيانان. أم إنيا كظفت تمبية لتحقيؽ حاجة، 

نتاج منيجية التجربة كالخطأ، كليست نتاج التفكر كالتأمؿ. كىذا يضعؼ اعتبارىػا، أك بمعنى أنيا 
إمكانيػػة تشػػكيميا بدايػػة، أم مشػػركع فكػػرم تحػػت التأسػػيس لمعمػػارة العربيػػة. لكنيػػا تشػػكؿ جػػذكران لػػو، 
كجػػزءان مػػف بدايػػة كاعيػػة لمعمػػارة العربيػػة فػػي الجاىميػػة، التػػي سػػأعرض ليػػا بعػػد أف أعػػرض لبػػاقي 

 لعمارة العربية اإلسبلمية فيما يمي عرض كتحميؿ. جذكر ا

 العرب المستعربة
بينت أف العرب المستعربة ىـ مف نسؿ النبي إسماعيؿ مف زكاجو مف قبيمة جرىـ. كأف جؿ ىؤالء 

ف (32)العػػرب، فضػػمكا سػػكف البدايػػة ، كقميػػؿ مػػنيـ آثػػر سػػكنى المػػدف: كمكػػة، كالمدينػػة، كالطػػائؼ. كا 
عمػى سػكنى المػدف. كلقػد اخػتمط العػرب المسػتعربة مػع الجػزء األكبػر مػف غمب العرب القحطانيكف 

القحطانييف، الذيف ىاجركا مف اليمف، بسبب دمػار سػد مػأرب، كتكاصػمت إلينػا أخبػارىـ مػف خػبلؿ 
الشعر الجػاىمي، الػذم حػكل ذخيػرة مػف المعمكمػات المعماريػة شػكمت بدايػة كاعػدة لمعمػارة العربيػة. 

ا كمشػػػركع فكػػػرم تحػػػت التأسػػػيس كمػػػا سػػػيتبيف فيمػػػا يمػػػي مػػػف عػػػرض لكػػػف اإلسػػػبلـ أعػػػاد تشػػػكيمي
كتحميػػؿ، الػػذم سػػيعرض ابتػػداءن لمفكػػر المعمػػارم العربػػي فػػي الجزيػػرة العربيػػة، كمػػا كرد فػػي الشػػعر 

العركبػػة الصػػريحة قبػػؿ اإلسػػبلـ.  ،أك طػػكر ،الجػػاىمي الػػذم شػػكؿ بدايػػة العمػػارة العربيػػة فػػي مرحمػػة
ع العػػرب فػػي شػػماؿ ككسػػط كجنػػكب الجزيػػرة العربيػػة كفػػي كػػؿ ألف المغػػة العربيػػة أصػػبحت لغػػة جميػػ

 العالـ العربي.

 العمارة العربية 
بينت أف الجذكر التاريخية لمعمارة العربية تعكد إلى الحضارات السامية العربية كالمصرية القديمة، 

غيػػػر الصػػػريحة. كالسػػػبب فػػػي تصػػػنيفي ليػػػا كجػػػذكر لمعمػػػارة العربيػػػة  (33)أك إلػػػى مرحمػػػة العركبػػػة
مػػع أف مػػا كصػػؿ إلينػػا مػػف بقايػػا آثاريػػة يؤكػػد أنيػػا عمػػارة مكتممػػة  -كالعربيػػة اإلسػػبلمية، فيمػػا بعػػد 

 يعكد إلى أمريف:  -التككيف 

أكليما، أف أمر عركبتيػا لػـ يحسػـ بعػد، عمػى الػرغـ مػف قنػاعتي بتصػنيفيا بأنيػا حضػارات سػامية 
ف كانت تمثؿ طكر العركبة غير الصريحة، حسب تصنيؼ   المؤرخ دركزة.عربية، كا 
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كثانييمػػػػا، أف مػػػػا كصػػػػؿ إلينػػػػا مػػػػف جسػػػػـ نظػػػػرم، لممنػػػػتج المعمػػػػارم أك األدب المعمػػػػارم ليػػػػذه  
الحضػػارات، ال يكفػػي ألف نشػػرعو كبدايػػة لمشػػركع فكػػرم تحػػت التأسػػيس. ألف أم بدايػػة مػػف ىػػذا 
 النكع تككف مشػركطة، كمحككمػة، لعكامػؿ لػـ تتػكفر لمحضػارات السػامية العربيػة فػي طػكر العركبػة
غير الصريحة، التي تشكؿ الطكر األكؿ في تككيف الجنس العربي. كلكنيا تكفرت لمرحمة العركبة 
الصػػريحة فػػي الجاىميػػة بشػػقييا: الحضػػرم المتمثػػؿ فػػي الػػيمف، كشػػماؿ الجزيػػرة العربيػػة، كالعػػراؽ، 

دب كبػػػبلد الشػػػاـ. كالبػػػدكم المتمثػػػؿ: فػػػي نجػػػد، كالبػػػكادم العربيػػػة. كأىػػػـ ىػػػذه العكامػػػؿ: المغػػػة، كاأل
. كىمػػا مػػا سػػنعكؿ عمييمػػا فػػي تحديػػد بدايػػة العمػػارة العربيػػة فػػي الجاىميػػة، كتقانػػة البنػػاء المعمػػارم

 مبتدءان بشقيا الحضرم في اليمف. 

 العمارة في اليمف 

إف ما كصؿ إلينا مف األدبيات العربية المتعمقة بالعمػارة العربيػة فػي الػيمف كبػاقي الجزيػرة العربيػة، 
الجػاىمي. كمػا عػدا ذلػؾ فقػد جػاء فػي المصػادر العربيػة اإلسػبلمية، التػي  يكاد ينحصر فػي الشػعر

عكلت في جمع مادتيا المعمارية عمى ما جاء في ذلؾ الشعر. كلما كاف ىذا الشعر ىك المصػدر 
نفسػػو الػػذم حػػكل المفػػاىيـ المعماريػػة لبػػاقي الجزيػػرة العربيػػة، فػػإنني سػػأعرض ليػػذه المفػػاىيـ جممػػة 

 أعزؿ اليمف أك أسقطو مف بيئتو الجغرافية، كىي الجزيرة العربية.كاحدة، بمعنى أنني لف 

التي حددىا الشعراء الجاىميكف لمجزيرة العربية كأقرىا  (34)فاليمف ىك أحد األقاليـ الجغرافية الخمسة
العػػرب كىػػي: "السػػراة، الحجػػاز، تيامػػة، نجػػد كالػػيمف". كسػػكاف الػػيمف ينتمػػكف عرقيػػان  (35)الجغرافيػػكف

، التػػػي كػػػاف (37)، الػػػذيف أسسػػػكا الحضػػػارات المتعاقبػػػة(36)العربػػػي، فيػػػـ العػػػرب العاربػػػةإلػػػى الجػػػنس 
. كسػػكاف الػػيمف يشػػكمكف البيئػػة الحضػػرية فػػي المجتمػػع العربػػي، عمػػى (38)آخرىػػا الحضػػارة الحميريػػة

العكس مف سكاف باقي أقاليـ الجزيرة الذيف يشػكمكف المجتمػع البػدكم، مػع بعػض االسػتثناءات فػي 
)مػػػدائف صػػػالح، العػػػبل، تيمػػػاء، مكػػة، المدينػػػة، الطػػػائؼ(، كالمراكػػػز كالحضػػػارية فػػػي  مػػدف الحجػػػاز

 كسكريا كفمسطيف. كلقد نتج عف ىذا التبايف البيئي كاالجتماعي نكعاف مف العمراف: (39)العراؽ

 العمراف الثابت الخاص بالبيئة الحضرية -1

  ف المتنقؿ الخاص بالبيئة البدكيةالعمرا -2

فػػإف المحتػػكل الفكػػرم لعمػػراف البيئتػػيف جػػاء  ،التبػػايف التقػػاني فػػي طبيعػػة العمػػرافكعمػػى الػػرغـ مػػف 
متجانسان. كربما يككف مرد ذلؾ إلى كحدة الثقافة ككحػدة المصػدر الفكػرم كتجػانس أسػمكبو. أضػؼ 
إلى ذلؾ أف التبايف التقاني ليس بالضركرة ناتجان عف اختبلؼ عناصر الفكر المشكمة لو، بػؿ عػف 

 ة كمككنات ىذه العناصر، لنحاكؿ إذف أف نكضح ذلؾ.اختبلؼ طبيع
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بيت الشىعىٍر كالقصر بحاجة إلى مكاد لبنائيما، فكبل العمميف المعمارييف بحاجة إلػى عنصػر المػادة 
ليػػتـ إنشػػاؤه بيػػا، فالمػػادة ىنػػا عنصػػر فكػػرم، كلكػػف طبيعػػة المػػادة التػػي يحتػػاج إلييػػا بيػػت الشىػػعىٍر 

ر تقانيػان، تختمؼ عف طبيعة المادة التي يحتاج إلييا القصر. فاختبلؼ طبيعة عناصػر المػادة يعتبػ
أما األسمكب الذم تعالج بو المادة، فيعتبر عنصران فكريان. كلكف الكيفيػة التػي تعػالج بيػا، أك يطبػؽ 
بيا، أسمكب المعالجة يعتبر عنصران تقانيان. لنصب بيت الشىعىٍر، نحتػاج إلػى مكػاف كإلنشػاء القصػر 

عػة تكػكيف المكػاف رمميػة أك نحتاج إلى مكاف. كلكف يتعذر عمينا نصػب بيػت الشىػعىٍر إذا كانػت طبي
صخرية، لعدـ إمكانية تثبيت األكتاد البلزمة لنصبو. ككذلؾ األمر بالنسبة لمقصػر إذ يتعػذر بنػاءه 
عمػػى مكػػاف طبيعػػة تككينػػو غيػػر صػػالحة لمتأسػػيس، فالمكػػاف عمػػى إطبلقػػو عنصػػر فكػػرم، كالمكػػاف 

بػيف مػا ىػك نػاتج عنػو أك بطبيعة تككينو عنصر تقاني. بيذا نستطيع أف نميز بػيف مػا ىػك فكػر، ك 
تطبيػؽ لػو. كىػذا التمييػز بػػدكره يكضػح لنػا آليػة الفكػر المعمػػارم، التػي سػنتحرؾ ضػمنيا فػي بحثنػػا 
عف محتكل الفكر المعمارم العربي في الجزيرة العربية بأقاليميا الخمسة، كبنكعي عمرانيػا الثابػت 

ؼ عمػػى مكانػػة ىػػذا الفكػػر فػػي بنيػػة كالمتنقػػؿ، كمػػا دكنػػو ككثقػػو الشػػعراء الجػػاىميكف، مبتػػدئيف بػػالتعر 
 الفكر العربي الشامؿ.

 الفكر المعماري
حظػػػػػي العمػػػػػراف بمكانػػػػػة مميػػػػػزة فػػػػػي المجتمػػػػػع العربػػػػػي، فكػػػػػاف لػػػػػو حضػػػػػكره األدبػػػػػي، كالسياسػػػػػي، 

القصيدة العربيػة فػي  (41)الشعر الجاىمي، كفي بنية (40)كاالجتماعي. أما األكؿ فيتمثؿ في أغراض
يدة جاىميػػة مػػف ذكػػر المنػػازؿ كالػػديار، كالكقػػكؼ عمػػى األطػػبلؿ، العصػػر الجػػاىمي. فمػػـ تخػػؿ قصػػ

كالبكػػػاء عمييػػػا. كمػػػا مػػػف شػػػاعر جػػػاىمي إال بكػػػى كشػػػكا، كخاطػػػب المنػػػازؿ كالػػػديار، كتػػػذكر أيامػػػو 
كغرامياتػػػو. كلقػػػد انعكػػػس ىػػػذا الحضػػػكر األدبػػػي عمػػػى الحيػػػاة السياسػػػية، كاالجتماعيػػػة، فػػػي البيئػػػة 

ء العػرب كشػعرائيـ، كىػك األفػكه األكدم، أف يتخػذ مػف بنيػة الجاىمية. األمر الػذم حػدا بأحػد حكمػا
كالبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػت ال  : (42)الفكر المعمارم، نمكذجان يسقطو عمى بنية المجتمع العربي، كما في قكلو

 يبتنػي إال لػو عمده       كال عمػاد إذا لـ تػرس أكتػادي 

 كافػإف تجمػػع أكتػػاده كأعمدةه       كساكف بمغكا األمر الذم كػاد 

 ـ سادكاػكال سػراة إذا جياليػ    ال يصمح الناس فكضى ال سراة ليـ  

 اد ػفإف تكلػت فباألشػرار تنقػ    تبقى األمكر بأىؿ الرأم ما صمحت 

فعناصر القيادة كخصائصيا كىيكميتيا عند األفكه األكدم كعناصر العمراف كخصائصو كىيكميتػو. 
جػػكد العمػػراف مرىػػكف بكجػػكد السػػاكف، أم باسػػتعمالو. فشػػرط القيػػادة مرىػػكف بكجػػكد أىػػؿ الػػرأم، كك 

فػػالعمراف فػػي رأم األفػػكه، جػػاء تمبيػػة لحاجػػة اجتماعيػػة، كىػػذه الحاجػػة فػػي رأيػػي ىػػي التػػي أكسػػبتو 
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مكانتػػو فػػي الفكػػر العربػػي، كمنيػػا أيضػػان ابتػػدأ الفكػػر المعمػػارم، فتحػػددت عناصػػره كتشػػكمت بنيتػػو، 
 . كىذا ما سأكضحو فيما يمي مف دراسة كتحميؿ

 بنية الفكر المعماري 

في تعريفي لمعمارة كضحت أنيا تتككف مف ثبلث عناصر أساسية ىي: اإلنساف، كالمكاف، كتقانػة 
البناء، كلما كاف كؿ كاحد مف ىذه العناصر يتضمف مجمكعة مف العناصر الجزئية التػي تػداخمت 

كؿ التعػػرؼ عمػػى دكر كترابطػػت ببعضػػيا، فشػػكمت بينػػة الفكػػر المعمػػارم العربػػي كىيكميتػػو، فسػػأحا
 ىذه العناصر فيما يمي مف عرض كتحميؿ.

 اإلنساف  -1

اإلنسػػػاف ىػػػك العنصػػػر الػػػرئيس فػػػي ىػػػذه البنيػػػة، فمنػػػو انبثقػػػت بعػػػض العناصػػػر، كحكلػػػو تمحػػػكرت 
جميعيا. فالعمراف جاء تمبية لحاجتو االجتماعية، كنكعية العمراف كانت اسػتجابة لتككينػو النفسػي، 

. أمػػاـ ىػػذه ، كىػػذا مػػا سػػأبينو عمػػى مػػدار ىػػذه الدراسػػةالبيئػػة كمعطياتيػػا كلقدرتػػو عمػػى التفاعػػؿ مػػع
المركزية، سنجد انو ال بد مف أف نعرض لعناصر العمارة كلبنية فكرىػا مػف خػبلؿ اإلنسػاف، كلنبػدأ 

 بالمكاف.

   المكاف -2

كضػػػحت أف البيئػػػة العربيػػػة حػػػكت نػػػكعيف مػػػف االجتمػػػاع: البػػػدكم كالحضػػػرم. أنتجػػػا نػػػكعيف مػػػف 
العمػػراف: المتنقػػؿ كالثابػػت أمػػا األكؿ، فعمػػد إلػػى تخيػػر المكػػاف بمعنػػى عػػدـ االنتمػػاء لمكػػاف معػػيف، 

(43)كالعزكؼ عف الصراع مع البيئة، كيتضح ذلؾ مف قكؿ الشاعر األسكد يعفر
:  

 أرض تخيرىا لطيػب مقيمػيا           كعب بف مامة كابف أـ دؤاد     

 فكأنيـ كانكا عمػى ميعػاد         جرت الرياح عمى محؿ ديارىـ       

  :(44)كأما الثاني فعمد إلى تطكيع المكاف كتكييفو بيئيان، كيبدك ذلؾ في شعر منسكب ألسعد تبع

 دارنا الدار ما تراـ اىتضامان               مف عدكو كدارا خير دار        

 ف بحػارإف قحطػاف إذ بناىػا بناىػا             بيف بػريةو كبي       

 نطقت بالكرـك كالنخػؿ كالزر          ع كأصناؼ طيب األشجار       

 كتسيح العيكف فييا فما يسمػ           ػع إال تسمسػؿ األنيػار       

 ليس يؤذييـ بيا كىػج الحػر          كال القر في زمػاف اقترار       
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 كليؿ مطيب كالنيػارطاب فييا النبات كالماء كالنػ          ػـك        

 إف آثػارنا تػػدؿ عمينػػا          فانظركا بعػدنا إلػى اآلثار        

ىػذا االختيػار الجغرافػػي كمػا أسػفر عنػػو مػف معالجػة بيئيػػة تطكيعيػة، كػاف ناتجػػان عػف مجمكعػة مػػف 
 األسباب كالدكافع: االجتماعية، كالنفسية، كاالقتصادية، كالصحية، كالعاطفية. 

شعر الجاىمي، يستطيع أف يتبيف ىذه األسباب كالدكافع، التي حدت بالبيئػة البدكيػة إلػى كالدارس لم
 : (45)تخير أماكف إقامتيا. كلقد قاـ المسعكدم بجمع كترتيب ىذه األسباب

"كرأت العرب أف جكالف األرض كتخير بقاعيػا أشػبو بػأكلي العػز كأليػؽ بػذكم األنفػة 
لمػػا ركػػبيـ اهلل سػمك األخطػػار كنبػػؿ اليمػػـ  ... كذكػر آخػػركف أف القػػدماء مػف العػػرب

كاألقػػػكار كشػػػدة األنفػػػة كالحميػػػة مػػػف المعػػػرة كاليػػػرب مػػػف العػػػار، بػػػدأت بػػػالتفكير فػػػي 
المنازؿ، كالتقدير لممكاطف، فتأصمكا شأف المدف كاألبنية، فكجدكا فييػا معػرة كنقصػان، 

كتمحقيا  كقاؿ ذكك المعرفة كالتمييز منيـ: إف األرضيف تمرض كما تمرض األجساـ
اآلفات، كالكاجب تخيػر المكاضػع بحسػب أحكاليػا مػف الصػبلح ... كقػاؿ ذكك الػرأم 
مػػنيـ أف األبنيػػة كالتحػػكيط حصػػر عمػػى التصػػرؼ بػػاألرض، كمقطعػػو عػػف الجػػكالف، 
كتقييد لميمـ، كحبس لما في الغرائز مف المسػابقة إلػى الشػرؼ ... كزعمػكا أيضػان أف 

ع اتسػػاع اليػػكاء، كتسػػد سػػركحو عػػف المػػركر، األبنيػػة كاألطػػبلؿ تحصػػر الغػػذاء كتمنػػ
فسػػكنكا البػػر األفػػيح الػػذم ال يخػػافكف فيػػو مػػف حصػػر كمنازلػػة ضػػر، ىػػذا مػػع ارتفػػاع 
األقػػكاء، كسػػماحة األىػػكاء، كاعتػػزاؿ الكبػػاء، كمػػع تيػػذيب األحػػبلـ فػػي ىػػذه المػػكاطف 
كنقػػاء القػػػرائح فػػي التنقػػػؿ فػػي المسػػػاكف، مػػػع صػػحة األمزجػػػة كقػػكة الفطنػػػة، كصػػػفاء 

لكاف كصيانة األجساـ ... )كليذه األسباب( آثرت العرب سػكنى البػكادم كالحمػكؿ األ
في البيداء ... ففضمت العرب عمػى سػائر مػف عػداىا مػف بػكادم األمػـ المتفرقػة لمػا 

 ذكرنا مف تخيرىا األماكف كارتيادىا المكاطف". 

كية، كىي األسباب نفسيا كبيذا تتضح لنا األسباب التي ركعيت في اختيار األماكف في البيئة البد
، فػػػي اختيػػػار أمػػػاكف البيئػػػة الحضػػػرية فػػػي الػػػيمف، كاختيػػػار مكقػػػع مدينػػػة (46)التػػػي ذكرىػػػا اليمػػػذاني

، إال أف طبيعػػػة االسػػػتقرار فرضػػػت نكعػػػان مػػػف التفاعػػػؿ أك الصػػػراع مػػػع البيئػػػة بغػػػرض (47)صػػػنعاء
ض اليمػذاني لنػكعيف تطكيع كاستئناس عناصرىا، مف أجؿ إبقاء المكاف صالحان لمعمراف. كلقد عػر 

مػػف التفاعػػؿ كالصػػراع مػػع البيئػػة بغػػرض تطكيعيػػا: أحػػدىما، معمػػارم كيتمثػػؿ فػػي تكجيػػو المبػػاني 
كبػػاقي القصػػكر اليمنيػػة. كالثػػاني، بيئػػي كزراعػػة المكػػاف  (48)باتجػػاه الػػريح، كمػػا فػػي قصػػر غمػػداف

الػذم ذكرتػو لتكفير أسباب المعيشػة مػف الطعػاـ، كلتمطيػؼ الجػك، كمػا يتضػح فػي شػعر أسػعد تبػع 
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لتػػكفير المػػاء، كلتنظػػيـ عمميػػة الػػرم. بيػػذا تتضػػح جممػػة األسػػباب،  (49)سػػابقان. ككػػذلؾ بنػػاء السػػدكد
التي ذكرتيا سابقان، كالتي تحكمت في اختيار المكاف، كتطكيع طبيعتو، ككيفية التعامؿ معػو بيئيػان. 

 ككف مكضكعنا التالي.أما خصكصية المكاف فقد اكتسبت قيمتيا مف األسباب العاطفية، كالتي ست

اكتسػػبت خصكصػػية المكػػاف قيمتيػػا مػػف كاقػػع العبلقػػة الخاصػػة بػػيف اإلنسػػاف )الشػػاعر أك المكثػػؽ( 
كبػػػيف المكػػػاف. ففػػػي العمػػػراف المتنقػػػؿ كانػػػت العبلقػػػة عاطفيػػػة، كاإلنسػػػاف ممػػػثبلن بالشػػػاعر صػػػاحب 

قػػة، فيػػك مكػػاف العبلقػػة، كالمكػػاف ىػػك منػػازؿ كديػػار حبيبػػة الشػػاعر، التػػي شػػيدت أحػػداث ىػػذه العبل
الذكريات، التي صاحب حضكرىا األدبي في بنية القصيدة العربية )المعركؼ بالنسػيب كالتشػبيب( 

  حضكران معماريان أفرز لنا عمـ اآلثار، الذم سأعرض لو بعد قميؿ. 

أما في بيئػة العمػراف الثابػت، فػإف العبلقػة بػيف اإلنسػاف )الشػاعر أك المكثػؽ( كالمكػاف، كمػا يحكيػو 
راف، كانت عبلقة انتساب حضارم، كانتماء قكمي، أخػذت شػكؿ التكثيػؽ المطمػؽ، المػرتبط مف عم

معػػاف النظػػر، كمػػف  بالمشػػاىدة، كالمعبػػر عنػػو بالكصػػؼ كالتعميػػؽ الشػػامؿ. فخمػػت مػػف المعايشػػة، كا 
الفحػػػص كالتمحػػػيص. فكػػػاف إفرازىػػػا تسػػػجيبلن كتأريخػػػان لممنجػػػزات المعماريػػػة فػػػي الػػػيمف، كمػػػف ىػػػذه 

ا عمى عناصر كتابة مادة تأريخ العمارة، التي يمكف حصرىا مف المحػاكالت الشػعرية العبلقة تعرفن
، نػػػػكع المنجػػػػز المعمػػػػارم (50)التػػػػي ذكرىػػػػا اليمػػػػذاني كىػػػػي: المكػػػػاف كطبيعتػػػػو، المػػػػؤثرات المناخيػػػػة

، تػاريخ بنػاء المنجػز كالمػدة التػي اسػتغرقيا (51)( ككظيفتو، اسـ صاحبو كمكانتو االجتماعيةاآلثار)
 (54)كالمسػػػػاحة، كالخصػػػػائص الشػػػػكمية (53)، تقانػػػػة البنػػػػاء، تحديػػػػد المقاسػػػػات(52)مػػػػكاد البنػػػػاء بنػػػػاؤه،

لممنجز المعمارم. كقػد تجتمػع ىػذه العناصػر فػي محاكلػة كاحػدة أك فػي عػدة محػاكالت، كقػد تكػكف 
لشػػاعر كاحػػػد، أك أكثػػػر مػػف شػػػاعر، إال أنيػػػا فػػي مجمميػػػا تػػػأريخ لممنجػػزات المعماريػػػة فػػػي الػػػيمف، 

اف، كريػػداف، كسػػمحيف، كبينػػكف، كغيرىػػا مػػف القصػػكر كالمنجػػزات المعماريػػة. مػػف ىنػػا كقصػػر غمػػد
نسػػتطيع التقريػػر، أف خصكصػػية العبلقػػة بػػيف اإلنسػػاف كالمكػػاف، كمػػا يحكيػػو مػػف عمػػراف فػػي بيئػػة 
العمػػراف الثابػػػت، أفػػػرزت جانبػػػان مػػػف إطػػػار فكػػرم، معنػػػي بتػػػأريخ كتكثيػػػؽ المنجػػػزات المعماريػػػة، لػػػو 

فكريػػة، كآليتػػو التػػي أثبتػػت حضػػكران فػػي بنيػػة الفكػػر المعمػػارم العربػػي اإلسػػبلمي عناصػػره كبنيتػػو ال
ف كػػاف معنيػػان فػػي منتيػػاه بتحقيػػؽ األىػػداؼ التػػي  المعاصػػر. أمػػا الجانػػب اآلخػػر مػػف ىػػذا اإلطػػار كا 
حققيػػػا الجانػػػب األكؿ، كىػػػك تػػػأريخ كتكثيػػػؽ المنجػػػزات المعماريػػػة العربيػػػة، إال أف طبيعػػػة العبلقػػػة 

نسػػاف كالمكػػاف ليػػذا الجانػػب، فرضػػت أسػػمكبان خاصػػان كمميػػزان، إذ اتخػػذت مػػف عمػػـ الخاصػػة بػػيف اإل
م، منيجػػػان ليػػػا، كىػػػذا مػػػا سػػػأحاكؿ تبينػػػو فيمػػػا يمػػػي مػػػف دراسػػػة اآلثػػػار اآلثػػػار، كتقانػػػة االستقصػػػاء 

 كتحميؿ. 

 عمـ اآلثار 
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مػػف  أشػػرت سػػابقان إلػػى عاطفيػػة العبلقػػة بػػيف اإلنسػػاف كالمكػػاف فػػي ىػػذا الجانػػب، األمػػر الػػذم جعػػؿ
أكثػػر انفعػػاالن كأعمػػؽ تحمػػيبلن، إذ عبػػر فييػػا الشػػعراء  (55)التكثيػػؽ فييػػا حقيقػػة معاشػػة، فكػػاف أسػػمكبيا

عػػف انفعػػاالتيـ مػػف جػػراء معايشػػتيـ لمعمػػراف ثػػـ آلثػػار العمػػراف، أم مػػف خػػبلؿ معاصػػرتيـ لتػػأريخ 
كىػك العمػراف،  العمراف ثـ لتذكرىـ لو. كلما كاف التاريخ أحداثان تعاش، فإف كجػكد مسػرح األحػداث،

شرط لكجكد التػاريخ، كزكالػو انتيػاء لمتػاريخ مػف ناحيػة، كبدايػة لمػذكرل مػف ناحيػة أخػرل. كالػدارس 
لمشعر الجاىمي ببيئة العمراف المتنقؿ، يستطيع أف يخمص إلى أف ىذا الجانب مف اإلطار الفكرم 

فراز ليا كلػيس لمتػاريخ، كمػا ىػك الحػاؿ فػي بيئػة  العمػراف الثابػت، كقػد أكػد إنما ىك كليد الذكرل، كا 
 : (56)دكر الذكرل الشاعر امرؤ القيس

 قفا نبًؾ مف ذكرل حبيب كمنزؿ        بسقط المكل بيف الدخكؿ فحكمؿ      

فالػػذكرل إذف ىػػي العبلقػػة بػػيف اإلنسػػاف كالمكػػاف، ىػػي العبلقػػة بػػيف اإلنسػػاف الشػػاعر )المكثػػؽ أك 
)المحبكبػػة كعشػػيرتيا(. الػػذكرل إذف عبلقػػة بػػيف  رم(، كبػػيف اإلنسػػاف الػػذم كػػاف يقطػػف المكػػافاثػػاآل

نسػػاف كػػاف لػػو كجػػكد، كأصػػبح لػػو آثػػار كبقايػػا كجػػكد. فيػػي عبػػارة عػػف محاكلػػة،  إنسػػاف مكجػػكد، كا 
تيدؼ إلحياء ىذا الكجكد، مف خبلؿ التعرؼ عمػى آثػاره كبقايػاه. كلقػد أسػفر تكػرار ىػذه المحاكلػة، 

يػة، التػي عرضػت ليػا بالتفصػيؿ اآلثار المدرسػة  عند شعراء بيئة العمراف المتنقؿ، عػف تشػكيؿ فكػر
، كالمكػػاف، اآلثػػارسػػابؽ، حيػػث حػػددت خمسػػة عناصػػر ليػػذا الفكػػر كىػػي: اإلنسػػاف، ك  (57)فػػي بحػػث

كالبيئػػة، كالخبػػر: كبينػػت أف العنصػػر الخػػامس كػػاف نتيجػػة لتػػداخؿ العناصػػر األربعػػة األكلػػى، كمػػا 
يػة حتػى أصػبحت مػادة لػو، اآلثار بينت أف ىذه العناصر مجتمعة قد تػداخمت فػي أسػمكب المدرسػة 

التو، كاسػتعما اآلثار، تحديد ىكية اآلثاركشاركت في تشكيؿ عناصره كىي: تحديد ىكية أصحاب 
 م. اآلثار المكاف، مكاد البناء كتقانتو، المؤثرات البيئية كاالستقصاء 

طتو يمكػف اسػيػة، فبك اآلثار م يشكؿ العمكد الفقرم لفكر المدرسة اآلثار كما كضحت أف االستقصاء 
، كىكيتػو، كمكانػو. كمػا يمكػف اآلثػارالتعرؼ عمى باقي عناصر األسمكب، كػالتحقؽ مػف أصػحاب 

بػراز دكر المػؤثرات البيئيػة عمػى العمػراف. كمػا أفػرزت لنػا عمميػة التحقؽ مف مكاد ا لبنػاء كتقانتػو، كا 
م، الػػذم اتخػػذ منيجػػيف: التفسػػير بكاسػػطة األسػػطكرة، كالتفسػػير اآلثػػار االستقصػػاء، أسػػمكب التفسػػير 

العممػػي. كقػػد كضػػحت فػػي البحػػث المشػػار إليػػو، األسػػباب كالػػدكافع العمميػػة كراء التفسػػير بكاسػػطة 
مػػا كضػػحت تقانػػة كآليػػة التفسػػير العممػػي، كالكيفيػػة التػػي كظفػػت فييػػا عناصػػر أسػػمكب األسػػطكرة ك
ية، بما فييا الديف كالمغة كتقانة البناء، كدكر كؿ منيا في عممية التفسير. كما بينت اآلثار المدرسة 

أف التفسػػير العممػػػي لآلثػػػار تفسػػػير شػػػامؿ، اعتمػػػد عمػػػى المبلحظػػػة الدقيقػػػة، كتبنػػػى تقانػػػة الكصػػػؼ 
مػػي، بغػػرض خدمػػة ىػػدؼ محػػدد، كىػػك التعػػػرؼ عمػػى المنػػازؿ كالػػديار، كذلػػؾ إلشػػباع رغبػػػة التحمي

يػػة فػػي الشػػعر الجػػاىمي قػػد أرسػػت قكاعػػد كأسػػس فكػػر اآلثار عاطفيػػة، كخمصػػت إلػػى أف المحػػاكالت 
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يػػػة العربيػػػة، التػػػي لعبػػػت دكران فػػػاعبلن فػػػي تشػػػكيؿ مجمكعػػػة مػػػف المفػػػاىيـ المعماريػػػة: اآلثار المدرسػػػة 
، "الػػػديار"، (59)كأسػػػمائيا فػػػي الجزيػػػرة العربيػػػة: "كالمنػػػازؿ" (58)تجمعػػػات البشػػػريةكتكضػػػيح أمػػػاكف ال

"الػػػدمف"، "البػػػرؽ"، "المحػػػاؿ"، "المعاىػػػد"، "المغػػػاني"، "الربػػػع"، "العرصػػػات" "كالمػػػدف".  (60)"الػػػدارات"
كاالجتماعيػػػة التػػػي  (63)، كالمعػػػايير البيئيػػػة(62)كالمناخيػػػة( 61)ككػػػذلؾ تكضػػػيح خصائصػػػيا الجغرافيػػػة

كمػػػت اختيارىػػػا لمسػػػكف. كتػػػأتي قيمػػػة ىػػػذه المفػػػاىيـ كالمعػػػايير البيئيػػػة كاالجتماعيػػػة مػػػف تكاصػػػؿ ح
حضكرىا كمف مكانتيا المرجعية في الحقؿ المعرفي المعمارم، إذ ما زالت ىذه المعايير ىػي التػي 

 تحكـ اختيار أماكف التجمعات البشرية الجديدة. 

ية يكتمؿ الجانب اآلخػر مػف اإلطػار الفكػرم المعمػارم فػي المرحمػة العربيػة، كفػي اآلثار كبالمدرسة 
تقييمي ليذا اإلطار أستطيع التقرير، أنو أثبت حضكران في الحقؿ المعرفي المعمارم، عمى مستكل 
الدراسػػات كالممارسػػات المعماريػػة. أمػػا الممارسػػات فتتضػػح لنػػا مػػف المفػػاىيـ اإلرشػػادية التػػي أشػػرت 

مػى مػدار ىػذه الدراسػة، كأمػا الدراسػات فػإف ىػذا اإلطػار بجانبيػو: التػأريخي، كالتػكثيقي لحضكرىا ع
م، يعتبػػػػر األداة التػػػػي يػػػػتـ بكاسػػػػطتيا دراسػػػػة االنجػػػػازات المعماريػػػػة لمحضػػػػارات المنقرضػػػػة، اآلثػػػػار 

أعرض لػو بعػد أف كسنرل كيؼ كظؼ ىذا اإلطار في الفكر المعمارم العربي اإلسبلمي، الذم سػ
 .الثالث في بنية الفكر المعمارم أعرض لمعامؿ

 تقانة البناء  -3

كىي الطرؽ التي يتـ بيا تحقيؽ الكجكد المادم لمعمػارة، كتختمػؼ فػي العمػراف الحضػرم عنيػا فػي 
العمػػراف البػػدكم، كمػػا تختمػػؼ مػػف بيئػػة جغرافيػػة إلػػى بيئػػة أخػػرل. كفػػي كػػؿ األحػػكاؿ فيػػي تعكػػس 

دىػػا فػػي البنػػاء. كيػػتـ ذلػػؾ إمػػا بمنيجيػػة التجربػػة قػػدرات اإلنسػػاف عمػػى تطكيػػع البيئػػة كتكظيػػؼ مكا
 كالخطأ، أك بمنيجية التفكر كالتأمؿ. 

فػػاألكلى تعتمػػد عمػػى تكػػرار المحػػاكالت لبنػػاء المبػػاني الػػذم يػػتعمـ مػػف خبلليػػا اإلنسػػاف )البنػػػاء أك 
المعمػػػار(  مػػػف أخطػػػاءه، فيتفادىػػػا فػػػي كػػػؿ مػػػرة حتػػػى يصػػػؿ إلػػػى طريقػػػة البنػػػاء الصػػػحيحة، التػػػي 

 ارىا كتحسيف تقانتيا إلى أف تترسخ كتقانة مثمى في عممية البناء. يكاصؿ تكر 

أمػا الثانيػة فيمجػأ فييػػا البنػاء أك المعمػار إلػى إمعػػاف النظػر كالتفكيػر فػي عمميػػة تطكيػع مػكاد البيئػػة 
حتػػػى يحقػػػؽ إنشػػػاء المبػػػاني، فيتفػػػادل أخطػػػاء البنػػػاء. كىاتػػػاف المنيجيتػػػاف، خاصػػػة الثانيػػػة، خمقتػػػا 

 تقانات بناء متعددة تـ تأطيرىا نظريان فتشكمت ركيزة في الفكر المعمارم. 

كبصػفة خاصػة متطمبػات  -كر ىذه العكامؿ الثبلث: اإلنساف، كالمكاف، كتقانة البنػاء كسنرل حض
فػػي الفكػػر المعمػػارم العربػػي اإلسػػبلمي الػػذم سػػيككف مكضػػكعنا  -اإلنسػػاف االجتماعيػػة كالنفسػػية 

 التالي.     
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 الفكر المعماري العربي اإلسالمي 
اران جديػػدان، إذ انتقػػؿ مػػف مرحمػػة التسػػجيؿ اتخػػذ الفكػػر المعمػػارم العربػػي فػػي المرحمػػة اإلسػػبلمية مسػػ

كالتكثيؽ، إلى مرحمة التنظير، كمف مرحمة العاطفػة، إلػى مرحمػة العقػؿ، فتنكعػت مصػادره كتباينػت 
مػػػػكاده، فاتسػػػػعت ىيكميتػػػػو، فأصػػػػبح مبحثػػػػان، أك عممػػػػان قائمػػػػان بذاتػػػػو، لػػػػو اسػػػػتقبلليتو، كخصائصػػػػو، 

كالمعرفػػػي، لمحضػػػارة العربيػػػة اإلسػػػبلمية. كفركعػػػو، كتداخبلتػػػو. كلكػػػف ضػػػمف النظػػػاميف: العقػػػدم، 
كسػػأحدد ىػػذه المصػػادر، ثػػـ أحػػاكؿ أف أسػػتنفر مػػا حكتػػو مػػف مفػػاىيـ معماريػػة، لكػػي نتعػػرؼ عمػػى 
ىيكميتو، كعمى الكيفية التي أعاد بيػا تشػكيؿ بدايػة العمػارة فػي الجاىميػة، مػف مشػركع فكػرم تحػت 

عيػػان، محككمػػة أكثػػر ك ، إلػػى بدايػػة التأسػػيس، إلػػى مشػػركع فكػػرم قيػػد التأسػػيس، كمػػف بدايػػة كاعيػػة
. كمػػا سػػأبيف عنيػػا كػػؿ العنايػػة بمتطمبػػات اإلنسػػاف البلجتماعيػػة كالنفسػػية بنظػػاميف عقػػدم كمعرفػػي

فيمػػا يمػػي مػػف عػػرض كتحميػػؿ، مبتػػدءان بمصػػادر الفكػػر المعمػػارم العربػػي اإلسػػبلمي، كلكػػف بعػػد أف 
 أعرض لمفيـك البداية. 

 البداية
، ففػػػي شػػػقيا األكؿ معنػػػىن (64)ىػػػي مشػػػركع فكػػػرم تحػػػت التأسػػػيسالبدايػػػة ىػػػي لحظػػػة فػػػي الػػػزمف، ك 

تاريخيػػػان، كفػػػي شػػػقيا الثػػػػاني معنػػػىن بنائيػػػان. ككػػػػبل المعنيػػػيف متبلزمػػػيف فػػػػي النشػػػأة، كلكػػػف المعنػػػػى 
التاريخي ينحسر بعد تسجيؿ حضكره الزمني، ليترؾ لممعنى البنػائي حريػة المسػار. كالبدايػة ليسػت 

يتضػمف إعػادة ( 65)ات مسػار خطػي تقػدمي، كلكنيػا أساسػان نشػاطان دائمان كاضحة، كبينػة، كجميػة، كذ
أك تكرار، أك ميباينة كمخالفػة. فإعػادة البدايػة، أك تكرارىػا، يصػاحبو نشػاطه فكػرم، مكمػؿ أك مبػايف 

 كمخالؼ، لمنشاط الفكرم لمبداية األكلى. 

الخطكة األكلى التي تتـ كمفيكـ البداية مرتبط باستمرار بأفكار قديمة أك مسبقة. فيي، أم البداية، 
عف قصد كعف نية، إلنتاج المعنى، أك الفكر، أك العمػؿ. فالبدايػة عمػؿ خػبلؽ، ألنيػا تأخػذ مسػاران 
مغايران كمخالفان لمػا ىػك قػائـ كفاعػؿ، مػف أفكػار سػابقة كنشػاطات قديمػة، كألنيػا تعمػؿ عمػى إنتػاج، 

بداع، أفكػار كمبػادئ جديػدة. فيػي، أم البدايػة، عمػؿ ف كػرم مغػاير كمخػالؼ لممنظكمػات كخمؽ، كا 
الفكريػػػة الممأسسػػػة، أم لممنظكمػػػات الفكريػػػة مكتممػػػة التكػػػكيف، أك تصػػػحيح كتعػػػديؿ مسػػػار لبدايػػػة 

 أخرل. 
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كالبدايػة، كمػػا أسػػمفت، مشػػركع فكػرم تحػػت التأسػػيس، بينمػػا األفكػار القديمػػة، كالنشػػاطات المسػػبقة، 
ؿ تككينيػػا، أم إنيػػا لػػـ تعػػد بػػدايات. عبػػارة عػػف منظكمػػات فكريػػة مكتممػػة التكػػكيف أك تػػتممس اكتمػػا

فالبدايػػة تفقػػد حضػػكرىا، فػػي المحظػػة التػػي يتشػػكؿ فييػػا عناصػػر فكػػر مشػػركعيا المنشػػكد، كقبػػؿ أف 
يكتمػػؿ فػػي منظكمػػة فكريػػة، مكتممػػة التكػػكيف. فالبدايػػة إذف ىػػي نػػكاة كأسػػاس المنظكمػػات الفكريػػة، 

ت، التػػي تمػػر فػػي ثبلثػػة مراحػػؿ: كىػػي التػػي تحػػدد الخطػػكة األكلػػى فػػي مسػػار تكػػكيف ىػػذه المنظكمػػا
 بداية، تشكؿ، تككيف. 

فإذا أسػقطنا ىػذا المفيػكـ عمػى العمػارة العربيػة، لكجػدنا أف األعمػاؿ كالنشػاطات القديمػة تتمثػؿ فػي 
الحضػػارات السػػامية العربيػػة، أم فػػي مرحمػػة العركبػػة غيػػر الصػػريحة، بينمػػا نجػػد البدايػػة األكلػػى قػػد 

حمػة العركبػة الصػريحة التػي لػـ يكػف ليػا نظػاـ عقػدم يحػدد تمت في العصػر الجػاىمي، أم فػي مر 
مسارىا. فجاء اإلسبلـ، بنظاميو: العقدم كالمعرفي، ليشػكؿ بدايػة مفارقػة لبدايػة العصػر الجػاىمي. 
فحدد مسارىا كترؾ حرية تشكيؿ فكرىا لمفقيػاء كالمفكػريف كالمعمػارييف المسػمميف. كمػا سػأبيف فيمػا 

 الفكر المعمارم العربي اإلسبلمي. يمي مف عرض كتحميؿ في مصادر 

 مصادر الفكر المعماري العربي اإلسالمي 
 يكجد ستة مصادر لمفكر المعمارم العربي اإلسبلمي كىي:

 المصادر الدينية  -1

 المصادر األدبية -2

 المصادر الجغرافية كأدب الرحبلت -3

 المصادر التاريخية -4

 المصادر العممية -5

 المصادر المعمارية -6

كػػؿ مصػػدر مػػف المصػػادر الخمسػػة األكلػػى، مجمكعػػة مػػف النقػػاط كالمسػػائؿ التأسيسػػية، كلقػػد طػػرح 
شػػػكمت بػػػدكرىا الفكػػػر المعمػػػارم العربػػػي اإلسػػػبلمي. الػػػذم تػػػـ جمعػػػو كتصػػػنيفو كتبكيبػػػو جزئيػػػان فػػػي 
المصدر السادس. كلقد لعبت المصادر الخمسة األكلى دكران ميمان في تحديد بداية الفكر المعمارم 

مي كتشػػػكؿ ظاىرتػػػو. فالمصػػػدر األكؿ، أم المصػػػدر الػػػديني، حػػػدد بدايػػػة منظكمػػػة العربػػػي اإلسػػػبل
الفكر العربي اإلسبلمي، كرسـ مسار تشكمو. بينما شكمت المصادر األربعة الباقية عناصر بنيتو، 
كأكصمتو إلى مرحمة تككيف الظاىرة، التي اكتمؿ بنائيا في المصدر السادس. كسأعرض فيما يمي 

 ليذه المصادر.مف دراسة كتحميؿ 
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 المصدر الديني -1
يمثؿ المصدر الديني بما حكاه القرآف الكريـ، كالحديث الشريؼ، مف مفاىيـ لمفكر المعمارم، ترؾ 
أمػػر تفصػػيميا لمفقيػػاء، كالمفكػػريف المسػػمميف، المصػػدر الػػرئيس الػػذم حػػدد بدايػػة الفكػػر المعمػػارم 

فػػي عرضػػو لمعمػػارة. فبػػدأ بػػالعمراف اإلسػبلمي، ككضػػع أسسػػيا كحػػدد مسػػارىا. فتػػدرج القػرآف الكػػريـ 
ذ قػػاؿ ربػػؾ لممبلئكػػة إنػػي جاعػػؿ (66)الشػػامؿ، كىػػك مرحمػػة إعمػػار األرض، كمػػا فػػي قكلػػو تعػػالى : كا 

فػػي األرض خميفػػة". ثػػـ عػػرض لمعمػػراف االجتمػػاعي الخػػاص، كىػػك مرحمػػة االسػػتقرار فػػي األرض، 
فػػي األرض مسػػتقر كمتػػاع ، "... كقمنػػا اىبطػػكا بعضػكـ لػػبعض عػػدكه كلكػـ (67)كمػا فػػي قكلػػو تعػالى

إلى حيف". ثػـ عػرض إلعػادة ترتيػب العمػراف فػي األرض، كتكػكيف الحضػارات بعػد الطكفػاف، كمػا 
: "فأكحينا إليو أف اصنع الفمؾ بأعيننا ككحينا فإذا جاء أمرنا كفار التنكر فاسمؾ (68)في قكلو تعالى

تخاطبني في الذيف ظممكا أنيـ  فييا مف كؿ زكجيف اثنيف كأىمؾ إال مف سبؽ عميو القكؿ منيـ كال
 مغرقكف". 

ثػػـ عػػرض لمعمػػارة كظػػاىرة حضػػارية، اقتضػػتيا ضػػركرة االجتمػػاع، فعػػرض لعناصػػر فكرىػػا ضػػمف 
 إطاريف: 

 خاص بدراسة الظاىرةإطار  -1

  إطار خاص بممارستيا -2

  دراسة الظاىرة -1-1

الجػػاىمي. كلكػػف القػػرآف الكػػػريـ دراسػػة الظػػاىرة جػػاءت إقػػراران كاسػػتمراران لئلطػػار الػػذم أفػػرزه الشػػعر 
انتقؿ بيذا اإلطار، مف مرحمة االنتساب الحضارم كالػذكرل، إلػى مرحمػة التكثيػؽ العممػي، فأعطػاه 
بػػػذلؾ بعػػػدان حضػػػاريان، تمثػػػؿ فػػػي تكظيػػػؼ ىػػػذا اإلطػػػار فػػػي دراسػػػة المنجػػػزات الحضػػػارية المنقرضػػػة 

تىػرى كيػؼ فعػؿ ربػؾ بعػاد، أـر  : "آلػـ(69)كحضارات عاد، كثمكد، كسبأ كغيرىا، كما في قكلو تعػالى
ذات العماد التي لـ يخمؽ مثميا في الببلد، كثمكد الذيف جابكا الصخر بالكاد كفرعكف ذم األكتاد". 

: "... كجئتؾ مف سبأو بنبأو يقيف إني كجدت امرأةن تممكيـ كأكتيت مف كػؿ (70)ككذلؾ في قكلو تعالى
 شيء كليا عرش عظيـ". 

مؤرخػػػػكف المسػػػػممكف فػػػػي تكظيػػػػؼ ىػػػػذا اإلطػػػػار، بدراسػػػػاتيـ المعماريػػػػة كلقػػػػد تكسػػػػع الجغرافيػػػػكف كال
 كاآلثارية، كما سأعرض الحقان عند الكبلـ عف المصادر الجغرافية كالتاريخية.

  ممارسة الظاىرة -1-2



 95 

ة، كاجتماعيػػػة، بيئيػػػلقػػػد كضػػػحت المصػػػادر الدينيػػػة ىػػػذا اإلطػػػار ضػػػمف خمسػػػة طركحػػػات فكريػػػة: 
 أعرض ليا تباعان. كثقافية، كجمالية، ككظيفية، كس

 

  يبيئالطرح ال -1-2-1
يتضح ىذا الطرح في تسخير عناصر كمككنات البيئة لخدمة اإلنسػاف، الستئناسػيا كتطكيعيػا فػي 
بيئتو المبنية، عمى اخػتبلؼ أنماطيػا، أم سػكاء كانػت: مسػكنان، أك مسػجدان، أك مدرسػة، أك خػبلؼ 

يـ سػخر عناصػر البيئػة كسػخر نقيضػيا فػي ذلؾ. كتأتي قيمة ىػذه المنظكمػة مػف كػكف القػرآف الكػر 
البيئػػة نفسػػيا ككسػػيمة لتطكيعيػػا. فسػػخر الشػػمس كسػػخر الظػػؿ نقيضػػان ليػػا، كسػػخر الضػػكء كسػػخر 
الظممة نقيضان لو، كسخر الميؿ كنقيضو النيار، كىكػذا فػي بػاقي عناصػر البيئػة األمػر الػذم حقػؽ 

: (71)يئػػة المبينػػة كمػػا فػػي قكلػػو تعػػالىنكعػػان مػػف التػػكازف أك التكامػػؿ البيئػػي، أمكػػف تكظيفػػو داخػػؿ الب
 "كسخر لكـ الميؿ كالنيار كالشمس كالقمر كالنجـك مسخرات بأمره إف في ذلؾ آليات لقـك يعقمكف". 

كمػػا عبػػر القػػرآف بصػػكرة أكثػػر كضػػكحان كصػػراحة عػػف تكظيػػؼ ىػػذا التػػكازف أك التكامػػؿ البيئػػي فػػي 
: "كاهلل جعؿ لكـ مف بيكتكـ سػكنان كجعػؿ لكػـ (72)خدمة اإلنساف كبيئتو المبنية، كما في قكلو تعالى

مف جمكد األنعاـ بيكتان تسػتخفكنيا يػكـ ظعػنكـ كيػكـ إقػامتكـ كمػف أصػكافيا كأكبارىػا كأشػعارىا أثاثػان 
كمتاعان إلى حيف كاهلل جعػؿ لكػـ ممػا خمػؽ ظػبلالن كجعػؿ لكػـ مػف الجبػاؿ أكنانػان كجعػؿ لكػـ سػرابيؿ 

 كذلؾ يتـ نعمتو عميكـ لعمكـ تسممكف". تقيكـ الحر كسرابيؿ تقيكـ بأسكـ ك 

نػيف فػي قىذه المنظكمة البيئية تطكرت مف مرحمة الطرح المعرفي في القرآف الكريـ، إلػى مرحمػة الت
الفقػػو اإلسػػبلمي، ثػػـ إلػػى مرحمػػة التنظيػػر فػػي الفكػػر المعمػػارم، كىػػذا مػػا سػػأبينو عمػػى مػػدار ىػػذه 

 الدراسة.

  الطرح االجتماعي -1-2-2

ىػػذا الطػػرح حددتػػو طبيعػػة العبلقػػات داخػػؿ األسػػرة، كطبيعػػة العبلقػػات بػػيف األسػػر، فتحػػددت بػػذلؾ 
مبػػػػادئ النظػػػػاـ االجتمػػػػاعي لممجتمػػػػع المسػػػػمـ. كسػػػػكرة النسػػػػاء خيػػػػر مثػػػػاؿو عمػػػػى تنظػػػػيـ العبلقػػػػات 
األسرية. التي تناكليا الفقياء كالمفكػركف المسػممكف بالشػرح كالتحميػؿ كالتشػريع كالتطبيػؽ. كترجميػا 
المعمػػػػػاريكف كالبنػػػػػاؤكف إلػػػػػى عناصػػػػػر كفراغػػػػػات كأشػػػػػكاؿ معماريػػػػػة، حققػػػػػكا مػػػػػف خبلليػػػػػا مفيػػػػػـك 
الخصكصػػػية فػػػي المسػػػاكف كالكقايػػػة ألفػػػراد المجتمػػػع، كىػػػذا مػػػا سػػػأبينو عنػػػدما أعػػػرض لممصػػػادر 

 المعمارية. 

 الطرح التقاني -1-2-3
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قكل حضػكران فػي الفكػر تعرفنا مف خبلؿ ىذا الطرح عمى مفيـك المتانة، كىك المفيـك المعمارم األ
المعمػػارم اإلسػػبلمي. فمتانػػة البنيػػاف كتماسػػكو، ىػػك النمػػكذج الػػذم أسػػقط عميػػو القػػرآف الكػػريـ قػػكة 

: "أفمػػف أسػػس بنيانػػو عمػػى تقػػكل مػػف اهلل (73)اإليمػػاف، كتماسػػؾ بنيػػة المجتمػػع، كمػػا فػػي قكلػػو تعػػالى
اًر جيػػنـ كاهلل ال ييػػدم كرضػػكافو خيػػر أـ مػػف أسػػس بنيانػػو عمػػى شػػفا جػػرؼو ىػػارو فانيػػار بػػو فػػي نػػ

القػػـك الظػػالميف". كالمتانػػة كمػػا كضػػحيا القػػرآف الكػػريـ، ىػػي مصػػدر األمػػاف كالطمأنينػػة، التػػي بيػػا 
: "ككػانكا ينحتػكف (74)يتحقؽ االستعماؿ لممباني عمى اختبلؼ كظيفتيا، كما يتضح في قكلو تعػالى

كاالسػػػتعماؿ لممبػػػاني، كىػػػذا مػػػف الجبػػػاؿ بيكتػػػان آمنػػػيف".  فالمتانػػػة إذف شػػػرط مػػػف شػػػركط اإلشػػػغاؿ 
 سيتضح أيضان في المصادر األدبية.

  الطرح الجمالي -1-2-4

، كالتفكػػر كالتأمػؿ، بخمػػؽ اهلل عػػز كجػػؿ كأف (75)إف مصػدر الجمػػاؿ فػػي القػػرآف الكػريـ ىػػك التصػػكير
التصكير في القرآف الكػريـ ىػك الكسػيمة التػي عنيػت بػإبراز المعػاني الجماليػة فػي خمػؽ اهلل. فكانػت 

مػػػذة الجماليػػػة مصػػػحكبة باسػػػتيعاب المضػػػمكف، أم طبيعػػػة األشػػػياء الجميمػػػة، كمػػػا يخمػػػؽ الػػػكعي ال
كالشػػػعكر عنػػػد النػػػاظر. ألف الحسػػػف، أم الجمػػػاؿ، إنمػػػا يكػػػكف مػػػف المعػػػاني الجزئيػػػة التػػػي يحكييػػػا 
المنظر، كتمامو ككمالو، يتـ بالتناسب كاإلتبلؼ، الذم يحػدث بػيف المعػاني الجزئيػة. كالجمػاؿ فػي 

الكػػريـ ىػػك انفعػػاؿ مػػع إنتػػاج كتصػػكير المبػػدع، أم الخػػالؽ، نػػاتج عػػف تفكػػر كتأمػػؿ بنفسػػية  القػػرآف
 المتمقي أك الناظر. 

كالتصكير ييدؼ إلى إبراز المعنى: فيك تربكم فػي ىدفػو، نفسػي فػي معالجتػو، بيئػي فػي عرضػو، 
 عممي في أسمكبو، كمنطقي في محتكاه، يجمع بيف خياؿ الذىف ككاقعية الفكر.

التصكير في القرآف الكريـ، بػالتعبير بالصػكرة المحسػة المتخيمػة عػف المعنػى الػذىني، كالحالػة كيتـ 
النفسػػػية، عػػػف الحػػػادث المحسػػػكس، كالمشػػػيد المنظػػػكر. كبػػػالتعبير بالصػػػكرة الشاخصػػػة، كالحركػػػة 
المتجػػددة، ممػػا يرفػػع درجػػة التفاعػػؿ معيػػا نفسػػيان كذىنيػػان. كمػػا يػػتـ التصػػكير بػػالتفكر كالتأمػػؿ. كفػػي 

: المػػكف (76)ميػػع ىػػذه الحػػاالت اعتمػػد التصػػكير فػػي القػػرآف الكػػريـ عمػػى اسػػتخداـ العناصػػر التاليػػةج
كالحركة، كاإليقاع، كالتجسػيـ كالتمثيػؿ الحسػي، كالشػفافية، كالترتيػب كالنظػاـ. كغالبػان مػا تكػكف ىػذه 

ف الكػريـ العناصر مجتمعة مف خبلؿ الكصؼ كالحكار. كمف األمثمة عمى التفكر كالتأمػؿ فػي القػرآ
: "مثػػؿ الػػذيف اتخػػذكا مػػف دكف اهلل أكليػػاء كمثػػؿ العنكبػػكت 41مػػا كرد فػػي سػػكرة العنكبػػكت اآليػػة: 

ف أكىف البيكت لبيت العنكبكت لػك كػانكا يعممػكف". كأيضػان فػي قكلػو تعػالى فػي سػكرة  اتخذت بيتان كا 
تفػاكت فػارجع : "الذم خمؽ سبع سمكات طباقان ما ترل في خمؽ الػرحمف مػف 4-3الممؾ، اآليتاف: 

 البصر ىؿ ترل مف فطكر، ثـ ارجع البصر كرتيف ينقمب إليؾ البصر خاسئان كىك حسير". 
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ـى تىػػرى إلػػى 46 – 45كمػػف األمثمػػة عمػػى الحركػػة كالترتيػػب مػػا كرد فػػي سػػكرة الفرقػػاف، اآليتػػاف:  : "ألػػ
ينػػا قبضػػان ربػػؾ كيػػؼ مػػد الظػػؿ كلػػك شػػاء لجعمػػو سػػاكنان ثػػـ جعمنػػا الشػػمس عميػػو دلػػيبلن، ثػػـ قبضػػناه إل

 ." ًن  يسيران

: "... إنيػػا بقػػرة صػػفراء فػػاقع لكنيػػا تسػػر 69كأمػػا التعبيػػر بػػالمكف فقػػد كرد فػػي سػػكرة البقػػرة، اآليػػة: 
: "اهلل نػػػكر 35النػػػاظريف". كأمػػػا التعبيػػػر بالشػػػفافية فكمػػػا فػػػي قكلػػػو تعػػػالى فػػػي سػػػكرة النػػػكر، اآليػػػة: 

اجة الزجاجة كأنيا كككػب درم السمكات كاألرض مثؿ نكره كمشكاة فييا مصباح المصباح في زج
يكقد مف شجرة مباركة زيتكنةو ال شرقية كال غربية يكاد زيتيا يضيء كلك لـ تمسسو نػار نػكر عمػى 

 نكر ييدم اهلل لنكره مف يشاء كيضرب اهلل األمثاؿ لمناس كاهلل بكؿ شيء عميـ". 

: 40-38ة يػس، اآليػات: كأما التعبير عف الترتيب كالنظاـ كالحركة، فكما في قكلو تعالى في سػكر 
"كالشػػمس تجػػرم لمسػػتقر ليػػا ذلػػؾ تقػػدير العزيػػز العمػػيـ كالقمػػر قػػدرناه منػػازؿ حتػػى عػػاد كػػالعرجكف 

 القديـ، ال الشمس ينبغي ليا أف تدرؾ القمر كال الميؿ سابؽ النيار ككؿ في فمؾ يسبحكف". 

التػػي أعػػػادت تشػػػكيؿ ىػػذه المعػػػاني الجزئيػػة التػػػي كظفيػػا القػػػرآف الكػػػريـ فػػي الطػػػرح الجمػػالي، ىػػػي 
مفيػـك الجمػػاؿ فػػي األدب المعمػػارم، كمػا سػػنرل فػػي نظريػػات اإلدراؾ عنػد الحسػػف بػػف الييػػثـ عنػػد 

 عرض كتحميؿ دكر المصادر العممية في تشكيؿ الفكر المعمارم العربي اإلسبلمي.

 الطرح الوظيفي -1-2-5

أفػرز ىػذا الطػرح الحػديث  كىك الطرح األخير في عممية إعػادة تشػكيؿ بدايػة الفكػر المعمػارم. كقػد
: "كؿ بناءو كباؿه عمى صاحبو يػكـ القيامػة إال بنػاءن (77)الشريؼ، كما في قكلو صمى اهلل عميو كسمـ

كفافان". كىذا المفيكـ طبقػو النبػي صػمى اهلل عميػو كسػمـ، فػي مسػجده بالمدينػة، كفػي بيػكت زكجاتػو 
ف كانػػت كليػػدة أسػػباب: المحيطػػة بالمسػػجد. كالكظيفيػػة فػػي الفكػػر المعمػػارم العربػػي ا إلسػػبلمي، كا 

دينية، كاجتماعية، كاقتصادية، كما عبر عنيا الحديث، إال أنيا ال تعني االلتزاـ بالتجريد الشػكمي، 
نمػػا المػػراد بيػػا أال يكػػكف التكمػػؼ لغػػاء العناصػػر الجماليػػة فيػػو، كا   –فػػي البنػػاء  (78)كاالكتفػػاء بػػو، كا 

سػػػمميف اقتصػػػاديان، كربمػػػا يتعػػػذر عمػػػييـ بناؤىػػػا. سػػػنة متبعػػػة ترىػػػؽ الم –كبخاصػػػة بنػػػاء المسػػػاجد 
فالكظيفيػػة إذف جػػاءت تيسػػيران كتسػػييبلن لحاجػػة اجتماعيػػة ىػػي عمميػػة البنػػاء، كليسػػت مػػذىبان جماليػػان 

 بحكـ اإلنتاج المعمارم.

بقي أف أشير في المصدر الديني إال أف اإلسبلـ ديف حضرم، فمقد نيى القرآف الكريـ عػف سػمكؾ 
ككصػػػؼ األعػػػراب )سػػػكاف الباديػػػة( بػػػالكفر كالنفػػػاؽ كمػػػا فػػػي قكلػػػو تعػػػالى، فػػػي سػػػكرة أىػػػؿ الباديػػػة، 
: "األعراب أشد كفران كنفاقان كأجدر أال يعممكا حدكد ما أنػزؿ اهلل عمػى رسػكلو كاهلل 97التكبة، اآلية: 
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: "مػف (79)عميـ حكيـ". كما إف الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ نيى عػف سػكف البدايػة، كمػا فػي قكلػو
 : "مف بدا جفا". (80)أكثر مف شيريف فيي أعرابية"، كفي قكلو أيضان  بدا

كما يجدر أف أعرض ىنا لنظريات عمر بف الخطاب في التخطيط العمراني قبؿ أف أنيػي البحػث 
فػػي المصػػدر الػػديني. فػػالمعركؼ أف أكؿ مػػدف اإلسػػبلـ أنشػػأىا عمػػر بػػف الخطػػاب. كىػػي مػػدينتي 

اط في مصر. كلقد تـ إنشاؤىا بناءن عمى رؤل كأفكار عمػر بػف البصرة كالككفة في العراؽ، كالفسط
 : (81)الخطاب في رسالة كجييا إلى كاليو عمى البصرة

"إف العرب ال يكافقيا إال ما كافػؽ إبميػا مػف البمػداف، ... فميرتػادا منػزالن بريػان بحريػان، 
، كال لػيس بينػي كبيػنكـ فيػو بحػر كال جسػػر ... كال يزيػدف أحػدكـ عمػى ثبلثػة أبيػػات

تطػاكلكا فػي البنيػػاف، كألزمػكا السػػنة تمػزمكـ الدكلػػة ... كأال يرفعػكا بنيانػػان فػكؽ القػػدر 
... ]أم[ مػػػػػا ال يقػػػػػربكـ مػػػػػف السػػػػػرؼ كال يخػػػػػرجكـ عػػػػػف القصػػػػػد ... ]كأف تكػػػػػكف[ 

ـ[ كمػا 16.3ذراعػان ] 30ـ[، كمػا يمييػا 22.6ذراعان ] 40المناىج ]الطرؽ الرئيسية[ 
ـ[، لػػػيس دكف ذلػػػؾ شػػػيء، 3.95أذرع ] 7كاألزقػػػة ـ[ 11.3ذراعػػػان ] 20بػػػيف ذلػػػؾ 

ـ[ ... فػػأكؿ شػػيء خػػط بالككفػػة كبنػػى حػػيف عزمػػكا 33.9ذراعػػان ] 60كفػػي القطػػائع 
عمى البناء المسجد ... ثـ قاـ رجؿ في كسػطو، راـ شػديد النػزع، فرمػى عػف يمينػو 
فػأمر مػف يشػػاء أف يبنػي كراء مكقػػع ذلػؾ السػػيـ، كرمػى مػػف بػيف يديػػو كمػف خمفػػو، 

مػػف شػػاء أف يبنػػي كراء مكقػػع السػػيميف. فتػػرؾ المسػػجد فػػي مربعػػة غمػػكة ... كأمػػر 
 سـ[". 56.5]اعتبرت الذراع مساكيان 

كتتضح رؤل عمػر بػف الخطػاب فػي المعػايير اإلسػتراتيجية التػي تحكػـ اختيػار مكاقػع المػدف، التػي 
لسياسػية، كاإلداريػة، شممت المعايير البيئية، كاالجتماعية، كالجغرافية، كاالقتصػادية، كالعسػكرية، كا

 الختيار مكاقع المدف فيما بعد.  (82)كىي نفس المعايير التي تبناىا ابف خمدكف

أمػػػا التخطػػػيط المقتػػػرح، فقػػػد حػػػكل مجمكعػػػة مػػػف المعػػػايير الفنيػػػة: كتحديػػػد اسػػػتعماالت األراضػػػي، 
داريػة، كترفيييػة، كمػا عنػي التخطػيط المقتػرح بتكزيػع النسػيج ا لعمرانػي ألغراض سػكنية، كدينيػة، كا 

عمى أساس شبكي،مف خبلؿ تحديد أطكاؿ القطائع )القسائـ(، كتحديػد عػركض الشػكارع فػي شػبكة 
الطرؽ تبعان لتراتيبيا: رئيسػية، كفرعيػة، كأزقػة، كتحديػد ارتفاعػات المبػاني. كيتضػح ممػا حكتػو ىػذه 

تخطػيط الرؤل، أنيا تشػكؿ أكؿ نظريػات تخطػيط عمرانػي، بػؿ يمكػف القػكؿ أنيػا أرسػت نػكاة عمػـ ال
 العمراني المعاصر.
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مما سبؽ يتضح كيؼ أف المصدر الديني بطركحاتو الخمسة، عدؿ، كحدد، كرسـ، بكعي كقصػد، 
التأسػػيس فػػي  قيػػدمسػػار بدايػػة الفكػػر المعمػػارم فػػي الجاىميػػة، إلػػى بدايػػة لمشػػركع فكػػرم معمػػارم 

 اإلسبلـ. 

فكػػر ىػػذا المشػػركع  كسػػنرل فيمػػا يمػػي مػػف عػػرض كتحميػػؿ كيػػؼ أف بػػاقي المصػػادر كظفػػت لتشػػكيؿ
كأكصػػمتو إلػػى مرحمػػة تكػػكيف الظػػاىرة المعماريػػة، أك منظكمػػة الفكػػر المعمػػارم العربػػي اإلسػػبلمي، 

 مبتدئان بالمصادر األدبية. 

 المصادر األدبية -2

كاف إلسياـ المصادر األدبية دكر كبير في تطػكير الفكػر المعمػارم. كاكتسػب ىػذا اإلسػياـ قيمتػو 
ضػافة مفػاىيـ جديػدة، كيعمػؿ عمػى إثػراء  مف ككنو إسيامان نقديان  معنيان بتصحيح مفػاىيـ متداكلػة، كا 

المزدكج في عممية  (83)ية بتكضيحو لدكر الكتابةاآلثار الفكر كتجديده، فالجاحظ أثرل فكر المدرسة 
م بالكتابػػػة عمػػػى حيطػػػاف المنجػػػزات المعماريػػػة، اآلثػػػار تخميػػػد اإلنجػػػازات الحضػػػارية، كىمػػػا التكثيػػػؽ 

ف األخيػػر أبقػػى كأحفػػظ لممػػنثر الحضػػارية مػػف األكؿ، ألف العػػادة كالتكثيػػؽ ال تػػاريخي فػػي الكتػػب. كا 
 الممكؾ كاألمراء اإلنجازات المعمارية لمف سبقكىـ.  (84)جرت أف يطمس

، فنفى مف خبللػو النظريػة السػائدة بشػأف طػكؿ (85)ماآلثار ثـ انتقؿ الجاحظ إلى عممية االستقصاء 
ابقة )باسػػػتثناء قػػػكـ عػػػاد(، مسػػػتدالن عمػػػى ذلػػػؾ مػػػف مخمفػػػاتيـ كعػػػرض كضػػػخامة أجسػػػاـ األمػػػـ السػػػ

، "كمػػػف مكاضػػػيع (87)قصػػػكرىـ كمػػػدافنيـ كقصػػػر سػػػمؾ عتػػػب أدراجيػػػا (86)يػػػة: كضػػػيؽ أبػػػكاباآلثار 
 . (88)قناديؿ كنائسيـ كمجالسيـ كبيكت عبادتيـ كمبلعبيـ، مف قمـ رؤكسيـ"

ثرائيػا، بػؿ تعػدت ذلػؾ ثار اآلكمحاكالت الجاحظ لـ تقؼ عنػد تصػحيح بعػض مفػاىيـ المدرسػة  يػة كا 
البيػػػػكت كعناصػػػػرىا، مػػػػف خػػػػبلؿ كصػػػػفو لبيػػػػكت البصػػػػرة،  (89)لتكضػػػػح معػػػػايير كبيانػػػػات تصػػػػميـ

كتخصػػيص مكػػاف لمبالكعػػة )المرحػػاض(، كآخػػر لمغسػػيؿ كمكانػػو فنػػاء الػػدار، ككضػػع المطػػبخ عمػػى 
 السطح لتفادم الركائح داخؿ البيت ... إلخ. 

المعػايير كالبيانػات، فأشػار إلػى ضػركرة تكجيػو قسػـ النػـك إلػى كلقد شارؾ ابف قتيبة في كضع ىذه 
كضركرة تخصيص المناطؽ الشرقية لمعمراف كالمناطؽ الغربية لمبساتيف. كىذه المعايير  (90)الشرؽ

كالبيانػػػات القديمػػػة فػػػي طرحيػػػا كالمعاصػػػرة فػػػي مضػػػمكنيا كاسػػػتعماالتيا، لػػػـ تكػػػف اإلسػػػياـ الكحيػػػد 
عمػػارم، فقػػد تضػػمنت ىػػذه المصػػادر مضػػاميف فكريػػة ذات جػػذكر لممصػػادر األدبيػػة فػػي الفكػػر الم

 كأبعاد تأسيسية في الفكر المعمارم. 

كأخص منيا المضػاميف الفكريػة الكظيفيػة التػي عػرض ليػا ابػف قتيبػة، تشػبييو بنػاء الػدار بتفصػيؿ 
الػػذم تخضػػع تكسػػعتو كتضػػييقو لمقػػاس مػػف يمػػبس القمػػيص. ككػػذلؾ األمػػر بالنسػػبة  (92)"القمػػيص"
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ـ كبناء الدار، فيجب أف يحقؽ حاجات المستعمميف. ىذا عمى مستكل االستعماؿ، أما عمى لتصمي
، ككصػػؼ مػػكاد التكسػػية (93)مسػػتكل الجمػػاؿ، فقػػد كصػػؼ ابػػف قتيبػػة مػػادة البنػػاء األصػػمية بالػػذىب

لمادة البناء األصمية بالفضة، كخمص إلى أف كبلن مف مكاد البنػاء األصػمية كمػكاد التكسػية تحققػاف 
ؿ، لكػػف جمػػاؿ المػػادة الحقيقػػي يكػػكف أظيػػر تعبيػػران. فالكظيفػػة عنػػد ابػػف قتيبػػة ليسػػت إلتزامػػان الجمػػا

ف كاف التجريد بذاتػو يحقػؽ الجمػاؿ، بػؿ ىػي تيسػير، كتسػييؿ  بالتجريد الشكمي كاكتفاءان بو فقط، كا 
 لتمبية الحاجات االجتماعية كما أسمفت. 

 : (94)كثر كضكحان فيقكؿكىذا المضمكف أكده أيضان ابف رشيؽ، كلكف بصكرة أ

ػػػمٍكوي الركايػػة، كدعائمػػػو  "كالبيػػت مػػف الشػػػعر كالبيػػت مػػف األبنيػػػة، قػػراره الطبػػع، كسى
العمػػـ، كبابػػو الدربػػة، كسػػاكنو المعنػػى، كال خيػػر فػػي بيػػت غيػػر مسػػككف، كصػػارت 
األعػػػاريض كالقػػػكافي كػػػالمكازيف كاألمثمػػػة لؤلبنيػػػة، أك كػػػاألكاخي كاألكتػػػاد لؤلخبيػػػة، 

ف محاسػف الشػعر فإنمػا ىػك زينػة مسػتأنفة كلػك لػـ تكػف السػػتغنى فأمػا سػكل ذلػؾ مػ
 عنيا". 

إف ما يعنيني ىنا ىك أف البيت ال يبنى إال لبلستعماؿ، أم ألداء كظيفة معينة ىي السكف، كتأتي 
قيمػػة البيػػت مػػف مػػدل مبلئمتػػو لمسػػكف، كالمبلئمػػة تتػػأتى مػػف تحقيػػؽ التصػػميـ المعمػػارم لحاجػػات 

البناء، ليتسنى لممسػتعمميف مباشػرة أمػكرىـ الحياتيػة بأمػاف. كأمػا العناصػر المستعمميف، كمف متانة 
الجماليػػة فيػػي زيػػادة مسػػتحبة، ال يشػػترط االسػػتغناء عنيػػا فػػي عمميتػػي التصػػميـ كالبنػػاء، كىػػذا مػػا 

 أشرت إليو سابقان.

تنكع  كىذا يعني أيضان أف الطرح الكظيفي في الفكر المعمارم اإلسبلمي، جاء متجانسان بالرغـ مف
مصادره، فما جاء في المصادر األدبية ليس إال تكاصبلن كاسػتمراران لمػا جػاء فػي المصػادر الدينيػة، 
كىػػذا التكاصػػؿ كاالسػػتمرار مػػا ىػػك إال دليػػؿ عمػػى كحػػدة الفكػػر، التػػي سػػنرل ليػػا جكانػػب أخػػرل فػػي 

 المصادر الجغرافية كأدب الرحبلت.

  المصادر الجغرافية -3

بمػػػا فييػػػا أدب الػػػرحبلت، دكران مميػػػزان، فػػػي الفكػػػر المعمػػػارم، كأخػػػص  لعبػػػت المصػػػادر الجغرافيػػػة،
كالمناخيػػة  (95)بالػػذات الجانػػب التخطيطػػي منػػو، فقػػد عرضػػت ىػػذه المصػػادر لمخصػػائص الجغرافيػػة

لمعالـ العربي اإلسػبلمي، كبينػت مصػادره االقتصػادية كتقسػيماتو السياسػية كاإلداريػة، فتعرفنػا عمػى 
زيػػػػرة العػػػػرب، العػػػػراؽ، أقػػػػكر )المكصػػػػؿ كديػػػػار بكػػػػر(، الشػػػػاـ، مصػػػػر، كىػػػػي: ج (96)أقاليمػػػػو السػػػػتة

 : (97)المغرب. كما عرض المقدسي لممخطط الييكمي لكؿ إقميـ مرسكمان كمكضحان باأللكاف
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"... ثػػػػـ فصػػػػمنا كػػػػكر كػػػػؿ إقمػػػػيـ كنصػػػػبنا أمصػػػػارىا كذكرنػػػػا قصػػػػباتيا كرتبنػػػػا مػػػػدنيا 
ا طرقيػػا المعركفػػة بػػالحمرة كأجنادىػػا بعػػدما مثمناىػػا كرسػػمنا حػػدكدىا كخططيػػا كحررنػػ

كجعمنا رماليا الذىبية بالصفرة كبحارىا المالحػة بالخضػرة كأنيارىػا المعركفػة بالزرقػة 
 كجباليا المشيكرة بالغبرة ليقرب الكصؼ إلى األفياـ، كيقؼ عميو الخاص كالعاـ". 

خراجيا بػاأللكاف يعتبػر نقمػة نكعيػة فػي تػاريخ الفكػر المعمػا  رم، فػالمخطط فاستعماؿ المخططات كا 
 ما ىك إال ترجمة ألفكار محددة، كاأللكاف إظيار ليا.

كيبػػدك أف أىػػـ مػػا أسػػيمت بػػو المصػػادر الجغرافيػػة ىػػك الكصػػؼ التفصػػيمي لممػػدف، كمػػا حكتػػو مػػف 
لػػبعض المػػدف العربيػػة، كمػػا  (98)إنجػازات معماريػػة، الػػذم تعرفنػػا مػػف خبللػػو عمػى المخطػػط الييكمػػي

، كالنسػػيج المعمػػارم، كشػػبكة الطػػرؽ، كاألنشػػطة المختمفػػة التػػي تعرفنػػا عمػػى: اسػػتعماالت األراضػػي
 تحكييا المدف، كعناصر التصميـ الحضرم، كالنمط المعمارم، كخصائصو الشكمية، كالتقانية. 

كالكاقع أف الكصؼ ال يقتصر عمى إعطاء صكرة كاضحة عف كاقع حاؿ المدينة عند كصفيا، بؿ 
ي تخطيطيػا، فالكصػؼ بالضػركرة إمػا أف يؤكػد كػؿ أك إنو يعطي صكرة عػف األفكػار المسػتعممة فػ

بعػػض األفكػػار المتداكلػػة كالمعركفػػة. كنظريػػات عمػػر بػػف الخطػػاب فػػي تخطػػيط المػػدف التػػي أشػػرت 
إلييا سابقان، أك يتضمف أفكاران، جديدة لـ تكف معركفة سابقان، كبيذا يككف الكصؼ سػجبلن لؤلفكػار، 

العمػػؿ المعمػػارم، كىػػذا مػػا سػػأبينو فػػي المصػػادر فيػػك إذف جػػزء مػػف اإلطػػار الفكػػرم الػػذم يحكػػـ 
 التاريخية. 

 المصادر التاريخية -4

إف ما حكتو المصادر التاريخية مف مفاىيـ معمارية يكػاد ينحصػر ضػمف الجانػب الخػاص بدراسػة 
العمػػػػارة ال بممارسػػػػتيا، إذ عرضػػػػت ىػػػػذه المصػػػػادر لممنجػػػػزات المعماريػػػػة لمحضػػػػارات المنقرضػػػػة، 

عربية اإلسبلمية، كقد عكلجت ىذه المكاضيع في كتب معمارية متخصصػة، كلمنجزات الحضارة ال
سػػنتعرؼ مػػف خبلليػػا عمػػى إسػػياـ المصػػادر التاريخيػػة فػػي الفكػػر المعمػػارم، كلكػػف بعػػد أف نعػػرض 

 لممصادر العممية.

 

 المصادر العممية -5

ندسػية، أمػا احتؿ اإلسياـ العممػي مكانػة مميػزة فػي الفكػر المعمػارم، فغطػى الجكانػب الصػحية كالي
اإلسياـ الصحي فقد تمثؿ في رأم الطب باختيػار مكاقػع المسػاكف كتييئتيػا كتكجيييػا، فكضػح لنػا 

تبعػػان لمكانيػػا الجغرافػػي، كعػػرض لمعكامػػؿ البيئيػػة التػػي تػػؤثر عمييػػا،  (99)ابػػف سػػينا أنػػكاع المسػػاكف
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كأف يتـ تكجيو فتحاتيػا مػف  (100)كخمص إلى أف أماكف المساكف يجب أف تككف في ناحية المشرؽ
 –كىي األكثر نقػاءان كصػفاءان  –الشماؿ، لتمكيف الرياح المشرقية  (101)أبكاب كشبابيؾ باتجاه شرؽ

مف مداخمة األبنية، ككذلؾ تمكيف الشمس مف الكصكؿ إلى كؿ مكضع فييا. كقد جاء رأم الطب 
كىػذا أيضػان يػدلؿ عمػى كحػدة الفكػر مؤكدان لػرأم ابػف قتيبػة الػذم أشػرت إليػو فػي المصػادر األدبيػة، 

المعمػػارم. كأمػػا اإلسػػياـ اليندسػػي، فيتمثػػؿ فػػي معرفػػة خػػكاص األشػػكاؿ اليندسػػية كطػػرؽ القيػػاس 
إليػو. فتكػكيف  (102)كمعرفة المساحة، كقد عرض إخكاف الصفا ليذا العمـ، كبينػكا حاجػة الصػناعات

كذلؾ لمعرفػة مكضػع الجػزء مػف الكػؿ، األجساـ المصنكعة عندىـ يتـ: بالتقدير أكالن، كقبؿ العمؿ، 
كبالتػػأليؼ ثانيػػان، كذلػػؾ لمعرفػػة تجػػاكر األجػػزاء كتباعػػدىا، كبالترتيػػب ثالثػػان، كذلػػؾ لمعرفػػة التكقيػػت 

، (103)الذم يػتـ فيػو تركيػب األجػزاء. كبيػذه العمميػة التػي أساسػيا التفكػر كالتأمػؿ كالتػنلؼ كالتناسػب
 يتـ تككيف األشكاؿ، كمنيا الشكؿ المعمارم.

فقػػد عػػرض لتكػػكيف األشػػكاؿ )الصػػكر( مػػف خػػبلؿ عمػػـ البصػػريات، فأسػػفرت  (104)أمػػا ابػػف الييػػثـ
فػػذكر أف الصػػكر تتكػػكف كتػػدرؾ مػػف   محاكلتػػو عػػف كضػػع قكاعػػد كأسػػس رسػػـ المنظػػكر اليندسػػي،

 : (105)خبلؿ المعاني الجزئية المككنة ليا، كالتي تنقسـ بالجممة إلى اثنيف كعشريف قسمان كىي

مػػػػكف، البعػػػػد، الكضػػػػع، التجسػػػػيـ، الشػػػػكؿ، العظػػػػـ، التفػػػػرؽ، االتصػػػػاؿ، "الضػػػػكء، ال
العػػدد، الحركػػة، السػػككف، الخشػػكنة، المبلسػػة، الشػػفيؼ، الكثافػػة، الظػػؿ، الظممػػػة، 

 الحسف، القبح، التشابو، االختبلؼ".

كيتػػدرج تحػػت ىػػذه المعػػاني معػػافو أقػػؿ منيػػا جزئيػػة تػػدخؿ فػػي تكػػكيف الصػػكر. كلقػػد أسػػيمت ىػػذه 
تشػػكيؿ العمػػؿ المعمػػارم، فػػالمنظكر المعمػػارم يػػتـ إدراكػػو مػػف خػػبلؿ إدراؾ المعػػاني المعػػاني فػػي 

المشػػكمة لسػػطكحو، كمػػف خػػبلؿ كضػػعو، كتجسػػمو، كشػػكمو. أمػػا سػػطكحو فيػػتـ إدراكيػػا  (106)الجزئيػػة
 معاف، كىي: الضكء الكائف فييا، لكنيا، بعدىا، جيتيا، ككمية بعدىا.  (107)مف خبلؿ خمسة

جممة كاحدة ألنيا تدرؾ بالمعرفة، فأما كضعو فيدرؾ مف خػبلؿ ترتيػب أجزائػو كىذه المعاني تدرؾ 
كمدل تنلفيا كانسجاميا، أك تباينيا كتفرقيا. كما يدرؾ تقدميا كتأخرىا مف خبلؿ إدراؾ كمية أبعاد 
ىػػػذه األجػػػزاء عػػػف البصػػػر. كأمػػػا تجسػػػـ المنظػػػكر فيػػػدرؾ مػػػف خػػػبلؿ امتػػػداده فػػػي األبعػػػاد الثبلثػػػة: 

كاالرتفاع، كمف انعطافات سطكحو كتداخؿ أجزائو. كأما الشػكؿ فيػك إدراؾ لييئػة  الطكؿ، العرض،
 سطكح المنظكر كما تككف عميو مف تحديب، أك تقعير، أك شخكص، أك غؤكر. 

كالكاقػػع أف ىػػذه المعػػاني التػػي أدركنػػا مػػف خبلليػػا المنظػػكر ىػػي المعػػاني نفسػػيا التػػي نسػػتطيع أف 
كر. أمػػا رسػػـ المنظػػكر فقػػد اسػػتطاع مػػف خبللػػو المعمػػاريكف نسػػتعمميا لرسػػـ المنظػػكر كتكػػكيف الصػػ

خراجيا ىك إظيػار  ترجمة خياليـ إلى كاقع عممي كفني في آف كاحد، ألف إبراز المعاني الجزئية كا 
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أما تككيف الصكر، فقد طبقو ابف الييثـ في الغرفة المظممة، التي ىػي أسػاس اختػراع آلػة لمجماؿ. 
 (. 8 –كرة )رقـ التصكير، فيما بعد، كما في الص

كبيػػػذا أكػػػكف قػػػد اسػػػتنفرت مػػػا عرضػػػت لػػػو المصػػػادر: األدبيػػػة، كالجغرافيػػػة، كالتاريخيػػػة، كالعمميػػػة. 
كبينػػت أف كػػؿ مصػػدر مػػف ىػػذه المصػػادر، قػػد طػػرح أك أعػػاد طػػرح أك شػػارؾ فػػي طػػرح مسػػألة أك 

رىا مجمكعػػػة مػػػف المسػػػائؿ التأسيسػػػية المعماريػػػة، طبقػػػان لمبدايػػػة التػػػي حػػػدد طركحاتيػػػا كرسػػػـ مسػػػا
المصدر الديني. كشكمت ىذه الطركحػات كالمسػائؿ التأسيسػية الفكػر المعمػارم العربػي اإلسػبلمي، 
الػػذم تػػـ جمعػػو كتصػػنيفو فػػي منظكمػػة فكريػػة معماريػػة، شػػكمت بػػدكرىا المصػػادر المعماريػػة، التػػي 

 ستككف مكضكعنا التالي. 

 المصادر المعمارية -6

إف المصادر السابقة أتاحت لنا أف نتعرؼ عمى الفكر المعمارم مف خارجو، فتعاممنا مع مكجبات 
ف شػكمت لنػػا بنيػػة فكػره، إال أف المصػػادر المعماريػة تتػػيح لنػػا  كجػكده كصػػفاتو كخصائصػو، كىػػي كا 
الفرصة لمتعرؼ عميػو مػف داخمػو أم مػف نظػاـ العبلقػات فيػو. كحتػى يتسػنى لنػا ذلػؾ، يجػب عمينػا 

 التي يمكف حصرىا كاآلتي: ،لمكضكعاتيا طبقان نصنؼ ىذه المصادر أف 

 المعمارية الدراسات التاريخية -6-1

 الدراسات اآلثارية -6-2

 (كبيانات التصميـ النظرياتالقكانيف كنظـ البناء ك ) بأحكاـ البنيافالدراسات الخاصة  -6-3

 كالمساجد كالحمامات كالمستشفيات :الدراسات الخاصة باألنماط المعمارية -6-4

 )التخطيط العمراني( الدراسات الخاصة بعمراف المدف كتخطيطيا -6-5

    مف الكاضح أف تصنيؼ المصادر المعمارية طبقان لمكضكعاتيا يتضمف إطاريف: 

  ريةخاص بدراسة العمارة كيشمؿ الدراسات التاريخية كاآلثااإلطار ال -1

 العمارة كيشمؿ باقي الدراسات خاص بممارسةاإلطار ال -2

 اإلطار الخاص بدراسة العمارة -1
 المعمارية الدراسات التاريخية -6-1

فقػػػػد عنيػػػػت بتكثيػػػػؽ المنجػػػزات المعماريػػػػة العربيػػػػة اإلسػػػػبلمية،  المعماريػػػة أمػػػا الدراسػػػػات التاريخيػػػػة
، كالمسػػجد (109)، كالمسػػجد النبػػكم(108)كأخػػص منيػػا تػػاريخ عمػػارة المسػػاجد، كتػػاريخ المسػػجد الحػػراـ

أمػا  .أسػمكبان كمنيجػان  كالتحميػؿ الشػكمي ، كلقد اتخذت ىذه الدراسات مف تقانة الكصؼ(110)األقصى
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التكثيؽ فقد عني بتسجيؿ نكع المنجز المعمارم ككظيفتو كاسـ بانيو كالمشرفيف عمى بنائو، كتاريخ 
العناصػػػر،  تسػػػجيؿب اقػػد عنيػػػفكالتحميػػػؿ الشػػػكمي كتحديػػػد مػػػكاد البنػػاء كتقانتػػػو. كأمػػػا الكصػػؼ  بنائػػو

  .الشكميةك الجمالية، الفنية، ك كالمبلمح  ، كالمزايا،الخصائصك 

كىػػػذا مػػػا يشػػػكؿ بنيػػػة الدراسػػػات التاريخيػػػة المعماريػػػة التػػػي صػػػاحبيا فػػػي بعػػػض األحيػػػاف اسػػػتعماؿ 
كضػح كصػفو برسػـ مسػقط أفقػي  ـ(،864-ىػػ 250)متػكفى  (111)الرسكمات التكضيحية. فاألزرقي

فقػد كضػح كصػفو برسػػـ ـ(، 1283-1203ىػػ/ 682-600) (112)(، أمػا القزكينػي6-لمكعبػة )شػكؿ
أف ـ(  1475-1410ىػػػػ/880-813)(113)(، كمػػػا ذكػػػر السػػػيكطي7-تفصػػػيمي لمدينػػػة مكػػػة )شػػػكؿ

ات الخميفػػة عبػػد الممػػؾ بػػف مػػركاف أمػػر بعمػػؿ نمػػكذج لمصػػخرة قبػػؿ بنائيػػا. كىػػذا يكضػػح أف الرسػػكم
المعماريػػة عمػػى بسػػاطتيا لعبػػت دكران ميمػػان، ال فػػي الدراسػػات التاريخيػػة فحسػػب، بػػؿ كفػػي التصػػميـ 

 المعمارم كذلؾ. كىذا ما يكمؿ بنية ىذه الدراسات كيقكم مكانتيا التي ىي مكضكعنا التالي.

أمػػا مكانػػة كمكقػػع ىػػذه الدراسػػات فػػي الفكػػر المعمػػارم فيعتمػػد عمػػى مػػدل حضػػكر الفكػػر المعمػػارم 
فسػػو، ففػػي حالػػة حضػػكره ينحصػػر دكر الدراسػػات التاريخيػػة فػػي إطارىػػا الكثػػائقي، كأحػػد جكانػػب ن

 الفكر المعمارم المصاحبة آللية إنتاجو، فيك جزء مف اإلنتاج نفسو.

بو، فإف الدراسات التاريخيػة تكػكف البػديؿ. بمعنػى أف يكأما في حالة غياب الفكر المعمارم، أك تغي
اريخيػػة بمػػا حكتػػو مػػف كصػػؼ إلػػى منظكمػػة فكريػػة بغػػرض تكظيفيػػا فػػي تعػػاد صػػياغة الدراسػػات الت

عممية إنتاج العمؿ المعمارم، فتصبح بذلؾ الفكر الذم يممؾ آليػة اإلنتػاج. كىنػا يتكجػب عمينػا أف 
نتساءؿ عف حضكر الفكر المعمارم نفسو، حتى نتمكف مف تحديد مكقع الدراسػات التاريخيػة فيػو، 

 عة الفنية ليذه الدراسات.كلكف بعد أف نتعرؼ عمى الطبي

الػػػدارس كالمػػػتفحص لمجمكعػػػة الكتػػػب التػػػي عرضػػػت لعمػػػارة المسػػػاجد، يخمػػػص إلػػػى أنيػػػا دراسػػػات 
تاريخية، فبنية كتاباتيا كتقانتيا تفػرض تصػنيفان تاريخيػان، لكػف كجػكد المنجػزات المعماريػة كاسػتمرار 

ا، يجعػػؿ ىػػذا التصػػنيؼ أقػػرب أدائيػػا بكفػػاءة أعمػػى ممػػا كانػػت عميػػو عنػػد بنائيػػا، كعبػػر تػػاريخ أدائيػػ
إلػػى الدراسػػات النقديػػة كالتكثيقيػػة منػػو إلػػى الدراسػػات التاريخيػػة، خاصػػة كأف ىػػذه الدراسػػات تكػػررت 

، مػف كصػؼ (116)، أك معجػـ جغرافػي(115)، أك تػاريخي(114)أكثر مف مرة، فمـ يخػؿ مؤلػؼ جغرافػي
مػػػػف المعػػػػالـ كالمنجػػػػزات  لممسػػػػجد الحػػػػراـ، أك المسػػػػجد النبػػػػكم، أك المسػػػػجد األقصػػػػى، أك لغيرىػػػػا

المعمارية. كلما كاف الكصؼ التفصيمي سمة مف سمات النقد، كما ىك سمة مف سػمات الدراسػات 
التاريخيػػة، فػػإنني أخمػػص إلػػى أف ىػػذه الدراسػػات تجمػػع بػػيف النقػػد كالتكثيػػؽ كالتػػاريخ. كقػػد اكتسػػبت 

يػػػػة التػػػػي عنيػػػػت حضػػػكرىا فػػػػي الحقػػػػؿ المعرفػػػػي المعمػػػػارم مػػػػف اسػػػتمرار كجػػػػكد المنجػػػػزات المعمار 
 بدراستيا كمف استمرار أداء ىذه المنجزات لكظيفتيا.
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كىك الصبلة  -كما أف كجكدىا كأدائيا كاستمرار كجكدىا كأدائيا لمغرض نفسو الذم بنيت مف أجمو
كبنػػاء مثيػػؿ ليػػا كاسػػتمرار بنائػػو لتحقيػػؽ األداء نفسػػو، مػػا ىػػك إال دليػػؿ عمػػى  -فػػي عمػػارة المسػػاجد

المنتج ليا. فمكقػع الدراسػات التاريخيػة، ينحصػر إذف فػي إطػاره الكثػائقي، حضكر الفكر المعمارم 
  كليس كبديؿ لو. كتاريخ لممنجزات المعمارية )مباني(، ككجزء مف عممية اإلنتاج المعمارم 

بقػػي أف أكضػػح أف الكتابػػات التاريخيػػة العربيػػة اإلسػػبلمية القائمػػة عمػػى الكصػػؼ كالتحميػػؿ الشػػكمي 
سػابقان، ىػي التػي كضػعت بنيػة الدراسػات التاريخيػة المعماريػة كالفنيػة، كأرسػت كالتكثيؽ، كمػا بينػت 

أسس كتقانة كتابتيما. كعميو فإف الدراسات التاريخيػة المعماريػة كالفنيػة ىػي إنجػاز عربػي إسػبلمي 
، كنيػؿ عمػػى أخبػػار مكػة ومػا جػاء بيػػا مػف اآلثػارـ( فػي كتابػو، 864-ىػػ250اسػتنو األزرقػي )ـ 
 رخيف العرب. منكالو باقي المؤ 

كالبلفت أف الدراسات التاريخية المعمارية كالفنية األكركبية، التي ابتدأت في منتصؼ القرف الثامف 
عشر، ليست سكل اقتباس كتكػرار بنيػكم كمنيجػي كتقػاني لمدراسػات العربيػة اإلسػبلمية فػي مجػاؿ 

نا ليػػذا النػػكع مػػػف تػػاريخ العمػػارة كالفػػف. ىػػذه الحقيقػػػة يجػػب أف تكػػكف حاضػػرة فػػي كعينػػػا كممارسػػت
 األدب المعمارم كالفني.   

مػػػف قبػػػؿ  بالكتابػػػات التاريخيػػػةالعربػػػي اإلسػػػبلمي، محاكلػػػة اسػػػتبداؿ الفكػػػر المعمػػػارم إف فػػػكعميػػػو 
ىػػي فػػي كاقػػع األمػػر محاكلػػة  العػػرب كالمسػػمميف، فالمستشػػرقيف كمػػف حػػذا حػػذكىـ مػػف األكػػاديميي

مي، كأداة إلنتاج العمارة، كذلؾ لنفػي الػكعي لتغييب الجسـ النظرم لمفكر المعمارم العربي اإلسبل
كلقد استغمت الدراسات  .كاألصالة المذيف تميز بيما ىذا الفكر، كإلخضاعو لنفكذ العمارات األخرل

 اآلثارية لؤلغراض نفسيا، كىذا ما سأبينو بعد أف أعرض لدكرىا كمكانتيا في الفكر المعمارم.

 

 

 الدراسات اآلثارية -6-2

حظيػت الدراسػػات اآلثاريػػة باىتمػػاـ كبيػػر فػػي الفكػر المعمػػارم العربػػي اإلسػػبلمي، كربمػػا يكػػكف مػػرد 
ذلػػؾ إلػػى ارتبػػاط عمػػـ اآلثػػار بفمسػػفة التػػاريخ العربػػي اإلسػػبلمي، القائمػػة عمػػى التكاصػػؿ التػػاريخي، 
 كالػػػدركس كالعبػػػر كالتنػػػكع داخػػػؿ الكحػػػدة كالتفكػػػر كالتأمػػػؿ. كلقػػػد أشػػػرت إلػػػى تطػػػكر فكػػػر المدرسػػػة

يػػػة حتػػػى كػػػادت تغطػػػي جميػػػع آثػػػار الحضػػػارات السػػػابقة لئلسػػػبلـ كالمعاصػػػرة لػػػو، فالػػػديارات اآلثار 
ذكػرت فييػا مكاقػع الػديارات، كحػددت ( 117)النصرانية في ديار المسمميف حظيػت بثبلثػة عشػر مؤلفػان 

أجزاؤىا ككصفت أشكاليا كنكه بأسماء بناتيػا كذكػرت مػكاد بنائيػا كتقانتيػا، كمػا عػرض المسػعكدم 
كالػػرـك كالصػػقالبة كالصػػابئة كبيػػكت النيػػراف (118)لمبػػاني العبػػادة كلميياكػػؿ المعظمػػة عنػػد اليكنػػانييف
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الفارسػػية، فػػذكر أسػػماءىا كأماكنيػػا كمػػكاد بنائيػػا، كحػػدد اسػػتعماالتيا، ككصػػؼ أشػػكاليا كعناصػػرىا 
نػػو طػػرح أل (119)المعماريػػة كبػػيف تقانػػة بنائيػػا، كمػػا عػػرض لآلثػػار الفرعكنيػػة كأخػػص منيػػا األىػػراـ 

نقطة في غاية األىمية، كىي أف األىراـ بنيت مدرجة ثـ نحتت كسكل شكميا مف أعمى إلى أسفؿ 
ليصبح أممس. كالكاقع أف اآلثار الفرعكنية حظيت بأكبر نصيب مف االىتماـ إذ لـ يخؿي كتاب في 

 الجغرافيا أك التاريخ مف عرض ليذه اآلثار.

لتػػي عرضػػت لآلثػػار الفرعكنيػػة فقػػط. كأخػػص منيػػا كتػػاب يػػة ااآلثار عمػػى أننػػي معنػػي اآلف بالكتػػب 
" لعبػد المطيػؼ البغػدادم، "اإلفادة واالعتبار في األمور المشاىدة والحوادث المعاينة بأرض مصر

 .وخطط المقريزي

" لمغرنػاطي كأىػـ ىػذه الكتػب كأكثرىػا تحفػة األلبػاب" البف كصيؼ، ككتػاب "عجائب الدنياككتاب "
الػذم كصػؼ األىػراـ كصػفان عمميػان دقيقػان، فعػرض لخصػائص  (120)غػدادمقيمة عممية ىػك كتػاب الب

الشػػكؿ المخركطػػي كمػػدل مقاكمتػػو لمعكامػػؿ الجكيػػة، كذكػػر مقاسػػاتيا ككيفيػػة قياسػػيا، ككصػػفيا مػػف 
الداخؿ، كذكر دىاليزىا، كممراتيا، كحجراتيا الداخمية، كمػا فييػا مػف التكابيػت، كذكػر تقانػة بنائيػا. 

ىك أف البغػدادم أشػار إلػى كجػكد طبقػة مػف المػبلط )المكنػة( الرقيػؽ جػدان بػيف كأىـ ما يعنيني ىنا 
الحجارة لـ يعرؼ صػفتو، كىػذا خػبلؼ الػرأم السػائد حاليػان كىػك أف األىػراـ بنيػت بػدكف مكنػة. كمػا 
أشػػار البغػػدادم إلػػى فشػػؿ محاكلتػػو لقػػراءة الكتابػػات الييركغميفيػػة.أما كتػػاب المقريػػزم فسػػأعرض لػػو 

 الحقان.

فقػػد اسػػتعمؿ الرسػػكمات التكضػػيحية فػػي تكثيقػػو لآلثػػار الفرعكنيػػة فرسػػـ كاجيػػة  (121)لغرنػػاطيأمػػا ا
 (.10-( ككاجية لمسمة عيف شمس )شكؿ9-( ككاجية اليـر األممس )شكؿ8-لميـر المدرج )شكؿ

كالكاقػػع أف الرسػػكمات التكضػػيحية تعتبػػر إسػػيامان جديػػدان كمميػػزان فػػي الدراسػػات اآلثاريػػة بػػالرغـ مػػف 
 (122)يػػػة دكرىػػػا فكتػػػاب الشابشػػػتي عػػػف الػػػديار النصػػػرانية فػػػي بػػػبلد المسػػػمميف كػػػاف مصػػػكران محدكد

رسمان تكضػيحيان فػي دراسػتو لمنػارة  (123)كمزخرفان كممكنان كلكنو لـ يصؿ إلينا. كما استعمؿ القزكيني
(. قد ال تكػكف ىػذه الرسػكمات ذات قيمػة فنيػة لخمكىػا مػف التفاصػيؿ إال أف 11-اإلسكندرية )شكؿ

  استعماليا مع مثيبلتيا السابقة يعطييا قيمة تأسيسية داخؿ الحقؿ المعرفي المعمارم.

بقي أف أشير إلى دكر الكتابات كالنقكش التي تزيف كاجيات المباني في الدراسات اآلثارية العربية 
حاكلة دراسة حضارات اليند، كم(124)اإلسبلمية، كالذم كاد أف يككف معدكمان، لكال محاكلة البيركني

لدراسة المنجزات المعمارية لمحضارة اليمنيػة، حيػث نجػح فػي تكثيػؽ ىػذه المنجػزات،  (125)اليمداني
كترجـ جميع الكتابات كالنقكش المكتكبة عمى كاجياتيا. كقد يككف السبب في ضعؼ أك محدكديػة 

مػػػا م، كىػػػك عػػػدـ كجػػػكد ضػػػركرة حضػػػارية لدراسػػػتيا أك رباآلثػػػار دكر الكتابػػػة فػػػي عمميػػػة التفسػػػير 
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لتكاصػػؿ أسػػباب المعرفػػة بػػيف الحضػػارات السػػابقة لئلسػػبلـ كالحضػػارة العربيػػة اإلسػػبلمية، حيػػث أف 
شػػعكب ىػػذه الحضػػارات اعتنقػػت اإلسػػبلـ، كشػػكمت مػػع الحضػػارة العربيػػة فػػي الػػيمف، كالحضػػارات 

 العربية السامية في العراؽ، الرصيد التقاني لمعمارة العربية اإلسبلمية.

الدراسػػات اآلثاريػػة فػػي المرحمػة العربيػػة اإلسػػبلمية أحػدثت نقمػػة نكعيػػة فػػي ممػا سػػبؽ يتضػػح لنػا أف 
عمػػـ اآلثػػار، فاسػػتكممت جكانبػػو، ككسػػعت أسػػمكب استقصػػائو، فطرحػػت عػػدة مسػػائؿ تأسيسػػية فػػي 
، كاسػتعماؿ الكتابػػة  الدراسػات اآلثاريػة، كاسػتعماؿ الرسػػكمات التكضػيحية، كبيػاف طريقػة بنػػاء اليػـر

م كمحاكلػة تنقػيح المعرفػة بكاسػطة التفسػير العممػي لآلثػار الػذم اسػتعممو ر اآلثػافي عممية التفسػير 
الجػاحظ، كغيػػر ذلػؾ ممػػا عرضػت لػػو. كبالدراسػات اآلثاريػػة يكػكف اإلطػػار الفكػرم الخػػاص بدراسػػة 
العمػػارة قػػد اكتمػػؿ، كلكػػف ينبغػػي تحديػػد مكانػػة ىػػذه الدراسػػات كمكقعيػػا فػػي الفكػػر المعمػػارم العربػػي 

 قؿ إلى اإلطار الخاص بممارسة العمارة.اإلسبلمي، قبؿ أف أنت

بينػت أف ىػذه الدراسػات خاصػػة باآلثػار، أم ببقايػا الحضػارات، فيػػي ال تصػمح لدراسػة الحضػػارات 
القائمػػة، كمػػا أنيػػا ال تصػػمح لدراسػػة الحضػػارات المكثقػػة، ألف الغػػرض مػػف الدراسػػات اآلثاريػػة ىػػك 

اآلثاريػػة. اسػػتنادان إلػػى ذلػػؾ فيمكننػػا التقريػػر أف التكثيػػؽ، الػػذم يمغػػي كجػػكده الحاجػػة إلػػى الدراسػػات 
الدراسات اآلثارية ال تصمح لدراسة العمارة العربية اإلسبلمية، كذلؾ لحضكر ىذه العمارة كاستمرار 
أدائيػػػػا، كمػػػػا كضػػػػحت ذلػػػػؾ فػػػػي الدراسػػػػات التاريخيػػػػة، كألف جميػػػػع المنجػػػػزات المعماريػػػػة العربيػػػػة 

 أيضان، في تمؾ الدراسات. اإلسبلمية مكثقة تاريخيان كما بينت ذلؾ

أماـ ىذه الحقائؽ يمكننا التقرير أف الدراسات اآلثارية لـ تسيـ في عممية اإلنتاج المعمارم العربي 
اإلسػػبلمي أك فػػي آليتػػو، كلكنيػػا أسػػيمت فػػي تكسػػعة الحقػػؿ المعرفػػي لمدراسػػات المعماريػػة العربيػػة 

سػػبلـ. كأمػػاـ ىػػذه الحقػػائؽ يمكػػف التقريػػر اإلسػػبلمية خاصػػة بمػػا كثٌقتػػو عػػف العمػػارة العربيػػة قبػػؿ اإل
أيضان، أف محاكلػة تصػنيؼ الدراسػات التاريخيػة التػي أشػرت إلييػا سػابقان، كدراسػات آثاريػة كمػف ثػـ 
تكظيفيػػا كبػػديؿ لمفكػػر المعمػػارم، أمػػر يفتقػػر إلػػى المكضػػكعية كالدقػػة العمميػػة، كييػػدؼ إلػػى تغييػػب 

 مية أصالتيا، كنفي الكعي في ممارساتيا.الفكر المعمارم، إلفقاد العمارة العربية اإلسبل

بيذا أكػكف قػد عرضػت لمدراسػات التاريخيػة كاآلثاريػة، كبينػت مكانيمػا فػي الفكػر المعمػارم العربػي 
اإلسػػبلمي، كإطػػار فكػػرم خػػاص بدراسػػة العمػػارة ال بممارسػػتيا، كأف إسػػياميا اقتصػػر عمػػى تكسػػعة 

ثػػراء المحتػػكل الفكػػرم المعمػػارم العربػػي اإلسػػبلمي.  أمػػا فيمػػا يمػػي مػػف دراسػػة كتحميػػؿ فسػػأعرض كا 
 لئلطار الفكرم الخاص بممارسة العمارة، مبتدءان باألحكاـ كالقكانيف.

 اإلطار الخاص بممارسة العمارة -2

 )النظريات وبيانات التصميـ( الدراسات الخاصة باألحكاـ والقوانيف -6-3
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لمعمػػارم فػػي خمسػػة طركحػػات أشػػرت إلػػى أف المصػػادر الدينيػػة عرضػػت لممفػػاىيـ العامػػة لمفكػػر ا
فكرية، تمحكرت حكليا جيكد الفقياء كالمفكػريف، فتكسػعكا فػي بحثيػا إلػى أف أكصػمكىا إلػى مرحمػة 

مػف بػاب يعػرض  (126)األحكاـ المنظمة لعممية البناء، فمـ يخؿ كتاب فقيػي مػف أميػات كتػب الفقػو
لمكضػكعات معينػة  فيو ألحكاـ البنػاء. كمػا أفػردت لػو مجمكعػة مػف الكتػب المتخصصػة، عرضػت

اإلعػػػالف بأحكػػػاـ ، كمنيػػػا مػػػا جػػػاء عامػػػان كشػػػامبلن، ككتػػػاب (127)الجػػػدار فػػػي أحكػػػاـ البنػػػاء، ككتػػػاب
 ، البف الرامي.(128)البنياف

كتأتي قيمة ىذا الكتاب مف ككف مؤلفو بناء )ميندسان معماريان(، األمر الذم جعػؿ مػف ىػذا الكتػاب 
طركحات الفكرية الخمسة التي أفرزتيا المصادر الدينية، مصنفان معماريان، فجاء مكضحان كمكمبلن لم

إذ عػػػرض لمجمكعػػػة مػػػف األحكػػػاـ التػػػي شػػػممت الحقػػػؿ المعرفػػػي المعمػػػارم: فمنيػػػا مػػػا ىػػػك خػػػاص 
باإلنشػػاء كأحكػػاـ الجػػدار، كمنيػػا مػػا ىػػك خػػاص بػػالتحكـ البيئػػي كحقػػكؽ االرتفػػاؽ، كمنيػػا مػػا ىػػك 

الميػاه. عمػى أف أىػـ مػا عرضػو لػو الكتػاب ىػك خاص بالممكية المشتركة كاالنتفاع العاـ كمصادر 
أحكػػاـ نفػػي الضػػرر، لمػػا اتصػػفت بػػو مػػف شػػمكلية، كالتػػي سػػأعرض ليػػا بعػػد أف أعػػرض ألحكػػاـ 
الجػػدار المنيػػار. عػػرض الفقػػو اإلسػػبلمي ألحكػػاـ الجػػدار المنيػػار بالتفصػػيؿ، فكضػػح أنػػو إذا كػػاف 

ة بنائػو عمػى نفقتػو الخاصػة، عمػبلن السبب في االنييار إىمػاؿ أك قصػكر البنَّػاء، فيجػب عميػو إعػاد
" ، أم مف يناؿ نفع الشيء يتحمؿ ضرره. كىذه األحكاـ (129)بالقاعدة الشرعية القائمة: "الغنـ بالغـر

الجزائية، التي جاءت لتحكـ إتقاف صناعة البناء، كضحت لنا حضكر شػريعة حمػكرابي فػي الفكػر 
الخاصػػػة  (130)ة بمجمكعػػػة مػػػف األحكػػػاـالمعمػػػارم اإلسػػػبلمي، كلكنيػػػا تميػػػزت بأنيػػػا كانػػػت مسػػػبكق

 بممكية الجدار كشركط االنتفاع بو كأسمكب بنائو، كىذا ما أكسبيا قيمتيا الجزائية.

أمػػا أحكػػاـ نفػػي الضػػرر، فقػػد كضػػح ابػػف الرامػػي أف الضػػرر يتػػأتى مػػف األسػػباب التاليػػة: الػػدخاف، 
 .كالنظر مف الككل كاألبكاب ،الرائحة، الضكضاء، سكء استعماؿ الطريؽ

: األكؿ دخاف التنكر كالمطابخ، كىػذا ال يمنػع لعػدـ (131)أما الضرر مف الدخاف فينقسـ إلى قسميف
إمكانية االستغناء عف مسبباتو كىي عمميػة الطػبخ. كالثػاني دخػاف الحمامػات كاألفػراف، كىػذا يمنػع 

السكنية الحتكائو الضرر بالسكاف المجاكريف لمصدر الدخاف، كليذا يجب ف يككف خارج المناطؽ 
، فيمنػػػع إحػػػداث مػػػدابغ الجمػػػكد داخػػػؿ (132)لتفػػػادم إحػػػداث الضػػػرر. ككػػػذلؾ األمػػػر بالنسػػػبة لمرائحػػػة

المناطؽ السكنية، لما تسببو مػف رائحػة النػتف المنبعثػة مػف عمميػة الدباغػة لسػكاف الػدكر المجػاكرة، 
سػػػػػبة كمػػػػا يمنػػػػع إحػػػػداث المجػػػػارم المكشػػػػػكفة لمػػػػا تسػػػػببو مػػػػف رائحػػػػػة كرييػػػػة. ككػػػػذلؾ األمػػػػر بالن

، فػػػبل يجػػػكز ممارسػػػة أعمػػػاؿ داخػػػؿ الػػػدكر تسػػػبب الضكضػػػاء، إذ ربمػػػا يتسػػػبب عنيػػػا (133)لمصػػػكت
اىتزازات تؤدم إلى انييار الدكر المجاكرة، ىػذا باإلضػافة إلػى مػا تحدثػو مػف إزعػاج لسػكاف الػدكر 
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البناء عمى الطريؽ النافذ، لما يحدثو مف اعتػداء عمػى حػـر الطريػؽ  (134)المجاكرة. كما يمنع بركز
عاقة الحركة فييا.  كا 

كاألبكاب، فيترتب عميو االعتداء عمى خصكصية األسر، كانييػار  (135)أما ضرر النظر مف الككل
القيـ كاألخبلؽ كالسمكؾ االجتماعي، فجاء نفي حدكثو أكثر إلحاحان مف أم عنصر آخػر. كلقػد تػـ 

بكسائؿ معمارية، حققت مفيكـ الكقاية مف االنييار األخبلقي كاالجتماعي لمف يمكف إغراؤىـ  ذلؾ
بالنظر إلى بيكت كعكرات غيػرىـ مػف خػبلؿ الكػكل. كىػذه الكسػائؿ تباينػت تبعػان لظػركؼ حػدكثيا، 

، عكلجػػت بػػأال يقػػؿ ارتفػػاع جمسػػتيا عػػف ارتفػػاع قامػػة (136)ففػػي حالػػة الكػػكم التػػي تقػػع بػػيف الػػدكر
(، كذلؾ حتػى ال يػتمكف سػكاف البيػكت 12-)شكؿ (138)ـ3كاقؼو عمى سرير، أم حكالي  (137)رجؿ

، فيجب أال يقؿ ارتفاع جمستيا (139)مف النظر إلى جيرانيـ. أما إذا كانت الككة مطمة عمى الطريؽ
(، األمػػػر الػػذم يتعػػذر معػػػو 13-ـ )شػػكؿ1.98عػػف منسػػكب الطريػػػؽ، عػػف سػػبعة أشػػػبار، حػػكالي 

خػػػػػؿ البيػػػػػكت ككشػػػػػؼ عػػػػػكرات سػػػػػكانيا. كبيػػػػػذا الحػػػػػؿ المعمػػػػػارم يتحقػػػػػؽ مفيكمػػػػػا النظػػػػػر إلػػػػػى دا
الخصكصية لمسكاف كالكقاية لمستعممي الطريؽ، كذلؾ بعدـ تمكينيـ مف النظر إلى بيكت النػاس، 

 مما يجنبيـ الكقكع في الخطأ.

ؽ أمػػػػا نفػػػػي الضػػػػرر مػػػػف األبػػػػكاب، فحاالتػػػػو كثيػػػػرة كاآلراء فيػػػػو متباينػػػػة، كلكنيػػػػا تيػػػػدؼ إلػػػػى تحقيػػػػ
الخصكصية في االستعماؿ، كالكاقع إف ما عرضو لو الكتػاب أكبػر مػف أف تتسػع لػو ىػذه الدراسػة، 
ف كانت تبدك لمكىمة األكلػى ككأنيػا قػكانيف تنظيميػة كجزائيػة(  لكننا نخمص إلى أف ىذه األحكاـ )كا 

ر، أحػػدثت نقمػػة نكعيػػة فػػي الفكػػر المعمػػارم، فارتقػػت بػػو مػػف مرحمػػة الطركحػػات إلػػى مرحمػػة التنظيػػ
فأرست بذلؾ مجمكعة مف المسائؿ التأسيسية داخؿ الحقؿ المعرفي المعمارم، كمفيكـ استعماالت 
األراضي: التي منيا ما ىك خاص بالسكف، كمنيا مػا ىػك خػاص بػالحرؼ كالصػناعات، كمنيػا مػا 

 ىك خاص باألسكاؽ كطرؽ المكاصبلت.

ة، كمفيػػـك الكقايػػة المػػذاف تمػػت كمػػف المسػػائؿ التأسيسػػية التػػي أرسػػتيا األحكػػاـ: مفيػػـك الخصكصػػي
ترجمتيمػا معماريػان كاسػتثمارىما فػي تػكفير أسػػباب الراحػة كاألمػاف، كالحفػاظ عمػى القػيـ االجتماعيػػة 

، الخػػاص بالحفػػاظ عمػػى (140)كاألخبلقيػػة ألفػػراد المجتمػػع. كمػػف ىػػذه المفػػاىيـ أيضػػان مفيػػكـ المتانػػة
د كظفػت ىػذه المفػاىيـ فػي عمميػة التصػميـ سبلمة كمتانة الػدكر كالمنشػنت المعماريػة األخػرل. كلقػ

المعمارم ضمف اإلطار الخاص بممارسة العمارة، كالتخطيط العمراني الذم ستتضح نظرياتو فيما 
 يمي مف دراسة كتحميؿ.

 الدراسات الخاصة باألنماط المعمارية -6-4
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ف كالمسػاجد تميز الفكر المعمػارم العربػي اإلسػبلمي بكجػكد دراسػات خاصػة بأنمػاط معينػة، كالسػك
 كالحمامات كالمستشفيات )البيمارستانات(. 

 المساكف -6-4-1

أمػا عمػػارة المسػاكف فقػػد حظيػت بػػأكثر مػػف دراسػة إذ عػػرض ليػا الجػػاحظ كالمسػعكدم، كقػػد أشػػرت 
إلييا فػي مكػاف سػابؽ مػف ىػذه الدراسػة. حيػث كانػت األكلػى خاصػة بالبيئػة الحضػرية أك بػالعمراف 

انيػػػة كانػػػت خاصػػػة بتخيػػػر المكػػػاف لمنػػػازؿ البيئػػػة البدكيػػػة أك العمػػػراف الثابػػػت أك بيػػػكت المػػػدر. كالث
المتنقػؿ، كسػأعرض ىنػا لمحاكلػػة ثالثػة شػاممة لعمػػراف البيئتػيف المتنقػؿ كالثابػت، قػػاـ بيػا ابػف قتيبػػة 

"باب الرحؿ وآالتو واألواني في السفر والحضر أسػماه (141)كأفرد ليا كتابان )بابان( في كتاب الجراثيـ
". تناكؿ فيو حاجات اإلنساف في السػفر كاإلقامػة، فعػرض لمتػاع لبيوت واألخبية واألبنيةوالدور وا

البيت الضركرم في الحاتيف، كما عرض لؤلدكات كاآلالت المستعممة في بناء األخبية، ثـ عرض 
لؤلخبيػػػة، فحػػػدد عناصػػػرىا، كمػػػكاد بنائيػػػا، كأجزائيػػػا الداخميػػػة، كطريقػػػة بنائيػػػا، فحػػػدد كظيفػػػة كػػػؿ 

عبػػػارة عػػف مسػػػح مخطػػػط يكػػكف فػػػي البيػػػت يسػػتر بػػػو كيفتػػػرش، ك"األراض"  (142)السػػبيج"عنصر:"ف
بسػاط ضػخـ مػف كبػر أك صػكؼ، ك"الكفػاء" الشػػقة التػي تكػكف فػي مػؤخر الخبػاء، ك"الركحػة" سػػترة 
في مؤخرة الخباء، ك "الحمائر" حجارة تنصب حكؿ البيت، كبديؿ لمنؤم لمنع دخكؿ مياه األمطػار 

ت "سػػػػػػػػػماكتو"، أم ارتفاعػػػػػػػػػو عػػػػػػػػػف األرض مػػػػػػػػػف بعػػػػػػػػػد العمػػػػػػػػػكد األكسػػػػػػػػػط. إليػػػػػػػػػو، ك"ركاؽ" البيػػػػػػػػػ
ك"الطكارؼ"جكانب الخباء، ك"السجفاف" كاسرات الشمس، ك"األطناب" الحباؿ التي يشد بيا الخباء، 
ك"الصػػقكب" األعمػػدة، كاسػػتمر فػػي عرضػػو لبػػاقي عناصػػر الخبػػاء مبينػػان كظائفيػػا كمكانيػػا فػػي بنيػػة 

 الخباء.

تبعػػػان لطريقػػػة بنائيػػػا، فمنيػػػا "البػػػركج  (143)بنػػػاء، فصػػػنؼ أنػػػكاع المبػػػانيكبالكيفيػػػة نفسػػػيا عػػػرض لم
المشػػيدة" أم المبنيػػة بػػالجص، كمنيػػا البيػػت"المجرد المسػػنـ"، كىػػك البيػػت الطكيػػؿ المائػػؿ السػػقؼ، 
كالبيت "المعرس" أم البيت الذم بكسطو عرس )حائط( ليسيؿ عممية التسقيؼ، ثػـ انتقػؿ ليكضػح 

ميػػػة فػػػذكر: المخػػػدع كالكنػػػة أك السػػػقيفة، كالفنػػػاء، كعقػػػر الػػػدار كسػػػطيا، البيػػػت الداخ (144)عناصػػػر
ك"المشػػػػػارب" الغػػػػػرؼ، ك"العنػػػػػة" حظيػػػػػرة اإلبػػػػػؿ، ك"الكنيػػػػػؼ" بيػػػػػت الخػػػػػبلء. ثػػػػػـ عػػػػػرض أللعػػػػػاب 

كأدكاتػػػػػو، "كالسػػػػػاؼ،  (146)كػػػػػاألراجيح كالزحػػػػػالؼ، ثػػػػػـ انتقػػػػػؿ ليعػػػػػرض لمػػػػػكاد البنػػػػػاء (145)األطفػػػػػاؿ
الخػػػػيط الػػػػذم يسػػػػتعممو البٌنػػػػاء، ك"الحػػػػدأة"، أم الفػػػػأس ذات كالمػػػػدماؾ، كالمػػػػبلط، كالمطمػػػػار"، أم 

 الرأسيف، ك"الصاقكر"، كىي الفأس المدببة الرأس، ك"العتمة"، كغير ذلؾ.

ثـ انتقؿ ليعرض لمتاع البيت، فعرض لمقدكر كأدكات الطػبخ كاألكانػي، كالبلفػت لمنظػر أنػو عػرض 
قداح يكػاد يػركم عشػريف، كالصػحف مقػارب، ليذه األكاني تبعان لسعتيا ككظيفتيا، فيقكؿ: "أعظـ األ
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ثػػـ العػػس يػػركم الثبلثػػة كاألربعػػة، ثػػـ القػػدح يػػركم الػػرجميف... ثػػـ القعػػب يػػركم الرجػػؿ... كأعظػػـ 
القصػػاع الجفنػػػة ثػػػـ القصػػػعة تمييػػا، كتسػػػع الخمسػػػة كنحػػػكىـ، كالمنكمػػة كتسػػػع الػػػرجميف كالثبلثػػػة ثػػػـ 

 ".(148)الصحيفة تسع الرجؿ

ابػػػف قتيبػػػة العناصػػػر التقانيػػػة، كاالعتبػػػارات الترفيييػػػة، كالمعػػػايير  بيػػػذا األسػػػمكب العقبلنػػػي كضػػػح
الكظيفيػػة، التػػي تحكػػـ التصػػميـ المعمػػارم لمبيػػكت، كالػػذم سػػنرل لػػو اسػػتمراران فػػي عمػػارة المسػػاجد، 

 التي ستككف مكضكعنا التالي.

 المساجد -6-4-2

إف عمارة المساجد جاءت تمبية لحاجة دينية كىي الصبلة، فكاف البد أف يبلئـ التصميـ المعمارم 
لممسػػػاجد كظيفػػػة الصػػػبلة، فاجتيػػػد الفقيػػػاء المسػػػممكف فػػػي تحديػػػد أحكػػػاـ الصػػػبلة، كبالػػػذات صػػػبلة 
الجماعة، كطبقكىا عمى عمارة المساجد. كلقد تعػددت كتنكعػت اجتيػادات الفقيػاء فػي ىػذا الحقػؿ، 

، الػػذم جػػاء إعػػالـ السػػاجد بأحكػػاـ المسػػاجدسػػأكتفي ىنػػا بعػػرض مػػا تضػػمنو كتػػاب الزركشػػي: ك 
جامعان ألحكاـ الصبلة، كألحكاـ بناء المساجد، التي أمكف ترجمتيا إلى عناصػر كفراغػات كأشػكاؿ 

في الصبلة، يتطمب أف يخمك صحف المسػجد مػف  (149)معمارية. فشرط االتصاؿ كتراص الصفكؼ
تقطع صفكؼ المصميف. كلما كانت الضركرة اإلنشائية تقتضي كجكد ىػذه األعمػدة، األعمدة التي 

: "الضػركرات تبػيح المحظػكرات". كمػا أف (150)فكاف لكجكدىا تخريج عممي عمبلن بالقاعػدة الشػرعية
، يمنػػػع تبلحػػػؽ كتتػػػابع صػػػفكؼ (152)اقتضػػػى أال يكػػػكف فػػػي المسػػػاجد حائػػػؿ (151)مفيػػػـك االقتػػػداء"

المككف مف صحف مسقكؼ كفناء مكشكؼ، يقتضي أف يككف الجدار الفاصػؿ المصميف، فالمسجد 
بينيما نافذان، بمعنى أف يككف في ىذا الجدار فتحات تحقؽ االتصاؿ بيف الصحف كالفناء، ليتحقؽ 
االقتداء بيف اإلماـ كالمصميف. كما أف مفيـك االقتداء يتطمب تحديد المسافة بيف اإلمػاـ كالمػأمكـ، 

نمػػا ىػػك  169.5أم حػػكالي  (153)ذراعو  300مػػى بحيػػث ال تزيػػد ع متػػران. كالتحديػػد ىنػػا لػػيس قانكنػػان كا 
الحؿ األمثؿ لمساحة المسػاجد، لكػي يكػكف الخطػاب كمػا يتضػمنو مػف كعػظو بػيف اإلمػاـ كالمػأمكـ، 
أقكل كقعان كأقكل تأثيران. كلكف إذا دعت الضركرة زيادة مسػاحتيا فػبل بػأس فػي ذلػؾ عمػبلن بالقاعػدة 

التػػي تقػػدـ ذكرىػػا. كمػػا أف مكانػػة المسػػجد كىيبتػػو اقتضػػت أال يكػػكف الػػدخكؿ إلػػى صػػحف  الشػػرعية
الصبلة مباشرة، كىذا مػا دفػع سػيدنا عمػر بػف الخطػاب إلػى اسػتحداث الفنػاء حػكؿ الكعبػة، ليجعػؿ 

: "إف الكعبة بيػت اهلل كالبػد لمبيػت مػف (154)الكصكؿ إلييا مرحميان، كالدخكؿ إلييا غاية كما في قكلو
نكـ دخمتـ عمييا كلـ تدخؿ عميكـ ...".فنا  ء، كا 

مما سبؽ يتضح دكر األحكاـ الفقيية في الحقؿ المعرفي المعمارم، ككيؼ تـ ترجمة ىذه األحكاـ 
إلى نظريات معمارية تحكـ عمميػة التصػميـ. كبيػذا أسػتطيع التقريػر أف عمػارة المسػاجد ىػي بدايػة 
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تتابعػػػت عمميػػػة التنظيػػػر فػػػي عمػػػارة الحمامػػػات،  تنظيػػػر الفكػػػر المعمػػػارم العربػػػي اإلسػػػبلمي، كلقػػػد
 كالمستشفيات، التي ستككف مكضكعنا التالي.

 الحمامات -6-4-3

حظيػػت عمػػارة الحمامػػات باىتمػػاـ مميػػز، فيػػي مظيػػر حضػػارم، ارتبطػػت بالنظافػػة التػػي ىػػي جػػزء 
التمػاـ  منيػا مؤلػؼ الكككبػاني: حػدائؽ (155)مف اإليمػاف. كلقػد أفػرد ليػا أكثػر مػف أثنػى عشػر مؤلفػان 

فػػي الكػػبلـ عػػف الحمػػاـ، كالػػذم سػػأعرض لمػػا تضػػمنو، مػػف مفػػاىيـ أثػػرت فػػي، أك حكمػػت، تصػػميـ 
 الحمامات.

بيف لنا ىذا الكتاب أف الحمامات ىي أحد الشركط السبعة التػي يجػب تكافرىػا فػي المصػر "ليعتبػر 
 : (156)ىذا المصر مصران "، كىي

 فاسمع حقيقة ما يحكيو تفصيبلن المصر في صحػة التجميع مشترط              

 كاؿو كقاضو طبيػبه جامػعه ككػذا      سكؽه كنيره كحمػاـه كما قيػبل       

كلقد عرض الكتاب لبلعتبػارات كالشػركط األخبلقيػة، كاالجتماعيػة، كاألمنيػة، كالنفسػية، كالصػحية، 
افػػػة كمػػػف ثػػػـ كالطبيػػة، التػػػي حكمػػػت تصػػػميـ الحمامػػػات. فػػػالغرض مػػف عمػػػارة الحمامػػػات ىػػػك النظ

 العبلج مف بعض األمراض كالحميات كما شابو ذلؾ.

كبػػػػػو اإلدارة،  (157)أمػػػػػا األسػػػػػباب األخبلقيػػػػػة، كاالجتماعيػػػػػة، كاألمنيػػػػػة، فاقتضػػػػػت كجػػػػػكد المػػػػػدخؿ
كىك مكاف تغيير المبلبس كمخزف المناشؼ كاألزر. كما اقتضت كجكد خػزائف لحفػظ  (158)كالمخمع

عمػػػػى  (159)سػػػػباب النفسػػػػية فاقتضػػػػت كجػػػػكد الصػػػػكر الجميمػػػػةاألمانػػػػات الخاصػػػػة بالزبػػػػائف. أمػػػػا األ
الحيطػػاف، ألنيػػا مريحػػة لمػػنفس مجمبػػة لمفػػرح كالسػػركر. كأمػػا األسػػباب الصػػحية فاقتضػػت أف يكػػكف 

مرتفعان، ليساعد عمى تفريؽ األنفاس لتقمؿ مف فسػاد اليػكاء كتمكثػو. كمػا اقتضػت  (160)الحماـ عاليان 
م ال يسػػػمح بػػػاالنزالؽ، كمػػػا يجػػػب أف تكػػػكف مجػػػارم ميػػػاه الػػػذ (161)أف تكػػػكف أرضػػػيتو مػػػف الرخػػػاـ

، (162)الحمامػػات كػػذلؾ مػػف الرخػػاـ لتسػػمح بجريػػاف المػػاء. كيجػػب أال تكجػػو الحمامػػات إلػػى الجنػػكب
  كأف تكثر فييا فتحات اإلضاءة.

أما األسباب الطبية فقد اقتضت أف يقسـ الحماـ إلى ثبلث غرؼ: األكلػى، مبػردة رطبػة، كالثانيػة، 
الثالثة، مسخنة مجففة. كبذلؾ يككف االنتقاؿ مػف ىػذه الغػرؼ بالتػدريج فػبل يػؤثر ذلػؾ عمػى رطبة ك 

صػػػػػحة المسػػػػػتحميف. بيػػػػػذا أكػػػػػكف قػػػػػد عرضػػػػػت لمجمكعػػػػػة المفػػػػػاىيـ كالبيانػػػػػات المتعمقػػػػػة بتصػػػػػميـ 
 كربمػػػا تكػػػكف ىنػػػاؾ مفػػػاىيـ أكثػػػر دقػػػة فػػػي كتػػػب .الحمامػػػات، التػػػي كرد ذكرىػػػا فػػػي حػػػدائؽ النمػػػاـ

وكتػاب النزىػة البػف طكلػكف،  (163)رفع المثاـ عف أحكاـ الحمػاـكأخص منيػا:  الحمامات األخرل،
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لممنػاكم. كحيػث أننػي لسػت ىنػا بصػدد الحصػر،  (164)الذىبية في أحكاـ الحّماـ الشرعية والطبية
نما بصدد التنكيو بكجكد أنماط معمارية تخضع في تصميميا لمنظكمػة مػف األحكػاـ، كالبيانػات،  كا 

ريػػات المعماريػػة، بٌينػػت ثبلثػػة أنمػػاط منيػػا، حتػػى اآلف ىػػي: المسػػاكف كالمسػػاجد، كالمفػػاىيـ، كالنظ
 كالحٌمامات فسأعرض لمنمط الرابع كاألخير، كىك عمارة المستشفيات.

 المستشفيات -6-4-4

المستشفيات ىػي أحػد الشػركط السػبعة التػي عرضػت ليػا سػابقان، كشػركط العتبػار المصػر مصػران، 
مستشػفيات مػف كثػائؽ الكقػؼ ككتػب التػاريخ. كسػأبيف المفػاىيـ المعماريػة كلقد تعرفنا عمى عمارة ال

التػي حكمػػت عمارتيػا كمػػا جػػاء فػي كثػػائؽ الكقػػؼ، ألنيػا حػػددت منيجيػػة التصػميـ كالبنػػاء، فتكػػكف 
بػػػػذلؾ أكثػػػػر دقػػػػة كأعمػػػػؽ داللػػػػة. مػػػػف تقانػػػػات الكصػػػػؼ التػػػػي اسػػػػتعممتيا كتػػػػب التػػػػاريخ كالجغرافيػػػػا 

 كالرحبلت.

كقػػؼ مارسػػتاف السػػمطاف قػػبلككف.  (165)فػػاىيـ المعماريػػة التػػي حكتيمػػا كثيقتػػاسػأعرض فيمػػا يمػػي لمم
األكلى صادرة عف السمطاف قبلككف نفسو كأمر لممباشرة بالعمؿ، أمػا الثانيػة فصػادرة عػف "مجمػس 
الشػػرع الشػػريؼ"، كخاصػػة بصػػيانة كتحػػديث المارسػػتاف المػػذككر. كالػػدارس لمػػكثيقتيف، يخمػػص إلػػى 

التأسيسػػية التػػػي تسػػبؽ التصػػػميـ المعمػػارم، فقػػػد حػػكت كػػػؿ منيمػػا برنػػػامج  أنيمػػا أشػػبو بالدراسػػػات
 المشركع )عناصره( ككصفان لطبيعة ىذه العناصر ككظيفتيا.

مػف بنػاء المارسػتاف، ثػـ انتقمػت إلػى تحديػد مكقعػو، ثػـ  (166)ابتدأت الكقفية األكلى بتحديد األىػداؼ
"كاألطبػػػػػػػاء، كالجػػػػػػػرائحييف  كضػػػػػػػحت طبيعػػػػػػػة نشػػػػػػػاطو، كعرضػػػػػػػت لمجيػػػػػػػازيف: الفنػػػػػػػي كاإلدارم،

)الجػػػػػراحيف(، كالطبػػػػػائعييف )أطبػػػػػاء الباطنيػػػػػة(، كالكحػػػػػاليف )أطبػػػػػاء العيػػػػػكف(، كطبػػػػػاخي الشػػػػػراب 
)الصػػيادلة(، كالمػػزاكر، كالطعػػكـ، كصػػانعي، المعػػاجيف، كاألكحػػاؿ، كاألدكيػػة، كالمسػػيبلت المفػػردة 

ثػػـ انتقمػػت  (167)، كغيػػرىـ ..."كالمركبػػة. كعمػػى القكمػػة، كالفراشػػيف، كالخػػزاف، كاألمنػػاء، كالمباشػػريف
الكقفية لتضع بعض التصكرات اإلدارية لممارستاف، ككيفية تشغيمو، كتكفير احتياجاتػو اليكميػة مػف 

 العقاقير، كالطعاـ، كاحتياجاتو مف األدكات، كاألكاني، كالمفارش، كاألغطية، كما إلى ذلؾ.

ان، كما ىػك الحػاؿ فػي الكثيقػة الثانيػة، أما العناصر المعمارية فقد جاء ذكرىا متضمنان كليس صريح
حيػػث تػػـ تحديػػد ىػػذه العناصػػر، ككصػػؼ اسػػتعماليا بدقػػة متناىيػػة، كسػػأعرض ليػػا كمػػا جػػاءت فػػي 

 : (168)ىذه الكثيقة تكضيحان لقيمتيا العممية

"... كجميػػع المارسػػػتاف بصػػػدر الػػػدىميز الجػػػامع لػػذلؾ، كمكتػػػب السػػػبيؿ عمػػػك بػػػاب 
اخؿ المارسػػػػتاف المرقػػػػـك كمػػػػا يتبػػػػع ذلػػػػؾ مػػػػف القيسػػػػارية المسػػػػتجدة كالصػػػػيريج بػػػػد

األكاكيػػػػف كالقاعػػػػات كاألركقػػػػة كالخػػػػبلكم كالطبػػػػاؽ كبيػػػػكت المختمػػػػيف مػػػػف الرجػػػػاؿ 
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كالنساء، كأكاكيػف الضػعفاء كالمرضػى كفسػاقي الميػاه كبيػكت األخميػة ... المسػطبة 
الكبرل بالمارستاف المرقكـ مرصػدة، لجمػكس مػدرس مػف الحكمػاء كاألطبػاء، عارفػان 

ب كأكضػػػػاعو ... كلجمػػػػكس المشػػػػتغميف بعمػػػػـ الطػػػػب عمػػػػى اختبلفػػػػو، كتكػػػػكف بالطػػػػ
المسػطبة المقابمػػة ليػػا مرصػػدة لجمػػكس المسػػتخدميف كالمباشػػريف إلدارة البيمارسػػتاف 
، كتككف القاعػة التػي عمػى يمنػة بػاب الػدخكؿ لمبيمارسػتاف المرقػكـ مرصػدة  المرقـك

ة كأكحػاؿ كأدكيػة مفػردة لحفظ ما يفرؽ مف حكاصؿ البيمارستاف المػذككر مػف أشػرب
كمركبػػة كمعػػاجيف كأدىػػاف كدرياقػػات كمػػراىـ كشػػيافات ]فتائػػؿ[ كغيػػر ذلػػؾ، كتكػػكف 
القاعة المتكصؿ إلييا مف الباب الثالث مرصدة إلقامة الرمداء ... كيككف المخزف 
الكبيػػر المتكصػػؿ إليػػو مػػف البػػاب السػػادس مرصػػدان لحفػػظ األعشػػاب كتكػػكف القاعػػة 

اب السابع برسـ إقامة المرضى كالفقراء... كتكػكف المسػطبة المتكصؿ إلييا مف الب
الكبػػػػػرل المتكصػػػػػؿ إلييػػػػػا مػػػػػف الػػػػػدىميز الػػػػػذم بأكلػػػػػو بػػػػػاب المطػػػػػبخ برسػػػػػـ إقامػػػػػة 
المجركحػػػػػات كالمكسػػػػػكرات مػػػػػف النسػػػػػاء، كتكػػػػػكف القاعػػػػػات الػػػػػثبلث الباقيػػػػػات مػػػػػف 
المارسػػتاف المػػذككر المتكصػػؿ إلػػى ذلػػؾ مػػف الػػدىميز المتكصػػؿ منػػو إلػػى المطػػبخ 

لػػى المخػػػزنيف بجػػػكار المرصػػديف لحفػػػظ حكاصػػػؿ المطػػػبخ المر  صػػد لطػػػبخ أشػػػربو كا 
مرصدات برسـ إقامة المريضات... كتكػكف القاعػة المرصػدة إلقامػة المختمػيف مػف 
الرجػاؿ... ككػذلؾ القاعػة المجػاكرة ليػا فإنيػا مرصػدة برسػـ المخػتبلت مػف النسػػاء، 

ف مكالنػػػا السػػػمطاف ]قػػػبلككف[ ... فػػػي اإلنشػػػاء عمػػػى سػػػطح ب يػػػكت المختمػػػيف مػػػف كا 
 الرجاؿ كالنساء مساكف برسـ القكمة كالخداـ بالمارستاف ...".     

كبعمػػارة المستشػػفيات يتضػػح لنػػا دكر الدراسػػات الخاصػػة باألنمػػاط المعماريػػة فػػي الحقػػؿ المعرفػػي 
المعمػػارم، كمػػا أرسػػتو مػػف مسػػائؿ تأسيسػػية فيػػو، كبالػػذات فػػي اإلطػػار الخػػاص بممارسػػة العمػػارة، 

في ترجمة األحكػاـ الخاصػة بػبعض المبػاني إلػى مفػاىيـ، كبيانػات تصػميـ، كنظريػات  كالذم تمثؿ
معماريػة، تحكػػـ عمميػة التصػػميـ المعمػارم. كمػػا تمثػػؿ فػي إشػػراؾ المعػايير العقبلنيػػة، كاالعتبػػارات 
األمنية، كالنفسية، كالصحية، كالطبية، في عممية التصميـ. عمػى أف أىػـ مسػألة تأسيسػية طرحتيػا 

الخاصػػة باألنمػػاط المعماريػػة ىػػي الدراسػػات التأسيسػػية التػػي تسػػبؽ التصػػميـ المعمػػارم،  الدراسػػات
فتصػػنؼ متطمباتػػو، كتحػػدد عناصػػره، كتحكػػـ منيجيتػػو. فالتصػػميـ جػػاء تطبيقػػان لممتطمبػػات التػػي تػػـ 
تصػػػنيفيا، كىػػػي األنشػػػطة المػػػراد ممارسػػػتيا داخػػػؿ البنػػػاء. كبيػػػذا تكػػػكف الدراسػػػات التأسيسػػػية التػػػي 

قد أحدثت ثكرة داخؿ الحقؿ المعرفػي المعمػارم، تمثمػت فػي أف يكػكف التصػميـ مكائمػان  أشرت إلييا
كمبلئمػػان لؤلنشػػطة التػػي سػػيتـ احتكاؤىػػا كممارسػػتيا داخمػػو. كلقػػد أثػػر ذلػػؾ عمػػى الشػػكؿ المعمػػارم 
الخػػػارجي فنشػػػأت األنمػػػاط المعماريػػػة التػػػي أشػػػرت إلييػػػا، كالتػػػي شػػػكمت النسػػػيج المعمػػػارم لممدينػػػة 
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سػػبلمية، كىػػك العنصػػر األكثػػر حضػػكران فػػي بنيػػة التخطػػيط العمرانػػي كالحضػػرم، الػػذم العربيػػة اإل
 سيككف مكضكعنا األخير، الذم أفرزتو المصادر المعمارية.

  التخطيط العمراني -6-5

عرضػػػت فيمػػػا سػػػبؽ لنظريػػػات عمػػػر بػػػف الخطػػػاب فػػػي تخطػػػيط المػػػدف، كمػػػا عرضػػػت لمتقسػػػيمات 
كأشػػرت إلػػى اسػػتعماؿ تقانػػة األلػػكاف فػػي المخططػػات الييكميػػة السياسػػية كاإلداريػػة لمجزيػػرة العربيػػة، 

ألقاليـ الجزيرة العربية. كما عرضت إلى دكر األحكاـ كالقكانيف المنظمة ألعمػاؿ البنػاء فػي إرسػاء 
، كحقكؽ اسػتعماؿ (169)بعض المفاىيـ التخطيطية، كتحديد استعماالت األراضي، كحقكؽ االرتفاؽ

لؤلنمػػاط المعماريػػة التػػي تشػػكؿ النسػػيج العمرانػػي داخػػؿ المدينػػة كغيرىػػا. ثػػـ عرضػػت  (170)الطػػرؽ
كتؤكػػػد مفيػػػـك اسػػػتعماالت األراضػػػي. كالحقيقػػػة أف ىػػػذه المفػػػاىيـ مجتمعػػػة تشػػػكؿ عمػػػـ التخطػػػيط 
العمرانػػي الحضػػرم. كقػػد كردت ىػػذه المعمكمػػات مجتمعػػة فػػي المصػػادر الجغرافيػػة كأدب الػػرحبلت، 

، البػف وتػاريخ دمشػؽ، لؤلزرقػي، أخبار مكةص منيػا: كفي الدراسات الخاصة بتاريخ المدف، كأخ
، وكتػػاب المػػواعظ واالعتبػػار بػػذكر الخطػػط واآلثػػار، لمخطيػػب البغػػدادم، وتػػاريخ بغػػدادعسػػاكر، 
 ، كسأعرض لؤلخير ألف مادتو أقرب إلى الدراسات التخطيطية منيا إلى التاريخية.(171)لممقريزم

، (173)العاـ لمصر، فعػرض لخصائصػيا المناخيػة كالطبكغرافيػة (172)ابتدأ الكتاب بالمكقع الجغرافي
، كلمكاردىػػػػػػػا االقتصػػػػػػػادية، كلتقسػػػػػػػيماتيا السياسػػػػػػػية (174)ثػػػػػػـ عػػػػػػػرض لمصػػػػػػػادر مصػػػػػػػر الطبيعيػػػػػػة

، فػذكر المػدف (176)، ثػـ عػرض لطبػائع سػكانيا كسػمككيـ، كألمػاكف تجمعػاتيـ البشػرية(175)كاإلدارية
 .(177)ككثؽ معالميا اآلثاريةكالقرل، كعرض لتاريخيا، كبيف خصائصيا، 

، ثػػػـ (179)، كعػػػرض لتنظيميػػػا السياسػػػي كاإلدارم(178)ثػػػـ انتقػػػؿ إلػػػى مدينػػػة القػػػاىرة، فحػػػدد مكقعيػػػا
عرض لنسػيجيا المعمػارم، فتعرفنػا عمػى اسػتعماالت األراضػي مػف خػبلؿ طبيعػة ككظيفػة األنمػاط 

ؿ مػا عػرض لػو الكتػاب مػف المعمارية المشكمة لمنسيج المعمارم، كعمى المناطؽ السكنية مػف خػبل
. كتعرفنػػػا عػػػؿ المنػػػاطؽ التجاريػػػة مػػػف خػػػبلؿ مػػػا عػػػرض لػػػو (182)، كخػػػكخ(181)، كخطػػػط(180)حػػػارات

. ككػػػػذلؾ الحػػػػاؿ بالنسػػػػبة لممنػػػػاطؽ (185), كحكػػػػر(184)، كأسػػػػكاؽ كسػػػػكيقات(183)الكتػػػػاب مػػػػف قياسػػػػر
ة فػػػي عصػػػر الرئيسػػػة، التػػػي كانػػػت فػػػي منطقػػػة الركضػػػة، أم خػػػارج مدينػػػة القػػػاىر  (186)الصػػػناعية 

الخمفػاء،  (187)المؤلؼ. كتعرفنا كذلؾ عمى المناطؽ الترفييية، مف خػبلؿ مػا عػرض لػو مػف منػاظر
. كمػػػا تعرفنػػػا عمػػػى شػػػبكة المكاصػػػبلت، مػػػف خػػػبلؿ مػػػا (189)كالبسػػػاتيف، كالبػػػرؾ (188)كمػػػف الرحػػػاب

 .(194)كجسكر (،193)، كقناطر(192)، كمياديف(191)، كدركب(190)عرض لو المؤلؼ مف طرؽ، كأزقة

كضمف ىذه التقسيمات الرئيسة، عرض الكتاب لجميع األنشطة كالخدمات التي كانت في المدينة، 
، كحػػػػػدد مكاقعيػػػػػا داخػػػػػؿ (197)، كالزكايػػػػػا(196)، كالمسػػػػػاجد، كالخكانػػػػؾ(195)فعػػػػرض لجميػػػػػع الجكامػػػػػع 
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كمػػػا  ، كحػػػدد مكاقعيػػػا.(199)، كالمسػػػيحية(198)المنػػػاطؽ السػػػابقة. كمػػػا ذكػػػر مبػػػاني العبػػػادة الييكديػػػة
القػػػاىرة، كحػػػدد مكاقعيػػػا ضػػػمف المنػػػاطؽ  (200)عػػػرض لمبػػػاني الخػػػدمات التعميميػػػة، فػػػذكر مػػػدارس

، كالخػػػػػػػػدمات العامػػػػػػػػة (201)السػػػػػػػػابقة. كمػػػػػػػػا عػػػػػػػػرض لمبػػػػػػػػاني الخػػػػػػػػدمات الطبيػػػػػػػػة كالبيمارسػػػػػػػػتانات
 ، كحدد مكاقعيا جميعان ضمف المناطؽ السابقة.(203)اناتخ، كالفنادؽ، كال(202)كالحمامات

نيجية المقريزم في تكثيقو لكاقع حاؿ اإلقميـ المصػرم، كلكاقػع حػاؿ مدينػة القػاىرة فػي فإذا تأممنا م
عصره، كلما حكتػو مػف نسػيج معمػارم، تػـ إنجػازه ضػمف إطػار األحكػاـ كالقػكانيف المنظمػة لمبنػاء، 
كبمنطػػػؽ الدراسػػػات التأسيسػػػية التػػػي أشػػػرت إلييػػػا فػػػي الكقفيػػػات، خمصػػػنا إلػػػى أف تكثيػػػؽ المقريػػػزم 

رسـ لنا التنظيـ الييكمي لمدينة القاىرة، بكامؿ عناصره ككافة أنشطتو، كالكاقع أف ىذا يكضح بؿ ي
التنظيـ يمثؿ حضكران كاضحان، آلراء كمفاىيـ عمر بف الخطاب التخطيطية، كأخص منيا المعايير 

 اإلستراتيجية في اختيار مكاقع المدف، كتخطيط المناطؽ السكنية.

ليست تجميعان لعناصر كمفاىيـ عمـ التخطيط العمراني التػي عرضػت كأخيران فإف محاكلة المقريزم 
ليػػػػا سػػػػابقان فحسػػػػب، بػػػػؿ إطػػػػاران مرجعيػػػػان ليػػػػذا العمػػػػـ، لػػػػو حضػػػػكره فػػػػي الحقػػػػؿ المعرفػػػػي المعمػػػػارم 

 المعاصر.

كبالمصدر المعمارم أككف قد عرضت إلى مرحمة تككيف الفكر المعمارم العربي اإلسبلمي، الذم 
لػػػى مرحمػػػة تشػػػكؿ ممنيجػػػة كعقبلنيػػػة، ثػػػـ إلػػػى منظكمػػػة فكريػػػة مكتممػػػة تػػػدرج مػػػف بدايػػػة كاعيػػػة، إ

التكػػكيف. كخمصػػت الدراسػػة مػػف كػػؿ مػػا تقػػدـ عرضػػو إلػػى أف الفكػػر المعمػػارم العربػػي اإلسػػبلمي، 
مكانػػات أداتػػو، كآليػػة إنتاجػػو فكػػر مسػػتقؿ بذاتػػو، محصػػف بقدراتػػو، لػػو حضػػكره  بشػػمكليو محتػػكاه كا 

كلكػػف ينقصػػو االعتػػراؼ، كيعػػكزه التكظيػػؼ. أمػػا االعتػػراؼ  المعاصػػر بػػالرغـ مػػف محػػاكالت تغييبػػو،
فيتطمب أف تتبناه كميات العمارة في جامعاتنا العربيػة، ال كمػادة تاريخيػة معنيػة بتػاريخ بنػاء بعػض 
اإلنجػػػازات المعماريػػػة، كبخصائصػػػيا الشػػػكمية، بػػػؿ كفكػػػر شػػػامؿ لػػػو حضػػػكره فػػػي المػػػكاد الدراسػػػية 

بناه المنظمات كالمؤسسات البمدية في طركحاتيا كتكجياتيا، األخرل. كأما التكظيؼ فيتطمب أف تت
كالمكاتػػب االستشػػارية فػػي ممارسػػتيا كفػػي إنتاجيػػا المعمػػارم، ال كمكجػػة تركػػب، بػػؿ كقناعػػة فكريػػة 
كانتمػػػاء حضػػػارم، ألف الفكػػػر المعمػػػارم العربػػػي اإلسػػػبلمي فكػػػر يتصػػػؼ بالديمكمػػػة كاالسػػػتمرار، 

 حدكثو.كيفرض حضكران مستمران، كىذا ما نأمؿ 

 خاتمة
خصصػػػت ىػػػذه الدراسػػػة لنشػػػأة الفكػػػر المعمػػػارم العربػػػي اإلسػػػبلمي كتطػػػكره. فعرضػػػت مػػػف خػػػبلؿ 
مقدمة طكيمة إلى كاقع العمارة في العالـ العربي، كبينت سيطرة مناىج كمفاىيـ العمارة الغربية فػي 

الحداثػة فػي التعميـ المعمارم كفػي الممارسػات العمميػة. كعرضػت لػدكر االستشػراؽ كعمػارة مػا بعػد 
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تغييب الفكر المعمارم العربي اإلسبلمي، كتشػكيو مفػاىيـ العمػارة اإلسػبلمية. كبينػت كيػؼ شػكمت 
ىػػػذه المفػػػاىيـ الخاطئػػػة كعػػػي األكػػػاديمييف كالمعمػػػارييف الممارسػػػيف العػػػرب كالمسػػػمميف. كمػػػا بينػػػت 

كردكف المعرفػػة الدراسػػة كيػػؼ أكصػػمتيـ ىػػذه المفػػاىيـ إلػػى حالػػة مػػف التبعيػػة الفكريػػة كالعمميػػة. يسػػت
 كيجتركنيا اجتراران، كال يقككف عمى إنتاجيا، كال حتى عمى معارضتيا.

ثػػػػػػـ عرضػػػػػػت الدراسػػػػػػة لؤلىػػػػػػداؼ المنشػػػػػػكدة منيػػػػػػا، كىػػػػػػي بيػػػػػػاف بدايػػػػػػة نشػػػػػػأة الفكػػػػػػر المعمػػػػػػارم 
العربي،كمراحػػؿ تشػػكمو، حتػػى اكتمػػاؿ تككينػػو كمنظكمػػة فكريػػة. كحػػددت الدراسػػة منيجيػػا باسػػتنفار 

كمفاىيـ الفكػر المعمػارم العربػي كالعربػي اإلسػبلمي. فتممسػت الدراسػة جػذكر مبادئ كقيـ كمعايير 
ىػػذا الفكػػر فػػي الحضػػارات السػػامية العربيػػة، التػػي تمثػػؿ مرحمػػة العركبػػة غيػػر الصػػريحة فػػي تػػاريخ 
الجػػػػػنس العربػػػػػي. فعرضػػػػػت ألسػػػػػباب التكاصػػػػػؿ العممػػػػػي كالفكػػػػػرم كالتقػػػػػاني، التػػػػػي أنجزتيػػػػػا ىػػػػػذه 

ائـ الزاكيػػػة، كالمقيػػػاس اإلنسػػػاني كالنسػػػب، كالشػػػبكيات، كألنظمػػػة الحضػػػارات: كنظريػػػة المثمػػػث القػػػ
كأحكاـ كتشريعات البناء، كلتقانات البناء بػالطكب كالحجػر، كنفػت الدراسػة الػدعاكل اليكنانيػة التػي 

 نسبت ىذه اإلنجازات ليا، كفندت الدعاكل اليكنانية باألدلة اآلثارية كالعممية. 

التاريخية لمعػرب البائػدة، فبينػت مػا كرد عنيػا فػي القػرآف الكػريـ، ثـ تكاصمت الدراسة لتبيف الجذكر 
كعرضػػت لمػػا نسػػب إلييػػا مػػف مكتشػػفات آثاريػػة. كمػػا عرضػػت لمػػا كثقػػو المؤرخػػكف المسػػممكف عػػف 
ىػػذه الحضػػارات، كمػػا نسػػبكا إلييػػا مػػف أعمػػاؿ معماريػػة. كبينػػت الدراسػػة أف عمػػارة العػػرب البائػػدة 

لعربيػة ألنيػا لػـ تتػرؾ لنػا مفػاىيـ نظريػة مجػردة، بػؿ بيئيػة كتقانيػة كالعاربة لـ تشػكؿ بدايػة لمعمػارة ا
محػددة، اسػتنتجت اسػػتنتاجان، كاشػتقت اشػػتقاقان، كلػـ تطػػرح بيانػان، بمعنػػى أنيػا نتػػاج منيجيػة التجربػػة 

 كالخطأ، كليست نتاج منيجية التفكر كالتأمؿ.

ة فػػػي الجاىميػػػة، بشػػػقييا: ثػػػـ تممسػػػت الدراسػػػة بدايػػػة الفكػػػر المعمػػػارم فػػػي مرحمػػػة العركبػػػة الصػػػريح
الحضػػرم كالبػػدكم، ككجػػدت فػػي الشػػعر الجػػاىمي، كالمصػػادر العربيػػة اإلسػػبلمية، مػػا يؤكػػد كجػػكد 
بدايػػػة غيػػػر كاعيػػػة. فقػػػد أفػػػرز ىػػػذاف المصػػػدراف مدرسػػػتيف: آثاريػػػة، كتاريخيػػػة، حكتػػػا مػػػف المفػػػاىيـ 

أعاد تشكيؿ كتحديد المعمارية ما جعؿ مف ىذه البداية مشركع فكرم تحت التأسيس. لكف اإلسبلـ 
مسار ىذا المشركع طبقان لنظامية: العقدم، كالمعرفي، فحكؿ البداية غيػر الكاعيػة لمفكػر المعمػارم 
العربػي فػػي الجاىميػػة إلػى بدايػػة كاعيػػة فػػي اإلسػبلـ. كارتقػػى بيػػا مػػف مشػركع فكػػرم تحػػت التأسػػيس 

 إلى مشركع فكرم قيد التأسيس.

المعمػػارم العربػػي اإلسػػبلمي السػػتة: المصػػادر الدينيػػة، ثػػـ تكاصػػمت الدراسػػة لتحػػدد مصػػادر الفكػػر 
كاألدبية، كالجغرافية، كالتاريخية، كالعمميػة، كالمعماريػة. ثػـ عرضػت الدراسػة لػدكر المصػدر الػديني 
فػػي رسػػػـ كتحديػػػد مسػػار بدايػػػة الفكػػػر المعمػػارم العربػػػي اإلسػػػبلمي كمشػػركع فكػػػرم قيػػػد التأسػػػيس، 
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حكمػػػػػػت مسػػػػػػار المشػػػػػػركع كىػػػػػػي: الطػػػػػػرح الػػػػػػديني، كبينػػػػػػت الدراسػػػػػػة الطركحػػػػػػات الخمسػػػػػػة التػػػػػػي 
 كاالجتماعي، كالتقاني، كالجمالي، كالكظيفي.

ثػػـ تكاصػػمت الدراسػػة لتبػػيف كيػػؼ عممػػت المصػػادر األدبيػػة، كالجغرافيػػة، كالتاريخيػػة كالعمميػػة، عمػػى 
تشكيؿ فكر المشركع. ثـ بينت الدراسة كيؼ انتقؿ ىذا المشػركع مػف مرحمػة التشػكؿ فػي المصػادر 

ة، إلى مرحمة تككيف المشركع كظاىرة، أك منظكمة فكريػة، فػي المصػادر المعماريػة. فبدايتػو السابق
 كاعية، كتشكمو ممنيج كعقبلني، كتككينو عممي منتظـ.

كخمصػػػت الدراسػػػة إلػػػى أف الفكػػػر المعمػػػارم العربػػػي اإلسػػػبلمي شػػػمكلي المحتػػػكل، مسػػػتقؿ بذاتػػػو، 
الت تغييبو، كلكف ينقصو اإلعتراؼ كيعػكزه كمحص بقدراتو، لو حضكره المعاصر بالرغـ مف محاك 

 التكظيؼ مف األكاديمييف كالممارسيف العرب.

 
 الصور واألشكاؿ
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 (2 –صكرة )رقـ 
 الممؾ السكمرم كالمعمار ككديا

 ؽ. ـ. يتفحص مخططان لمعبد لكش، ببلد الرافديف )العراؽ( 2144-2124
 The Beginning Of Architectureنقبلن عف: 

 
                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 121 

                                                                                                          

                                               
              (                                                                                                                            2 –(                                                الشكؿ )رقـ 3 –الصكرة )رقـ 

 
 

( رسـ تكضيحي 2 –ى باإلحداثيات، كالشكؿ )رقـ سـ يمثؿ منحن 180الصكرة لرسـ عمى الحجر الجيرم بطكؿ 
 ؽ. ـ. 2800الجيزة  –منطقة سقارة  -لمصكرة، التي اكتشفت أماـ ىـر سكزر 

 Design In Architecture :نقبلن عف
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 أ(4 –شكؿ )رقـ 

 الذراع كحدة القياس في الحضارة المصرية القديمة )أصؿ المقياس اإلنساني( 
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 ب(4 –الشكؿ )رقـ 

 المقياس اإلنساني في الحضارة المصرية القديمة
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 (5 –الشكؿ )رقـ 

 ؽ. ـ. 2100رسـ لشبكية لتصميـ حديقة أماـ معبد الدير البحرم، بمصر، 
 Design In Architecture :نقبلن عف

 

 
 (4 –الصكرة )رقـ                                              

 عيمىاف -المعمارية المنسكبة لقـك عاد مف العرب البائدة، منطقة األحقاؼ ية اآلثار صكرة لممكتشفات 
 

 
 (5 –الصكرة )رقـ 

 عيمىاف -ية المعمارية المنسكبة لقـك عاد مف العرب البائدة منطقة، األحقاؼ اآلثار صكرة لممكتشفات 
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 (6 –الصكرة )رقـ 

 عيمىاف –العرب البائدة، منطقة األحقاؼ  ية المعمارية المنسكبة لقـك عاد مفاآلثار صكرة لممكتشفات 
 

 
 

 (7 –الصكرة )رقـ 
 عيمىاف -ية المعمارية المنسكبة لقـك عاد مف العرب البائدة، منطقة األحقاؼ اآلثار صكرة لممكتشفات 

 
 
 



 128 

 
 

 (8 –الصكرة )رقـ 
 ح٤ُٔالى١  11 \ 10  –حُٜـ١َ  5\ 4حُلٖٔ رٖ ح٤ُٜؼْ حُوَٕ  –ط٣ٌٖٞ حٍُٜٞس رخُـَكش حُٔظِٔش 

 ريح٣ش حهظَحع آُش حُظ٣َٜٞ 

 (Inventions 1001)ٗوال ػٖ 

                                
 
 
 
 

 
 
 (6-شكؿ )رقـ

 مسقط أفقي لمكعبة

  ـ(، كالرسـ كما جاء بالمخطكط864-ىػ250نقبلن عف مخطكط أخبار مكة )
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 (7 -شكؿ )رقـ 

 مسقط يكضح المكقع العاـ لمكعبة كلمدينة مكة كاتجاه القبمة لمعالـ 
 ـ(آثار الببلد كأخبار العباد1283-1203\ىػ682-600نقبلن عف كتاب القزكيني )
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 (8 –شكؿ )رقـ 

 كاجية اليـر المدرج 
 ـ( تحفة األلباب كنخبة االعجاب1170-1080\ىػ565-473نقبلن عف كتاب الغرناطي، )

 الرسـ كما جاء بالمخطكط   
 
 
 

                                
 
 (9 -شكؿ )رقـ 

 كاجية اليـر األممس
 ـ( تحفة األلباب كنخبة االعجاب1170-1080\ىػ565-473نقبلن عف كتاب الغرناطي، )

 الرسـ كما جاء بالمخطكط   
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 (10 –شكؿ )رقـ 

 كاجية مسمة عيف شمس
 ـ( تحفة األلباب كنخبة االعجاب1170-1080\ىػ565-473) نقبلن عف كتاب الغرناطي،

 الرسـ كما جاء بالمخطكط   
 
 
 

 
 (11 –شكؿ )رقـ 

 كاجية منارة اإلسكندرية
 ـ(آثار الببلد كأخبار العباد1283-1203\ىػ682-600نقبلن عف كتاب القزكيني )
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 (12 –شكؿ )رقـ 

 قطاع يكضح ارتفاع الككل )الشبابيؾ(  بيف الدكر
 

 
 
 (13 –شكؿ )رقـ 

 قطاع يكضح ارتفاع الككل )الشبابيؾ( المطمة عمى الطريؽ
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 اليوامش
نخػػص مػػنيـ جمػػاؿ الػػديف األفغػػاني، محمػػد عبػػده، رشػػيد رضػػا، رفاعػػة رافػػع الطيطػػاكم،  -1

 أحمد فارس الشدياؽ، الككاكبي، محمد بيـر الخامس التكنسي كغيرىـ.

، جػػزءاف، دار الحيػػاة لمنشػػر، بػػدكف تػػاريخ نشػػر، مشػػاىير الشػػرؽ أنظػػر: زيػػداف، جرجػػي،
 بيركت. 

ـ، كالتػػي أصػػبحت 1908أقػػدـ ىػػذه الجامعػػات ىػػي الجامعػػة المصػػرية التػػي أنشػػأت سػػنة  -2
فيما بعد جامعة القاىرة، ثـ تكالت الجامعات العربية في النشكء في سػكريا كالعػراؽ كبػاقي 

التػػػػي أنشػػػػأت قبػػػػؿ جامعػػػػة  بيػػػػركت -األقطػػػػار العربيػػػػة. إضػػػػافة إلػػػػى الجامعػػػػة األمريكيػػػػة
 القاىرة.

التفسػػػػػػير  –ـ(، الفكػػػػػػر المعمػػػػػػارم العربػػػػػػي اإلسػػػػػػبلمي 2009أنظػػػػػػر ، بػػػػػػديع، دكتػػػػػػكر، ) -3
، 143، منظمػػػة المػػػدف العربيػػػة، العػػػدد مجمػػػة المدينػػػة العربيػػػةالتػػػاريخي، 

 .59-34حزيراف، الككيت، ص ص: -آذار

(، ثقافػػػػػة المعمػػػػػارم كأثرىػػػػػا فػػػػػي تحديػػػػػد اليكيػػػػػة 2000أنظػػػػػر: العابػػػػػد، بػػػػػديع، دكتػػػػػكر، ) -4
، مجمة اتحاد الجامعات العربيػة لمدراسػات واألبحػاث اليندسػيةالمعمارية، 

 .41-1، ص ص: 2عدد  27كمية اليندسة، جامعة بغداد، المجمد 

، 140ة، العػػدديف: ، منظمػػة المػػدف العربيػػمجمػػة المدينػػة العربيػػة: أعيػػد نشػػره فػػي       
 .61-50، 30-13، الككيت، ص ص: 141

 التفسير التاريخي، مرجع سابؽ.  –أنظر: العابد، الفكر المعمارم العربي اإلسبلمي  -5

 أنظر: المرجع السابؽ  -6

 See: Creswell, K.A.C. (AD 1979), Early Muslimأنظػػػر:  -7

Architecture, 2vols, 2
nd

 edition, Hacker Art Books, N.Y.                  

See: Grabar, O. (AD 1985), The Formation of Islamic Art, Yale 

University Press New Haven, USA. 

 See, Jencks,C.(1977), The Language of Post- Modern أنظر:           -8    

Architecture,                                                                      Rizzoli USA. 
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   ,See: Tigerman,S.(1989),Construction, (De)Constructionأنظر:-9

   (Re) Constructio Architectural Antinomies and a (Re) 

                 newed Beginning AD,Vol.58,No1/2,PP.76-81.               

موسػػوعة الييػػػود والييوديػػػة ـ(، 1999المسػػػيرم، عبػػد الكىػػاب، )دكتػػػكر(، )     :
 .444-415، 5/186أجزاء، دار الشركؽ، القاىرة، ج 8، والصييونية

أطػكار: الطػكر األكؿ مػا قبػػؿ قسػـ المػؤرخ محمػد عػزة دركزة التػاريخ العربػػي إلػى ثبلثػة  -10
العركبػػة الصػػريحة، كىػػك الطػػكر الػػذم لػػـ تكػػف فيػػو المغػػة العربيػػة الفصػػحى مسػػتعممة، 
كيشػػمؿ السػػاميكف، كيعتبػػر الكمػػدانيكف أقػػدـ مكجػػة ىػػاجرت مػػف جنػػكب جزيػػرة العػػرب. 
كالطػػػػكر الثػػػػاني، طػػػػكر العركبػػػػة الصػػػػريحة قبػػػػؿ اإلسػػػػبلـ، كذلػػػػؾ ألف المغػػػػة العربيػػػػػة 

( غػػدت لغػػة شػػعكب ىػػذا الطػػكر سػػكاء مػػف بقػػي مػػنيـ فػػي جنػػكب الصػػريحة )الفصػػحى
الجزيرة العربية، أك مف ىاجر إلى الشماؿ. كالطكر الثالث ىك طكر العركبة الصريحة 

 في اإلسبلـ.

جػػػػػزءان، المكتبػػػػػة  13، تػػػػػاريخ الجػػػػػنس العربػػػػػيـ(، 1959أنظػػػػػر: دركزة، محمػػػػػد عػػػػػزة، )
 .1/8لبناف، ج -العصرية، صيدا

11- See: Griedion,S. (1964), The Beginnings of Arehitecture,     

Princetion university Press, N.J., USA, PP: 472-474.                             
12- See: Broadbent,G., (1981), Design In Architecture, The Pitman 

Press, Bath, England, PP: 30-35.                                                       

      : Giedion, S. (1964), former reference, PP. 113-116                      
13- See:  Giedion, S. (1964), former reference, PP. 482-492.             

        : Broadbent,G., (1981), former reference, PP: 30-36.     

14- See: Giedion, s. (1964), former reference, P. 477.                         
مجمة المدينة (، الفكر المعمارم عند إخكاف الصفا، 2005أنظر: العابد، بديع )دكتكر(، ) -15

 .43-39، يناير/ فبراير، الككيت، ص ص: 122، العدد العربية

 اإلفػػادة واإلعتبػػار فػػيـ(، 1231-1161ىػػػ/629-557أنظػػر: البغػػدادم، عبػػد المطيػػؼ، ) -16
، تحقيػؽ أحمػد غسػػاف األمػور المشػاىدة والحػوادث المعاينػػة بػأرض مصػر

 .58-57ـ، دار قتيبة دمشؽ، ص ص: 1983سبانك، 

أخبػػار مكػػة ومػػا جػػاء بيػػا مػػف ـ(، 864-ىػػػ250أنظػػر: األزرقػػي، أبػػك الكليػػد، المتػػكفى، ) -17
ـ، بيػػػركت، 1983، جػػزءاف، تحقيػػؽ رشػػدم ممحػػس، دار األنػػدلس، اآلثػػار

 .2/253ج
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أجػػػػػزاء، دار صػػػػػادر،  5، معجػػػػػـ البمػػػػػدافـ(، 1227ىػػػػػػ/625م، يػػػػػاقكت، ): الحمػػػػػك     
 .5/186ـ(، بيركت، ج1977-ىػ1397)

، ترجمة محـر كماؿ، مكتبة اآلداب، القاىرة، بالد ما بيف النيريفأنظر: ديبلبكرانت، ؿ.،  -18
 .138-135ص:

 135-أنظر: المرجع السابؽ، ص -19

 136-أنظر: المرجع السابؽ، ص -20

 136-السابؽ، صأنظر: المرجع  -21

 136-أنظر: المرجع السابؽ، ص -22

 136-أنظر: المرجع السابؽ، ص -23

ىنػػاؾ مدرسػػتاف تاريخيتػػاف، األكلػػى تقػػكؿ بعركبػػة السػػامييف، كأف التػػاريخ العربػػي ابتػػدأ مػػع  -24
اليجػػػرات السػػػامية. كيتبنػػػى ىػػػذه المدرسػػػة المػػػؤرخ محمػػػد عػػػزة دركزة، كالثانيػػػة مػػػرة تعتبػػػر 
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 .1/167مرجع سابؽ، ج أخبار مكة،أنظر: األزرقي،   -110
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ـ(، آثػػػار الػػػببلد 1283-1203ىػػػػ/682-600أنظػػػر: القزكينػػػي، زكريػػػا، )  -111
 .115كأخبار العباد، دار صادر، بدكف تاريخ نشر، بيركت، ص:
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 .1/241سابؽ، ج

 34أنظر: اليامش رقـ   -113

 بؽ.، مرجع سامروج الذىب ومعادف الجوىرأنظر: المسعكدم،   -114

 ، مرجع سابؽ.معجـ ما استعجـأنظر: البكرم،   -115

 ، مرجع سابؽ.معجـ البمداف: الحمكم، ياقكت،               

، مجمػة الديارات النصػرانية فػي اإلسػالــ(، 1938أنظر: زيات، حبيب، )  -116
 .417-289، ص:36أيمكؿ، السنة  –الشرؽ، عدد، تمكز 

، تحقيػػػؽ جػػػبلؿ الػػػدياراتـ(، 967-898ىػػػػ/356-284: األصػػػبياني، أبػػػك الفػػػرج، )     
 .31-27عطية، دار رياض الريس، لندف، ص:

-2/225، مرجػػع سػػابؽ، جمػػروج الػػذىب ومعػػادف الجػػوىرأنظػػر: المسػػعكدم،   -117
256 . 

 .392-2/387أنظر: المرجع السابؽ، ج  -118
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3127. 

حقػػػػؽ المخطػػػػػكط د. إسػػػػماعيؿ العربػػػػػي، كنشػػػػرتو دار الجيػػػػػؿ بيػػػػركت. كلكػػػػػف                   
الكتػػاب المحقػػؽ يخمػػك مػػف الرسػػكمات. كمػػا يكجػػد تصػػحيؼ باسػػـ المؤلػػؼ، ففػػي 
 الكتاب المحقؽ اسمو عبد الرحيـ الغرناطي!؟ كالرسكمات نقمت عف المخطكط.

 .293، مرجع سابؽ، ص:الديارات النصرانية في اإلسالـأنظر: زيات، حبيب،   -121

 .146، مرجع سابؽ، ص:آثار البالد وأخبار العبادأنظر: القزكيني،   -122

 عامان في اليند، درس خبلليا عمكميـ كفنكنيـ، كلغاتيـ. 40: قضى البيركني  -123
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 ر٤ٖ٘ق أُؤُلبد اُؼ٤ِٔخ

 ػ٘ل ػِٔبء األٗلٌُ ٝأُـوة

 

 أ. ك. ٓياؽْ ػال١ٝ أُْبٛو١

 هئ٤ٌ هَْ اُلهاٍبد اُزبه٣ق٤خ 

 اُؼوام / إَُٔٞ –عبٓؼخ الٛب١ 

Mozahim_a@yahoo.com 

07705240255 

 11092ٓ.ة:
 

طؤَٛ كٖ حَُكالص ػ٘ي حألٗي٤٤ُٖٔ ٝحُٔـخٍرش ٝحٛظٔٞح رظي٣ٖٝ ٍكالطْٜ, ٝطوٜٜٞح كي٢            

ٛيٌح حُلييٖ, ٝكَػييٞٙ كٔييذ ١ز٤ؼييش حَُكِيش ٝهييي هٔيئٜخ ٓلٔييي حُلخٓيي٢ اُي٠ هٔٔييش ػ٘ييَ هٔيئخ ٜٓ٘ييخ 

حَُكِش حُلـخ٣ُش ٝحُٔي٤خك٤ش ٝحَُٓي٤ٔش ٝح٣ُِخ٣ٍيش ٝحُيٍحٓي٤ش ٝحألػ٣َيش ٝ حالًظ٘يخك٤ش ٝ حُٔوخ٤ٓيش ٝ 

حُو٤خ٤ُييش ٝ حُؼ٤ِٔييش ٝح٤ُٔخٓيي٤ش ٝحُي٤ِ٤ُييش ٝحُؼخٓييش ٝحُٔييلخ٣ٍش ٝحُلَٜٓيي٤ش, أٓييخ حأله٤ييَس كٜيي٢ حُظيي٢ 

٣وظٜييَ ٓئُلٜييخ ػِيي٠ ًًييَ حَُؿييخٍ حُيي٣ٌٖ ُويي٤ْٜ ٝحُ٘يي٤ٞم حُيي٣ٌٖ هييَأ ػِيي٤ْٜ ٝحٌُظييذ حُظيي٢ ىٍٓييٜخ "

"ػ٤ِْٜ
(1)
. 

ُٔـيَد( ؿ٤َ إٔ ٓخ ٣ٌٖٔ إٔ ٗوُٞٚ ك٢ ٌٛح حُٜيى إٔ ر٤جش حُٔـَد حإلٓال٢ٓ )حألٗييُْ ٝح 

ًخٗييض ٓللييِس ُِؼِٔييخء كيي٢ حال١ييالع ػِيي٠ َٓحًييِ حُل٠ييخٍس حُؼَر٤ييش حإلٓييال٤ٓش, ٝحالٓييظِحىس ٓييٖ 

ػِٜٞٓخ, ُٝؼَ ٌٛح حألَٓ ًخٕ كِٔخ ٣َحٝى ٓو٤ِش ًَ كَى ٗؼَ رو٤ٔش حَُٔ٘م حإلٓال٢ٓ ٓٞحء أًيخٕ 

ألهيَٟ،ىحكؼٚ حُلؾ ٣ُٝخٍس حُؼظزخص حُٔويٓش أّ ٍإ٣ش ٓؼيخُْ حُل٠يخٍس ٝحُؼِيْ كي٢ حُٔييٕ حُؼَر٤يش ح

إ "ٝهي هٚ حُؼالٓش حرٖ هِيٕٝ ُِٓ٘ش حَُكِش ك٢ كَٜ ػوييٙ كي٢ ٓويٓظيٚ اً ٣ويٍٞ ك٤يٚ:  

حُزَ٘ ٣ؤهٌٕٝ ٓؼخٍكْٜ ٝأهالهْٜ ٝٓخ ٣٘ظلِٕٞ رٚ ٖٓ حٌُٔحٛذ ٝحُل٠خثَ طخٍس ػِٔخ ٝطؼ٤ِٔخ ٝاُوخء 

ٝطييخٍس ٓلخًييخس ٝطِو٤٘ييخ رخُٔزخٗييَس.. كؼِيي٠ هيييٍ ًؼييَس حُ٘يي٤ٞم ٣ٌييٕٞ كٜييٍٞ حٌُِٔييخص ٍٝٓييٞهٜخ.. 

 "كخَُكِش الري ٜٓ٘خ ك٢ ١ِيذ حُؼِيْ الًظٔيخد حُلٞحثيي ٝحٌُٔيخٍ رِويخء حُٔ٘يخ٣ن ٝٓزخٗيَس حَُؿيخٍ
(2)

 ,

ًٔخ ر٤ٖ إٔ ٓالهخس ح٤ُ٘ٞم هالٍ حَُكِش ٣ٌَُ ُِطخُذ ٌَٓ٘ حالٛطالكخص كي٢ طؼِيْ حُؼِيّٞ روُٞيٚ: 

ْٜ ك٤ٜيخ كِوخء أَٛ حُؼِْ ٝطؼيى ١َم حُٔ٘خ٣ن ٣ل٤ي ط٤٤ِٔ حالٛطالكخص رٔخ ٣َحٙ ٓيٖ حهيظالف ١يَه"

ك٤ـَى حُؼِْ ػٜ٘خ ٣ٝؼِْ أٜٗخ اٗلخء طؼ٤ِْ ١َٝم طَٞٛ ٣ٜٝ٘ٞ هٞحٙ ا٠ُ حَُٓٞم ٝحالٓيظلٌخّ كي٢ 

حٌُٔخٕ ٝطٜلق ٓؼخٍكيٚ ٝط٤ِٔٛيخ ػيٖ ٓيٞحٛخ ٓيغ طو٣ٞيش ٌِٓظيٚ رخُٔزخٗيَس ٝحُظِوي٤ٖ ًٝؼَطٜٔيخ ٓيٖ 

"ح٤ُ٘ٔوش ػ٘ي طؼيىْٛ ٝط٘ٞػْٜ ..
(3)

 

طٌٖٔ ك٢ أ٣َٖٓ أُٜٝٔخ: ٟٔخٕ ٓالٓش  ٝأٍؿغ حُزؼٞ ا٠ُ إٔ كٞحثي حَُكِش ك٢ ١ِذ حُؼِْ 

حُٜٔ٘ؾ أُ٘و٢ِ, ٖٓ هالٍ طٜل٤ق حُٔظٕٞ ح٣َُٝٔش َٝٝٛ أٓيخ٤ٗيٛخ رؤٛيلخرٜخ, ٝػخ٤ٜٗٔيخ: طٜيل٤ق 

اًح أٍىص إٔ طؼَف ٓويحٍ ٤ٗوي "ٜٓ٘ؾ حُظل٤ٌَ ٝر٘خإٙ ػ٠ِ حػزض حُوٞحػي, ٖٝٓ حألهٞحٍ حُٔؤػٍٞس: 

كـخُْ ؿ٤َٙ
" (4)

. 

ُؼِيْ ٝحألىد ٓٔيٖ ٍكيَ ػيٖ ريالىٙ إٔ ٠٣يغ كي٢ ٖٝٓ ٛ٘يخ كويي ًٛيذ حُيزؼٞ ٓيٖ ٍؿيخٍ ح 

ًظييخد هييخٙ أٓيئخء ٗيي٤ٞهٚ ٝطييَحؿْٜٔ, ٓييغ ًًييَ حٌُظييذ حُظيي٢ ىٍٓييٜخ ػِيي٤ْٜ, ٝحُظؼييَٝ ُِٔٔييِش 

حَُٝحس حُظ٢ طِٞٛٚ ُٞحٟؼ٢ حُٔئُلخص حأل٤ُٖٝ
(5)

حألَٓ ح١ٌُ أىٟ ا٠ُ ط٘ٞع طٔي٤ٔخص ًُيي حُٜي٘ق  
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"ٔخث٘يخ ٣طِويٕٞ ُلظيش حُٔ٘ي٤وشٖٓ حٌُظذ حُٔؼ٤٘ش رؤٓٔخء ح٤ُ٘ٞم , كوي ًيخٕ حألٝحثيَ ٓيٖ ػِ
(6 )

ػِي٠ 

حُـِء ح١ٌُ ٣ـٔغ ك٤ٚ حُٔليع أٓٔخء ٤ٗٞهٚ ٣َٝٓٝخطٚ ػيْٜ٘, ػيْ ٛيخٍٝح ٣طِويٕٞ ػ٤ِيٚ رؼيي ًُيي 

حُٔؼـْ 
(7)

, ر٤٘ٔخ ظيَ أٛيَ حألٗييُْ ٣ٔيظؼِٕٔٞ ٣ٝطِويٕٞ حُزَٗيخٓؾ
(8)

كي٢ كي٤ٖ ظيَ أٛيَ حُٔ٘يَم  

٣ٔظؼِٕٔٞ ا٠ُ ح٥ٕ حُؼزض
(9)
ٝأَٛ حُٔـَد ٣ٔٔٞٗٚ أُلَٜٓش 

(10)
. 

٤ٓلخٍٝ حُزلغ اطزخع حُٜٔ٘ؾ حُظل٢ِ٤ِ ٌُظذ حُلٜخٍّ ٓز٤٘خ رؤِٓٞد حٓيظوَحث٢ ٓٔيخٍ                  

حُٔئُلخص حُؼ٤ِٔش حُظ٢ ٓخىص ك٢ طِي حُؼٍٜٞ, أٓخ أٛييحف حُزليغ كٜي٢ اريَحُ حُلٞحثيي حُظي٢ كووظٜيخ 

ٜي٢ ٝحُؼؼيٍٞ حُلٜخٍّ حُؼ٤ِٔيش كي٢ كليع حٌُؼ٤يَ ٓيٖ حُٔئُليخص اً أٛيزلض ىُي٤ال ُِزيخكؼ٤ٖ كي٢ حُظو

ػ٤ِٜخ رؼي إٔ أٛزق حٌُؼ٤َ ٜٓ٘خ رلٌْ حُٔلوٞى أٝ حُظ٢ ٝهغ حالهظالف ك٢ ٗٔزظٜخ ا٠ُ ٓئُل٤ٜخ ٣ُٝخىس 

ػ٠ِ ًُي كوي هيٓض ٌٛٙ حُٔئُليخص حُؼ٤ِٔيش ٛيٍٞس ُِل٤يخس حُؼوخك٤يش حُظي٢ ػخٗيٜخ حُؼِٔيخء كي٢ ٓوظِيق 

 حُلوذ.

 

 ر٤ٖ٘ق ًزت اُجوٗبٓظ:

ق حُٔئُليخص حُؼ٤ِٔيش رط٣َويش ٝحكييس, ُٝيْ ٣ظزؼيٞح ُْ ٣ِظِّ ػِٔخء حألٗيُْ ٝحُٔـَد رظٜي٤٘ 

ٜٓ٘ـخ ٝحكيح ك٢ طؤ٤ُلٜخ, أٝطز٣ٞزٜخ, أٝطَط٤ذ ٓخىطٜخ, كٌَِ ْٜٓ٘ ٣َ١وظٚ, ٣ٌٖٝٔ كَٜٛخ ٖٓ ك٤يغ 

 -أٓخ٤ُذ ٓئُل٤ٜخ ٝػَْٟٜ ُٔخىطٜخ ا٠ُ ٓخ ٢ِ٣:

 . ر٤ٖ٘ق أُؤُلبد اُؼ٤ِٔخ ٓورجخ ؽَت ٓٞٙٞػبرٜب:1

-1108ٛ/575-٣ٝ502ٔؼَ ٌٛح حُٜٔ٘ؾ حُلو٤ٚ حُٔليع أرٞ رٌَ ٓلٔي ريٖ ه٤يَ حالٗيز٢ِ٤ ) 

"كَٜٓيش ٓيخ ٍٝحٙ ػيٖ ٗي٤ٞهٚ"ّ( ح١ٌُ أُق 1179
(11)

ك٤يغ ٣يظٌِْ كي٢ ٓويٓيش حٌُظيخد ػيٖ ك٠يَ  

حُؼِْ ح١ٌُ ال ٣ؼٔيَ ريٚ ًيخٌُِ٘ حُي١ٌ ال ٣٘لين ٓ٘يٚ, حطؼيذ ٛيخكزٚ " حُؼِْ ٝكخثيطٚ, ٓٔظٜ٘يح روُٞٚ 

حُؼِيْ ػِٔيخٕ, ػِيْ رخُِٔيخٕ ٛيٞ " أٝ ًٔيخ هيخٍ ٍٓيٍٞ    "ػْ ُْ ٣ٜيَ اُي٠ ٗلؼيٚ ٗلٔٚ ك٢ ؿٔؼٚ,

, ٝٓييٖ هييالٍ طِييي حُٔويٓييش ٣زيي٤ٖ حرييٖ ه٤ييَ حالٗييز٢ِ٤ "حُلـييش ػ٤ِييي, ٝػِييْ رخُوِييذ ٛييٞ حُ٘ييخكغ ُييي

ٝحٗٚ ٓخ٢ُ ٓخثِٕٞ ٖٓٔ ُيٚ ٍؿزيش كي٢ حُؼِيْ ٝػ٘خ٣يش رظو٤٤ييٙ "ٓٔٞؿخص حٗـخُٙ ٌُٜٙ حُلَٜٓش روُٞٚ: 

ٚ إٔ حًًييَ ُٜيْ ٓييخ ٣ٍٝظييٚ ػييٖ ٗيي٤ٞه٢, ٍكٜٔيْ   ٓييٖ حُيييٝح٣ٖٝ حُٜٔيي٘لش كيي٢ ٝٛٔيش كيي٢ طلٜيي٤ِ

َٟٝد حُؼِْ ٝأٗٞحع حُٔؼخٍف, ٝحٕ حًًَ أٓخ٤ٗي١ ػ٤ِْٜ ك٤ٜخ اُي٠ ٜٓي٘ل٤ٜخ, ٝٓيخ هَأطيٚ ٓيٖ ًُيي 

ػ٤ِْٜ أٝ ٓٔؼظٚ ػ٤ِْٜ روَحءطْٜ أٝ روَحءس ؿ١َ٤, ٝإٔ أ٤ٟق ا٠ُ ًُي ٓخ ٗخ٢ُٗٞٝ ا٣خٙ أٝ أؿخُٝٙ 

٢ُ"
(12)

0 

ٌظل٢ رز٤خٕ ك٠َ حُؼِْ رَ ٣ِ٣ي ػ٠ِ ًُي ا٠ُ ر٤خٕ ٓخ ٣٘زـ٢ إٔ ٣لِٔٚ ١خُذ حُؼِْ ٖٓ ٝال ٣ 

ٛييلخص روُٞييٚ: "ٝحػِٔييٞح ٍكٌٔييْ   إٔ ػِيي٠ ٓظوِييي ٛييٌٙ حُط٣َوييش ٝظييخ٣ق: رؼ٠ييٜخ كيي٢ حُلٔييَ 

ٝحَُٝح٣ييش, ٝرؼ٠ييٜخ كيي٢ حُظؤى٣ييش ٝحُظز٤ِييؾ, كؤٓييخ حُظيي٢ كيي٢ حُلٔييَ كٜٔ٘ييخ إٔ ٣ؼييَف ١ييَم حَُٝح٣ييش 

خ آٔخع حَُح١ٝ هَحءس حُٔليع ٌُِظخد ح١ٌُ ٍٝحٙ, أٝ ا٣َحىٙ ُِليي٣غ ٓيٖ كلظيٚ, َٝٓحطزٜخ.. أػالٛ

ٝٓٔخػٚ ٖٓ كِن ك٤ٚ, ٝرؼيٛخ ػَٝ حُيَح١ٝ ٌُِظيخد أٝ حُليي٣غ ٝٓئخع حُ٘ي٤ن ًُيي ٓ٘يٚ, ػيْ رؼيي 

ًُييي ٓ٘خُٝييش حُ٘يي٤ن ٌُِظييخد حُيي١ٌ ٍٝحٙ ػييٖ ٗيي٤وٚ, ػييْ رؼيييٛخ اؿييخُس حُ٘يي٤ن ُِطخُييذ إٔ ٣ليييع رييٚ 

رخكظٚ ًُي ُٚرخٌُظخد ح١ٌُ ٍٝحٙ ٝا
"(13)

. 

ًٔخ ٣ز٤ٖ ك٢ ًُي أ٤ٔٛيش حإلؿيخُس حُؼ٤ِٔيش اً ػيَٝ ُ٘يخ ٗي١َٝ حإلؿيخُس ػ٘يي حإلٓيخّ ٓخُيي  

ُٝٔخُي ٍكٔٚ   ٗي١َٝ كي٢ حإلؿيخُس, ٝٛيٞ إٔ ٣ٌيٕٞ حُليَع ٓؼخٍٟيخ رخألٛيَ "ٍكٔٚ   هخثال: 

ؼِْ, ٝٗي١َ ػخُيغ كظ٠ ًؤٗٚ ٛٞ... ٝحٕ ٣ٌٕٞ ػخُٔخ رٔخ ٣وزَ رٚ, ػوش ك٢ ى٣٘ٚ ٍٝٝح٣ظٚ, ٓؼَٝكيخ ريخُ
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ٝٛٞ إٔ ٣ٌٕٞ حُٔٔظـ٤ِ ٖٓ أَٛ حُؼِْ ٝٓظٔئخ رٔئظٚ كظي٠ ال ٠٣يغ حُؼِيْ اال ػ٘يي أِٛيٚ ... ًٝيخٕ 

"٣ٌَٙ حإلؿخُس ُٖٔ ٤ُْ ٖٓ أَٛ حُؼِْ ٝال ٖٓ هيٓٚ ٝهخ٠ٓ ٛ٘خػظٚ
(14)

. 

إ ك٢ حإلؿخُس كخثييط٤ٖ: اكييحٛٔخ حٓيظؼٔخٍ حَُٝح٣يش ػ٘يي "ٝػٖ كٞحثي حإلؿخُس حُؼ٤ِٔش هخٍ:  

"حص, ٝحُؼخ٤ٗش حالٓظٌؼخٍ ٖٓ ح١َُٝٔ كظ٠ ال ٣ٌخى ٣ٌ٘ ػٖٔ حٓظٌؼَ ٖٓ حَُٝح٣خصح٠ٍَُٝ
(15)

. 

ػْ ٣ظ٘خٍٝ ٓخ ٣َحٙ ٖٓ ٝظخثق حُلَٔ ٜٝٓ٘خ كٖٔ ح٤ُ٘ش ٝحٕ ٣ِ٣يي رَٝح٣ظيٚ ُِليي٣غ حٓيظلخىس  

حُظلوٚ ك٤ٚ, ٝحُؼَٔ رٔخ ٣ٔظل٤يٙ ٓ٘ٚ, ٣ٝزِـٚ ا٠ُ ٓظلوويٚ, ًٔيخ ٣زي٤ٖ كٞحثيي حُؼ٘خ٣يش ريظؼِْ ػِيْ حُِٔيخٕ, 

ًٔخ أٟٝق ٓخ ٣وغ ػِي٠ ١خُيذ حُؼِيْ ٓيٖ حُزيَ ر٘ي٤وٚ ٝحَُكين ريٚ ٝحُظِٔين ُيٚ ٤ُٔيظوَؽ ٓ٘يٚ ريٌُي 

"حُلٞحثي ٣وٍٞ حرٖ هظ٤زش: ٤ُْ حُِٔن ٖٓ أهالم حُٔئٖٓ اال ك٢ ١ِذ حُؼِْ
(16)

. 

رؼيٛخ ٣ويّ كي٢ كَٜٓيظٚ أٓئخء حٌُظيذ كٔيذ طَط٤يذ ػِٜٞٓيخ ك٠٤يغ حُٜييحٍس ك٤ٜيخ ُؼِيّٞ  

ٝٓييخ ٣ظٜييَ رٜييخ, ٝحُ٘خٓيين ٝحُٔ٘ٔييٞم ٝحألكٌييخّ ٝحُظلٔيي٤َ, طظِٞٛييخ ًًييَ حُوييَإٓ ٓييٖ ًُييي حُوييَحءحص 

ح١ُٞٔؤص ٝٓخ ٣ظَٜ رٜخ, ًًَٝ حُٜٔ٘لخص حُٔظ٠ٔ٘ش ُِٖٔ٘ أ٠٣خ ٓغ كوٚ حُٜلخرش ٝحُظخرؼ٤ٖ, ٖٝٓ 

حُٔٔخ٤ٗي حُٔوَؿش ػ٠ِ أٓٔخء حُٜلخرش, ٖٝٓ ٓخثَ ًظذ حُلي٣غ ٖٓ ٍٓ٘٘ٞ ٝؿ٤َ ًُي ٖٝٓ ًظذ 

ٖ ًظذ ػَِ حُلي٣غ ٝحُظٞح٣ٍن ٝٓؼَكش حَُؿخٍ ٝؿ٤يَ ًُيي ٓٔيخ َٗف ؿ٣َذ حُلي٣غ ٝٓؼخ٤ٗٚ, ٝٓ

٣ظَٜ رٚ ٖٝٓ ًظذ ح٤َُٔ ٝحألٗٔخد, ٖٝٓ ًظذ حُلوٚ ػ٠ِ ٌٓٛذ ٓخُي رٖ حْٗ, ٖٝٓ ًظذ أٍٛٞ 

حُي٣ٖ ٝأٍٛٞ حُلوٚ ٝك٠َ حُؼِْ ٝؿ٤َ ًُي ٓخ ٣ظَٜ رٚ, ٖٝٓ ًظذ حالَٗرش, ٖٝٓ ًظذ حُلَحثٞ, 

حَُهيخثن ٝٓيخ ٣ظٜيَ رٜيخ, ٝٓيٖ ًظيذ حُِـيخص ٝح٥ىحد ٖٝٓ ًظذ ػزخٍس حَُإ٣خ, ٝٓيٖ ًظيذ حُِٛيي ٝ

ٝحَُ٘ٝكخص ٝأٗؼخٍ حُؼَد ٝحُٔليػ٤ٖ ٝٓخ ٣ظَٜ رٌُي, ٖٝٓ ًظذ ح٥ىحد ٝحُِـيخص ٝحُ٘يَٝكخص 

ٝٓخ ٣ظَٜ رٌُي ٖٓ ٗٞػٚ, ػْ ٣ًٌَ ٓخ ٍٝحٙ ٖٓ كٜخٍّ ؿخٓؼش َُٝح٣خص ح٤ُ٘ٞم ٝطٞح٤ُلْٜ, ٤ُوظظْ 

"خُٝٙ ُلظخ ٝهطخكَٜٓظٚ رزخد ط٤ٔٔش ح٤ُ٘ٞم ح٣ٌُٖ ٍٟٝ ػْٜ٘ ٝأؿ
(17.)

. 

إ ٓخ هيٓٚ حرٖ ه٤َ ٖٓ حُلَٜٓض حألرـي١ ٖٓ حٌُظذ ط٣ِي ػِي٠ حألُيق ٝحألٍرؼي٤ٖ ًظخريخ,  

ُٝٞ هخٍٗخ ٓغ ٓخ ؿخء ػٜ٘خ ك٢ ً٘ق حُظٕ٘ٞ ُلخؿ٢ ه٤ِليش الط٠يق إٔ حأله٤يَ ال ٣يًٌَ ٜٓ٘يخ ؿ٤يَ 

 ػيى ٟج٤َ ؿيح ٝٛٞ ٓخ ٣للع الرٖ ه٤َ كوٚ ٝؿٜيٙ ك٢ كلع طَحع حٓظ٘خ.

 

 ر٤ٖ٘ق أُؤُلبد اُؼ٤ِٔخ ؽَت ا٤ُْٞؿ اُن٣ٖ رِو٠ ػْٜ٘ أٝ اٍزغبىْٛ:. 2

ُوي حطزغ ٛيٌٙ حُط٣َويش ٓـٔٞػيش ٓيٖ حُٔيئُل٤ٖ اال أٜٗيْ ُيْ ٣ِظِٓيٞح ٜٗـيخ ٓٞكييح, كيبًح ًيخٕ  

ّ(1146-1088ٛ/541-481حإلٓخّ حُوخ٢ٟ ػزي حُلن رٖ ػط٤ش أُٔلخٍر٢ حألٗي٢ُٔ )
(18 )

هي حطزيغ 

ٛيٌٙ طٔي٤ٔش ٓيٖ ُو٤ظيٚ ٓيٖ حُ٘ي٤ٞم كِٔيش حُؼِيْ "حُلٔي ٝحُظٜي٤ِش: ٜٓ٘ـخ ك٢ كَٜٓظٚ ك٤غ هخٍ رؼي 

"ًًَٝ ٓخ ٣ٍٝظٚ ػْٜ٘ ٖٝٓ أؿخ٢ُٗ
(19)

. 

ٝطظْٔ ٣َ١وظٚ رظوي٣ْ ٍٛٞس ٝحٟلش ػٖ ك٤خس ٤ٗٞهٚ حُؼ٤ِٔش ٓغ ؿٞحٗذ ٖٓ حُٞهخثغ حُظ٢  

 ؿَص ُْٜ ٓغ رؼٞ حُؼِٔخء, ٝال ٣ـلَ أك٤خٗخ إٔ ٣ظطَم ا٠ُ ك٤يخطْٜ حُ٘وٜي٤ش ٝحالؿظٔخػ٤يش, ٝٓيخ

طوِيٝٙ ٖٓ ٓ٘خٛذ, ػْ ٣زيأ ك٢ َٓى حٌُظذ حُظ٢ ٍٝحٛخ ػيْٜ٘ ٓئخػخ أٝ هيَحءس أٝ ٓ٘خُٝيش أٝ اؿيخُس 

٣ٝييًٌَ أك٤خٗييخ حٌُٔييخٕ ٝحُِٓييخٕ, ِٝٓٔييِش حُٔيي٘ي ُييزؼٞ حٌُظييذ ح٣َُٝٔييش اُيي٠ ٓئُلٜييخ, ًٔييخ طظلييخٝص 

طَؿٔش ػِٔخثٚ ر٤ٖ حإل١خُش ٝحالهظٜخٍ ك٤غ هي طزِؾ حُٔطَ أٝ حُٔط٣َٖ
(20)

. 

ٚ ػ٠ِ طٔؼ٤ٖ ًظخرخ, ػالٝس ػ٠ِ ًِٔش طٞح٤ُيق ٝحُظي٢ طؼ٘ي٢ ٓـٔٞػيش ٓيٖ ٝحٗظِٔض كَٜٓظ 

حٌُظذ حُظ٢ ٍٝحٛخ ػٖ ٤ٗٞهٚ ٣ُٝخىس ػ٠ِ ًُي كوي ًخٕ ٌُٜٙ حُلَٜٓش ه٤ٔيش ًز٤يَس ُٔيخ حكظٞطيٚ ٓيٖ 

ٌُظذ حُظ٢ ًخٗض ٓلٍٞ حُيٍّ ٝحألهٌ ٝحُؼطخء, ٤ًٝق ىهِض طِي حٌُظذ ٝػ٠ِ ٣ي ٖٓ ىهِيض اُي٠ 

ك٢ ط٢٤ِٔ ح٠ُٞء ػ٠ِ حُل٤خس حُؼ٤ِٔش رٔيٕ حألٗيُْحألٗيُْ, ك٠ال ػٖ أ٤ٔٛظٜخ 
(21)

. 
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ّ( حُٔٔٔخس رـ )حُـ٤٘يش( كويي 1149-1083ٛ/544-476أٓخ كَٜٓش ٤ٗٞم حُوخ٢ٟ ػ٤خٝ ) 

أ٣ٜيخ حَُحؿزيٕٞ كي٢ طؼ٤ي٤ٖ ٍٝح٣يخط٢ ٝاؿيخُس "ٜٗؾ ٓئُلٜخ حُط٣َوش ٗلٜٔخ, ك٤غ ٣ويٍٞ كي٢ ٓوييٓظٜخ: 

ًُيي ػِي٠ ػ٤يٕٞ, ٝأهيٚ أٍٝحهي٢ ٛيٌٙ رٔيخ  ٓٔٔٞػخط٢ ٝٓـٔٞػخط٢ كوي طؼ٤ٖ .. إٔ أٗٚ ٌُْ ٖٓ

ُؼِٚ ٣ل٢ رخ٠ُٕٔٔٞ, ٝأؿ٤َ ػِي٠ كٜيخٍّ حألٗي٤خم ػِي٠ حُؼٔيّٞ كي٢ ٓيخثَ أٗيٞحع حُؼِيّٞ, ٝأٓي٢ٔ 

أ٤ٗخه٢ ح٣ٌُٖ أهٌص ػْٜ٘ هَحءس ٝٓٔخػخ ٝٓ٘خُٝش ٝاؿخُس ٖٝٓ ًظذ ا٢ُ ٖٓٔ ُْ أُوٚ ًًٝيَص ٓيٖ 

حإل٣ـيخُ .. ًًٝيَص أػ٘يخء ًُيي هزَ ًَ ٝحكي ْٜٓ٘ ٓخ ٣ؼط٢ حُليخٍ ٝكويٚ, رطيَم ٓيٖ حالهظٜيخٍ ٝ

"أٓٔخء ؿِش ٖٓٔ ُو٤ظْٜ ٝؿخُٔظْٜ ًٝحًَطْٜ ُْٝ أٍٝ ػْٜ٘, أٝ ٓٔؼض ْٜٓ٘ ..
(22)

. 

رؼييٛخ ٣ييًٌَ حُوخٟيي٢ ٗيي٤ٞهٚ ٓييَطز٤ٖ ػِيي٠ كييَٝف حُٜـييخء, ٓل٠ييال حإلٛييالٍ رخُٔلٔييي٣ٖ  

كظ٠ اًح ٓخ حٓظٞك٠ ٤ٗٞهٚ ْٜٓ٘, ػَٝ ٓخثَ أٓٔخء ٤ٗٞهٚ َٓطزش ػ٠ِ حُلَٝف ٖٓ حألُق اُي٠ 

آهَ حُلَٝف, ٝٛٞ كي٢ ػَٟيٚ ٣ظيَؿْ ُٜيْ ٣ٝؼيَٝ ٓيخ ٍٝحٙ ػيْٜ٘ ٓيٖ ًظيذ ٓوظِليش ٓيٖ ػِيّٞ 

حُي٣ٖ ٝحألىد ٝحُ٘لٞ ٝحُِـش, ٝٓلٜال أٓخ٤ٗيْٛ 
(23)

. 

-٣ٝ592ٔؼَ ٌٛٙ حُط٣َوش أ٠٣خ أرٞ حُلٖٔ ػِي٢ ريٖ ٓلٔيي ريٖ ػِي٢ حَُػ٤٘ي٢ حالٗيز٢ِ٤ ) 

ّ( ك٢ رَٗخٓـ1195-1267ٚٛ/666
(24)

ٔيي كي٢ طَحؿٔيٚ اُي٠ ًًيَ ك٤يغ ٍطزيٚ ػِي٠ حُطزويخص, ٝػ 

أٓٔخء ٤ٗٞهٚ ًخِٓش ٟٝٓٞغ ُوخثٚ ُْٜ, ٝٓخ أهٌٙ ػْٜ٘ ٖٓ ًظيذ, ًًٝيَ طيٞح٤ُلْٜ ٝٓيٖ حٓيظـخُْٛ 

اؿخُس ػخٓش كؤؿخُٝٙ, ًًَٝ ٝك٤خطْٜ, ٓزظيثخ رطزوش كِٔش حٌُظخد حُؼ٣ِِ حُٔظٜي٣ٍٖ إلهَحثيٚ ٝػخ٤ٗيخ 

ُلوٚ ٝػخُؼخ ًًَ ٖٓ ُو٤ٚ ٖٓ ًًَ ٖٓ ُو٤ٚ ٝحهٌ ػ٘ٚ ٓخ ٣َٔ ٖٓ ٜٓ٘لخص حُلي٣غ ٝٓٔ٘يحطٚ ًٝظذ ح

حُ٘ل٤٣ٖٞ ٝحٌُظخد ٝكِٔش حُِـخص ٝح٥ىحد ٍٝحرؼيخ ٓيٖ حهيٌ ػيْٜ٘ ٓيٖ حُٔظَٔٓي٤ٖ رخٌُظخريش ٝحُ٘يؼَ 

ٝكَٔ ح٥ىحد ٝهخٓٔخ ًًَ ٓخثَ ٖٓ ُو٤ٚ ٖٓ ح٤ُ٘ٔوش حُٔٔ٘ي٣ٖ, ٓوظظٔخ رَٗخٓـٚ ك٢ كَٜ ٟٖٔ 

ْ ٓيٖ أؿيخُٙ ٓيٖ أٛيَ رؼٞ ٖٓ ًًَ ٖٓٔ ُو٤يٚ ٓيٖ ٗيؼَحء حُؼٜيَ, ٓٔيٖ ٣٘يٍِ ُِٓ٘يش حُ٘ي٤ٞم, ػي

ّ 1222ٛ/619حَُٔ٘م ْٝٛ ٓزؼش ٍٝىص ػ٤ِيٚ اؿيخُحطْٜ ؿ٤ٔؼيخ كي٢ ٗيؼزخٕ ٓي٘ش 
(25)

, ًًٝيَ كي٢ 

آهَ حُلَٜ حٗٚ رو٢ ٖٓ أَٛ حَُٔ٘م ٖٓٔ أؿيخُ ُيٚ ؿٔخػيش ُيْ ٣يٍٞى أٓئخءْٛ ألٗيٚ ال ٣ؼيَف كي٢ 

 –ٗييُْ ٝهض طي٣ٖٝ رَٗخٓـٚ ١َهْٜ, ٝال ػٖٔ حهٌٝح, ًًَٝ أ٠٣خ حٗٚ ُْ ٣يٕٝ ٖٓٔ حهيٌ ػ٘يٚ رخأل

أٓخ ألٗٚ ٤ٔٗٚ ػ٘ي حإلٓالء ٌُٜح حُٔـٔٞع, أٝ ُْ ٣ل٠َٙ ٓيٖ أٓئخء أٗي٤خهٚ ١ٝيَم  –ؿ٤َ ٓخ ًًَ 

ٍٝح٣ظٚ, ػْ ؿَى أٓٔخء ؿ٤ٔغ ٖٓ ٍٟٝ ػْٜ٘ ٓٔخ طويّ ًًَٙ ك٢ رَٗخٓـٚ, ػ٠ِ حُ٘ٔن ح١ٌُ طويّ ك٢ 

لييخء ٤ٓٔييَح ُٔييٖ ُييٚ ؿييَٝ حُٞهييٞف ػِيي٠ ٓـييَى أٓيئخثْٜ, ٝحًظ"رَٗخٓـيٚ, ٤ٌُييٕٞ ًُييي ًٔييخ ٣وييٍٞ 

"رخإل٣َحى ُْٜ
(26)

. 

ّ( حألٗي٢ُٔ ك٢ كَٜٓظٚ حُي١ٌ 1291ٛ/٣ٝ691ؼظزَ أرٞ حُؼزخّ حكٔي رٖ ٣ٞٓق حُِز٢ِ )ص 

حٍطلَ ا٠ُ ٓيٕ حَُٔ٘م حإلٓال٢ٓ ًٝخٕ ُٚ ك٢ ًَ ٓي٣٘ش كَ ك٤ٜخ ٤ٗٞم, ػْ ػيخى رؼيي ططٞحكيٚ كي٢ 

ح٣ٌُٖ ١ِزيٞح ٓ٘يٚ  حَُٔ٘م ا٠ُ طْٞٗ, ٤ُٔظوَ ك٤ٜخ, ٝط٤ٜ٘ق ًظخرٚ ك٢ طِز٤ش َُؿزش رؼٞ أَٛ حُؼِْ

ًًَ ٤ٗٞهٚ ح١ٌُ حهٌ ػْٜ٘ ك٢ حُزالى حَُٔ٘ه٤ش ٝحُٔـَر٤ش ػِْ حألٍٛٞ ٝؿ٤َٙ ٖٓ حُؼِّٞ حُي٤٘٣ش "

ك٤غ ػَف طٔؼش ٖٓ أػالّ حٌُيالّ ٝأٛيٍٞ حُلويٚ ٓٔيٖ حهيٌ  "ػ٠ِ حهظالف َٟٝرٜخ حُزالى كٜ٘ٞٗخ

كٔيذ رِييحْٜٗ ّ( حُي١ٌ ٍطيذ ٗي٤ٞهٚ 1457ٛ/862ػْٜ٘, ًٌُٝي رَٗخٓؾ أري٢ ػزيي   حُٔـيخ١ٍ )

ٓزظيييثخ ر٘يي٤ٞهٚ ٓييٖ ؿَٗخ١ييش ػييْ حُٔـييَد كٜٔييَ, ك٤ييغ ػييَٝ أٗييٞحع حُظِويي٢ ٝحُ٘وييَ ُ كخى٣ييغ, 

ٝحٌُظذ حُظ٢ أهٌٛخ ػٖ ٤ٗٞهٚ, ٓؼزظخ حُٔويحٍ حُٔوَٝء ٖٓ طِي حٌُظذ إ ُْ ٣وَأٙ ًِٚ
(27)

. 

أٓخ كَٜٓض حَُٛخع
(28)

-ٛيـ894ٓلٔي حألٜٗخ١ٍ حُٔظٞك٠ رٔي٣٘ش طْٞٗ  ٓ٘ش ) ألر٢ ػزيح هلل 

رل٤خطيٚ ٝكي٢ أػ٘يخء ًُيي ٣ٔيظطَى اُي٠ أٓيٍٞ  َّ (، كوي ط٘خٍٝ ك٤ٜيخ ٓزييأ ٗ٘يؤطٚ ٝٓيخ ٣ظٜي1488

طظؼِن ريٚ أٝ ر٘ي٤ٞهٚ أٝ رٔيخ ٣ويغ كي٢ حُٔـظٔيغ ، ٓزظييثخش ريؤٍٝ ٗي٤ٞهٚ حُي١ٌ هيَأ ػِي٤ْٜ حُويَحٕ 
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ٔيظَٔ ٗي٤وٚ كي٢ طؼ٤ِٔيٚ رٔيزذ حٗظ٘يخٍ حُٞريخء ح٣ٌَُْ ك٢ حٌُٔظذ حُٞحهغ ك٢ ٓ٘طوش ٌٓ٘خٙ ُٝيْ ٣

ح١ٌُ طٞك٢ ك٤ٚ أَٛ حٌُٔظذ ، ػيْ حٗظويَ اُي٠ ٓٔي٤ي "ٌٓظيذ " آهيَ رؼيي ٝكيخس ٓؼِٔيٚ حألٍٝ 
(29)

 ،

رؼيٛخ ط٘خٍٝ ٍكِظٚ ا٠ُ طْٞٗ ًٝخٗض ٣َ١وظٚ الطوق ػ٘ي طَؿٔش ٤ٗوٚ كلٔذ رَ ٣ظليع ػٖ 

أ٤ٗخم ٤ٗوٚ أ٠٣خ
 (30)

طَؿٔش ٤ٗوٚ حُلو٤ٚ حُٔليع ،ٝهي ططٍٞ طَؿٔش ٤ٗوٚ ٝهي طوَٜ ًلخٍ 

ػزي حُٞحكي ريٖ ٓلٔيي حُـ٣َيخ٢ٗ حُي١ٌ حًظلي٠ روُٞيٚ :" ك٠يَص رٔـِيْ طلٔي٤َٙ رٔٔيـيٙ ػ٘يي 

ىحٍٙ ُٝييٚ طٞح٤ُييق ػي٣يييس ٍٝٝح٣ييخص ٌُِظييذ ًؼ٤ييَس ٝحهييٌ ػييٖ ٓ٘ييخ٣ن كوٜييخء ؿِييش ٝأؿييخُٝٙ ٓييٖ 

حُل٠َس ٖٝٓ حألٗيُْ ٖٝٓ حُٔ٘يَم ُٝيٚ ٛٔيش ػ٤ِيٚ كي٢ حُؼِيّٞ ُٝيٚ هِيْ ػـ٤يذ كي٢ ٓ٘يخًٍش 

ٝحُٔؼوٍٞ ٝأؿخُٙ ح٤ُ٘ن حإلٓخّ حرٖ ػَكش ٍكٔٚ  "  ٍُٔ٘وٞح
(31)

،ٝهيي حهيظْ كَٜٓيظٚ رليي٣غ  

هخٍ ػ٘ٚ :" ٣ؼيٝٗٚ أٍٝ حُِٔٔٔيالص .. ٣ٝٔي٠ٔ كيي٣غ حَُكٔيش ٣ٝٔي٠ٔ حُٔالهيخس ... إٔ ٍٓيٍٞ 

  ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ِْٝٓ هخٍ "حَُحكٕٔٞ ٣َكْٜٔ حُيَكٖٔ حٍكٔيٞح أٛيَ حألٍٝ ٣يَكٌْٔ ٓيٖ 

ك٢ حُٔٔخء 
(32)

. 

٠٣يييخف اُييي٠ ٛيييئالء ػزيييض أرييي٢ ؿؼليييَ حكٔيييي ريييٖ ػِييي٢ ريييٖ ىحٝى حُزِيييٟٞ حُيييٞحى١ حٗييي٢  

(1531ٛ/938)ص
 (33)

ح١ٌُ طَؿْ ك٤ٚ حُٔئُق ُل٤خس ٤ٗٞهٚ, ٓزظيثخ رؤر٤ٚ ح١ٌُ ٣وٍٞ كي٢ ٓٔيظِٜٜخ:  

أٍٝ ٖٓ هؼيص ر٤ٖ ٣ي٣ٚ ٝك٠َص ٓـِٔٚ ُِوَحءس ػ٤ِٚ ٝحُي١ ح١ٌُ ٗ٘ؤص كي٢ ظيَ ٍكييٙ, ٝٓيؼ٠ "

"رـخ٣ش ؿٜيٙ .. ٢ُ ك٢ طل٤َٜ حُٔؼخىس
(34)

. 

ّ(  حُٔؼَٝف رـ  ًظيخد حُظؼِيَ رَٓيّٞ حإلٓي٘خى 1513ٛ/٣ٝ919ؤط٢ كَّٜ حرٖ ؿخ١ُ )ص 

رؼي حٗظوخٍ أَٛ حٍُِٔ٘ ٝحُ٘خى
(35)

حطـخٛخ آهَ  ك٤غ ٣ًٌَ ك٤ٚ ٤ٗٞهٚ ح٣ٌُٖ حهٌ ػيْٜ٘ ٝحٛيال حٓئٚ 

حأل٤ُٝش رظَؿٔش رؤٓٔخثْٜ ٝرٔ٘يْٛ كظ٠ حْٓ ٓئُق حٌُظخد ح١َُٝٔ, ٝهي حكظظق كَٜٓظٚ ٌٛٙ رلي٣غ 

ٓ٘ييخ٣وٚ ٝػيييىْٛ ػٔخ٤ٗييش ػ٘ييَ ٗيي٤وخ, ٓييغ ًًييَ حٌُظييذ حُظيي٢ ٍٝحٛييخ ػييْٜ٘ ٝحُِٔٔٔييالص ٝحٌُ٘ييض 

ٝحُ٘ٞحىٍ, ٝطظلخٝص طَحؿْ ٤ٗٞهٚ ك٢ حُطٍٞ ٝحُوَٜ, كوي طزِؾ ٛللخص ػي٣يس ًظَؿٔش ٤ٗوٚ أر٢ 

ػزي   حُٜـ٤َ
 (36)

أُٔـي٢ُٝ , ٝهي ال طظـخُٝ حُؤٔش حٓطَ ًظَؿٔش ٤ٗوٚ أر٢ ٣ُي ػزي حَُكٖٔ 

ح٤َُٜ٘ رخُظ٢ٔٗٞ 
(37)

, ٝحُلَٜٓش كخكِش رخإلؿخُحص, ٝك٢ هخطٔظٜخ ًًيَ حُٔئُيق رؼ٠يخ ٓيٖ ٓئُلخطيٚ 

حُظ٢ أطْ طل٣ََٛخ ٝحُظ٢ ُْ ٣ٍِ ك٢ طو٤٤يٛخ, ػْ حٓظيٍى رٜخ ربؿخُس ٖٓ حرٖ َُٓٝم حٌُل٤يق, كيًٌَ 

ٗظلخ ٖٓ أهزخٍٙ ٝرؼٞ ٤ٗٞهٚ ػْ ًًَ حٌُظذ حُظ٢ أؿخُٛخ ُٚ حرٖ َُٓٝم 
(38)

. 

ُوي حػظزَص كَٜٓش حرٖ ؿخ١ُ ٖٓ حَٜٗ كٜيخٍّ حُٔـيَد كي٢ حُويَٕ حُؼخٗيَ ُِٜـيَس ُٔيخ  

كٞطٚ ٖٓ أٓٔخء حُٔ٘خ٤َٛ ٖٓ ٤ٗٞم حُـَد ك٢ طِي حُٔيس, ٝرؼ٠يخ ٓيٖ طيؤ٤ُلْٜ, ًٔيخ ًًيَص ٓجيخص 

حٌُظذ حُظ٢ ًخٗض ٓوٍَس ُِييٍّ ٛ٘يخى ك٤يغ رِيؾ ػييىٛخ أًؼيَ ٓيٖ ػالػٔخثيش ًظيخد, ٝريٌُي هييّ ُ٘يخ 

 ظؼ٤ِْ ٝحُؼِٔخء ٝحُٔيحٍّ ٝحٌُظذ.ٍٛٞس ػٖ ك٤خس حُ

 -ٛـ 891أٓخ ٍكِش أر٢ حُلٖٔ ػ٢ِ حُوِٜخى١ حُٔظٞك٠ رزخؿش حك٣َو٤ش)طْٞٗ( ٓ٘ش             

1486ّ
(39)

ّ ٝٓٔخٛخ " ط٤ٜٔي حُطخُذ ٝٓ٘ظ٠ٜ حَُحؿذ ا٠ُ 1436ٛـ _840ٝحُظ٢ حرظيأٛخ ٓ٘ش 

ٍٞ حُوِٜخى١ :" إٔ ًٔخ ٣و ع"كوي ًخٕ حُٔوٍٜٞ ٖٓ ٌٛح حُٟٔٞٞ ذأػ٠ِ حُٔ٘خٍُ ٝحُٔ٘خه

٣ٌٕٞ ٓؼَكخش رؤ٤ٗخه٢ ٖٓ أَٛ حُؼِْ ح٣ٌُٖ أهٌص ػْٜ٘ ... ٝرَكِظ٢ ٖٓ رٔطٚ ٓٔو٢ ٍح٢ٓ .. 

ٖٓ ؿ٣َِس حألٗيُْ  ...
("40)

٢ٛ طَحؿْ ٓظلخٝطش  ٝهي رِؾ ػيى ٖٓ طَؿْ ُْٜ ػالػش ٝػالػ٤ٖ ٤ٓوخٝش

ٌُظذ حُظ٢ ك٢ حُطٍٞ ،حٛظْ ك٢ َٓى ٓخحهٌ ػْٜ٘ ٖٓ ًظذ ،ًًَٝ ٖٓ أؿخُٙ أٝ ٗخٍٝ ٠ٔٓٝ ح

ٛللٜخ ػ٠ِ ٓئُل٤ٜخ
(41)

. 

٣ُٝخىس ػ٠ِ ًُي كوي َٛف رؼ٠خش ٖٓ ؿٜيٙ ٍكِظٚ ك٢ حُظؤ٤ُق ٝهالٍ اهخٓظٚ ك٢                

طِٔٔخٕ ٝر٤٘ٔخ ًخٕ ٣ؤهٌ ػٖ ٤ٗٞهٚ  أُق ك٢ طِي حُٔيس ًظخرٚ حُظزؼش حُٞحٟلش ك٢ ٓٔخثَ 
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ش حٌُٛخد ا٠ُ حُزوخع حُٔويٓش حألػيحى ، أٓخ ك٢ طْٞٗ حُظ٢ أهخّ ك٤ٜخ ٓيس ٓ٘ظ٤ٖ ٜٝٗق ك٢ ٍكِ

ٝاهخٓظٚ ك٤ٜخ ك٢ ٍكِش حإل٣خد ٓيس ٓ٘ش ًخِٓش كوي حهٌ ٖٓ ػِٔخثٜخ ٝحٗظـَ ك٢ حُٞهض ٗلٔٚ 

رخُظي٣ٍْ ك٤غ ٣وٍٞ: "ً٘ض ك٢ أػ٘خء ًُي حهٌ ك٢ حُوَحءس ٝحإلهَحء "ًٌُٝي ك٢ حُظؤ٤ُق كوي 

ًٝظخد    ٛ٘ق ك٢ طْٞٗ ًظخرٚ ً٘ق حُـِزخد ػٖ ػِْ حُلٔخد ٝ حُوخٕٗٞ ك٢ حُلٔخد

ح٤ٌُِخص ك٢ حُلَحثٞ  ٝهي َٗكٚ ك٢ ٗلٞ أٍرؼٚ ًَح٣ٍْ ، أٓخ ك٢ حُوخَٛس كوي حهٌ ٖٓ 

٤ٗو٤ٖ ك٤ٜخ ٝأهخّ ٓيس الطظـخُٝ حُٔظش حَٜٗ ، ر٤٘ٔخ أ٠٠ٓ ك٤ٜخ رؼي ػٞىطٚ أًؼَ ٖٓ ػالػش 

ػَ٘ َٜٗحش، حٗظـَ ك٤ٜخ رطِذ حُؼِْ هَحءس ٝاهَحء،ٝهالٍ اهخٓظٚ ك٢ حُزوخع حُٔويٓش كوي  أُق 

ظخرٚ ك٢ حُلَحثٞ ٝٛٞ  َٗف كَحثٞ حرٖ حُلخؿذ  ًٔخ حهٌ حُلي٣غ ػٖ ح٤ُ٘ن أر٢ حُلظق ً

حُلٖٔ حَُٔحؿ٢ 
(42)

. 

 

ٝػ٠ِ حُؼّٔٞ كخٕ ٍكِظٚ حُظ٢ حٓظـَهض هْٔ ػَ٘س ٓ٘ش رؼي ػٞىطٚ ا٠ُ ٓٔو٢            

ٍأٓٚ ػْ حٗظوخُٚ ا٠ُ ؿَٗخ١ش ك٤غ حَٜٗف ا٠ُ حُظي٣ٍْ ٝحُظؤ٤ُق ٖٝٓ ر٤ٖ ًُي "َٗف 

َٗف حألٗٞحٍ  ٝ َٗف كَحثٞ ه٤َِ ح١ٌُ   ٢حٍ ح٤ُ٘ٔش الرٖ ؿ١ِ ح٠ُٔٔٔ ُذ حألُٛخٍ كحألٗٞ

ّ ،ٝٓٔخػيس ١ِزظٚ ػ٠ِ ٓوخرِش ٓخًظزٞح ٖٓ ٓئُلخطٚ ٜٝٓ٘خ إٔ 1475ٛـ 880أ٠ٜٗ طؤ٤ُلٚ ٓ٘ش

ّ 1475ٛـ880ػ٢ِ حُز٤خٝ هخرَ ػ٤ِٚ َٗف كَحثٞ حرٖ حُ٘خ١ ٓ٘ش 
(43)

. 

 

 

 ٣وز٤ٖ اَُبُلز٤ٖ ٓؼب:. ر٤ٖ٘ق أُؤُلبد اُؼ٤ِٔخ ثغٔغ اُطو3

ٝطظِوٚ ٌٛٙ حُط٣َوش رو٤خّ حُٜٔ٘ق رـٔيغ حُطي٣َوظ٤ٖ كي٢ ًظيخد ٝحكيي, ٝحريَُ ٓيٖ ٓؼيَ  

ٌٛح حألٓيِٞد ٓلٔيي ريٖ ؿيخرَ حُيٞحى١ حٗي٢ حألٛيَ حُظٞٗٔي٢ ُٓٞييح ٝهيَحٍح حُٔظيٞك٠ رظيْٞٗ ٓي٘ش 

ّ (ك٢ رَٗخٓـٚ 1338ٛ/749)
(44)

حكييٛٔخ ٝؿؼِظٚ ك٢ ؿيِأ٣ٖ ًٔيخ آٓيَ, كي٢ "٣وٍٞ حُٞحى١ أ٢ٗ:  

أٓٔخء ح٤ُ٘ٞم ٝأٗٔخرْٜ ًٝ٘خْٛ ٝٓخ أٌٖٓ ٖٓ ًًَ ٓٞح٤ُيْٛ ٝٝك٤خطْٜ ٝأٗخ٤ٗيْٛ, ٝك٢ ح٥هَ ًًيَ 

حُٔييؤهًٞ ػييْٜ٘ ٠ٓييخكخ ُٜييْ ٓييخ ك٤ييٚ ٓييٖ ػِييٞ ٓيي٘ي ٌُييٖ رخإلؿييخُس, ٓؼظٔيييح كيي٢ ًُييي ٣َ١يين ١ًٝ 

"حالٓظـخُس...
(45)

. 

ٝأؿيخُٝٙ رظيْٞٗ,  ُٝوي ط٘خٍٝ ك٢ حُؤْ حألٍٝ طَحؿْ ٤ٗٞهٚ ح٣ٌُٖ هَأ ػ٤ِْٜ ٍٟٝٝ ػْٜ٘ 

ٝحإلٓييٌ٘ي٣ٍش ٝحُوييخَٛس ٝىٓ٘يين ٌٝٓييش ٝحُٔي٣٘ييش, ػييْ أطييْ ًُييي رظييَحؿْ ٓ٘ييخ٣وٚ رخإلؿييخُس ٓييٖ أٛييَ 

حُٔـَد ٝحَُٔ٘م, ٝٓغ حٗٚ ٍطيذ أٓئخء ٗي٤ٞهٚ ػِي٠ كيَٝف حُٔؼـيْ اال حٗيٚ ُيْ ٣يَحع ك٤يٚ حُيهيش 

ُٞكييخس, ر٤٘ٔييخ حُٜٔ٘ـ٤ييش ال كيي٢ حألٓيئخء ٝال أٓيئخء ح٥رييخء, ٝٛييٞ ٣ييًٌَ كيي٢ حُـخُييذ طييخ٣ٍن حُُٔٞييي ٝح

حهظ٠ذ ًؼ٤َح ك٢ طيَحؿْ ٗي٤ٞهٚ رخإلؿيخُس رل٤يغ ال طظـيخُٝ ٓيطَح ٝحكييح ٣وظٜيَ ك٤يٚ ػِي٠ ًًيَ 

حالْٓ ٓـَىح أٝ ر٣ِخىس ًًَ رؼٞ ٤ٗٞم حُٔظَؿْ ُٚ 
(46)

. 

أٓخ حُؤْ حُؼخ٢ٗ كوي هٜٚ ًٔخ طويّ رؤٓٔخء حٌُظذ حُظ٢ ٍٝحٛخ ػٖ ٤ٗٞهٚ رخُٔي٘ي حُٔظٜيَ  

ٌٛح ًًيَ ٓيخ ك٠يَٙ ًًيَٙ  "حُؼِٞ ك٢ حُٔ٘ي  ك٤غ حرظيأٙ روُٞٚ: ا٠ُ ٓئُل٤ٜخ ٓغ حُلَٙ ػ٠ِ ًًَ 

ٓٔخ ٗيَف كي٢ أٍٝ حُظيؤ٤ُق ٓيَٙ, كظ٘يخٍٝ ١يَم ٍٝح٣ظيٚ ُِويَإٓ ٝٓ٘يخ٣وٚ حُي٣ٌٖ ٍٟٝ ػيْٜ٘ ٝػ٘يخٙ 

رخ١ُٞٔؤ رَٝح٣ش ٣ل٠٤ رٖ ٣ل٠٤ أ٤ُِؼ٢ ػْ رخُٜل٤ل٤ٖ, ػْ رخُٔٔخ٤ٗي ًٝظذ ح٤َُٔس, ٝحٌُظذ حُلي٣ؼ٤ش 

حُظٜٞف ٝحألىد ٝحُ٘لٞ ٝحُِـش ٝحألٍحؿ٤ِ ٝحُٔوخٓخص, ٝحطْٔ رؼيّ حألهَٟ, َٝٓى ًظزخ أهَٟ ك٢ 

حُيهش ك٢ حُظَط٤ذ حُظ٢ ريص ٗخثؼش ك٢ ٌٛح حُؤْ 
(47)

. 
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ٝحُـي٣َ رخًٌَُ حٗٚ ًًَ أٓٔخء ٤ٗٞهٚ ح٣ٌُٖ أؿخُٝٙ ًظخرش ك٢ أُٓ٘يش ٓوظِليش, ًًيَْٛ رؼيي  

ًيخٕ ػييى ٗي٤ٞهٚ ريخُظِو٢ ٓيٖ حُ٘ي٤ٞم, ر٤٘ٔيخ  ٤ٗ208ٞهٚ ح٣ٌُٖ هَأ ػ٤ِْٜ ٝٓٔغ ٓيْٜ٘, ٝػييىْٛ 

ٗي٤وخ, ًٔيخ حٗيٚ حٓيظـخُ ٗٔيٞس ػخُٔيخص ٓ٘يٍٜٞحص رخَُٝح٣يش كي٢ ىٓ٘ين  70ٝحُٔ٘خكٜش ُيْ ٣ظـيخُٝ 

ٝػيىٖٛ ػالع ػَ٘س حَٓأس ًًَٖٛ ك٢ رَٗخٓـٚ طلض ػ٘ٞحٕ ٖٝٓ حُ٘ٔخء حُٔـ٤ِحص
(48)

. 

 

 . ر٤ٖ٘ق أُؤُلبد اُؼ٤ِٔخ ثبالٗزوبٍ ٖٓ ؽلٝك اُلٜبهً إ٠ُ ًزت االٓب٢ُ:4

ح حُٜ٘ق رَٗخٓؾ رـ٤يش حَُحؿيذ ٤٘ٓٝيش حُطخُيذ ألري٢ حُلٔيٖ ريٖ ٓيئٖٓ حألٗئُي٢ ٣ٔؼَ ٌٛ 

ّ(, ٝٛييٞ رَٗييخٓؾ ُييْ ٣ٜييَ ا٤ُ٘ييخ, ٌُٝييٖ ًًييَٙ حرييٖ ػزييي حُِٔييي 1201ٛ 598حُٔظييٞك٠ رلييخّ ٓيي٘ش) 

ٝٛيٞ رَٗيخٓؾ "حَُٔح٢ً٘ كي٢ طَؿٔيش ٛيخكذ حُزَٗيخٓؾ رؼيي إٔ ػييى ٗي٤ٞهٚ كويخٍ ػيٖ رَٗخٓـيٚ: 

َؽ رٜخ ػٖ كيي حُلٜيخٍّ اُي٠ ًظيذ حالٓيخ٢ُ حُٔل٤ييس, ٝهليض ػِي٠ كل٤َ أٝىػٚ كٞحثي ًؼ٤َس, ًخى ٣و

ٗٔوش ٓ٘ٚ روطٚ ك٢ ػٔخ٤ٗش ػَ٘ ؿِءح, أًؼَٛخ ٖٓ ٗلٞ أٍرؼ٤ٖ ٍٝهش, ٝحهظ٠زٚ ك٢ ػٔخ٤ٗيش أؿيِحء 

ٖٓ طِي حُ٘ٔزش, ٝٝهلض ػ٤ِٚ أ٠٣خ روطٚ, ٍٝأ٣يض ٗٔيوش أهيَٟ ٓيٖ حألٛيَ كي٢ ٓيل٣َٖ ًز٤ي٣َٖ, 

١ ٝأٗق, ٝػَف ك٤ٚ أكٞحٍ ٍؿخُٚ حُي٣ٌٖ ٍٟٝ ػيْٜ٘, ٣ٌٕٝٞ ٌٛح حُزَٗخٓؾ ك٢ كـْ ؿخٓغ حُظٌَٓ

ًًَٝ أهزخٍْٛ ٝٓ٘خهزْٜ ك٢ حُؼِْ ٤َْٓٝٛ ٝأهالهٜيْ ٝأٓي٘ي ػيٖ ؿٜٔيٍٞ ٓيْٜ٘ أكخى٣يغ ٝكٌخ٣يخص 

ٝأٗخ٤ٗي ٝأىػ٤ش ١َٝكخ ٓٔظطَكش, كـخء ًؼ٤َ حإلٓظخع, ٓ٘ٞع حُلٕ٘ٞ ٝحألؿَحٝ, ٝٛييٍٙ رطيَف 

ح٣يش ٤ًٝل٤يش ح٠ُيز٢, اُي٠ ؿ٤يَ ًُيي ٓيٖ ٝحٟق ٖٓ ر٤خٕ ك٠َ حُؼِْ ٝٛ٘خػش حُلي٣غ, ١َٝم حَُٝ

 "آىحد ػ٤ِش, ٝكٞحثي كي٣ؼ٤ش ٗخكؼش
(49)

. 

إ ٌٛح حُٜ٘ق ٣يكؼ٘خ ا٠ُ ىٍؽ كَّٜ حكٔي حُٔ٘ـٍٞ  
(50)

حُٔظٞك٠ رلخّ ٤ُِش حالػ٤ٖ٘ ٓيٖ)  

ّ(,اً ٣ظٔيْ أٓيِٞد حُٔ٘ـيٍٞ كي٢ حُلٜيَّ رؤٗيٚ ٓي٣ِؾ ٓيٖ 1587أًظيٞرَ  19ٛ 995هؼيس ٓي٘ش  16

ألىر٢ حَُٔ٘م حُٔظليٍَ ... ٝطظـِي٠ ٍٝف حُلٜيَّ حألىر٤يش كي٢ ٓجيخص حألِٓٞد حُؼ٢ِٔ ح٤َُٖٛ ٝح

حألىػ٤ييش حُٔٔييـؼش حُٔظ٘ٞػييش حُظيي٢ ٣ييؤط٢ رٜييخ حُٔئُييق ... ًٔييخ طظـِيي٠ كيي٢ حالٓييظطَحىحص حُ٘ؼ٣َييش 

ٝحُ٘ؼ٣َش, ًوٜش ح٤ُ٘ن ػ٢ِ رٖ ٛخٍٕٝ ٓيغ أٓيظخً ػيٞى حُـ٘يخء أري٢ ػزيي   حُليخٍُٝ حُي١ٌ حٗ٘ييٙ 

لَف, ... ٝحٓظيف ٤ٗوٚ ػزي حُٞحكي ح٢ٔ٣َُ٘ٗٞ رخَُهش ٝهٞحّ حُطزغ ٝٛٞ ٗ٘ٞحٕ ر٤ظ٤ٖ ك٢ حُؤَ ٝحُ

ًًٝييَ طٞهييق  "رييٌ ك٤ييٚ ٗييؼَحء ٝهظييٚ ١ِزييش ٝػخٓييش"كيي٢ اٗ٘ييخء حألُؿييخٍ ُٝطخكييش حُظـييٍِ كظيي٠ 

ح٢ٔ٣َُ٘ٗٞ ػٖ حُظي٣ٍْ ٣ٞٓخ ك٤ٖ َٓ رخُٔٔـي حُٔؼِين ًٓٞيذ ؿ٘يخء ريؤرٞحد ١ٝزيٍٞ ... كيخهَؽ 

ٌٛٙ ألٛيلخد حُؼٔخ٣ٍيش كظي٠ حٗلويٞح ك٤يٚ ٓيخال ٓؼظزيَح ٍأٓٚ ٖٓ حُطخم كؤٛـ٠ ٌُُي ٝهخٍ: ٓخطؤط٢ 

 "ٝٗلٖ ٗٔٔؼٚ ٓـخٗخ ك٤ٌق ال ٗلؼَ
(51)

. 

ُْٝ ٣وَ ٖٓ اٗخٍحص ًؼ٤َس طوَؽ ػٖ ٤ٓخم طَؿٔش حُ٘ي٤ٞم كٜيٞ ٣ظلييع ٓيؼال ػيٖ طؼييى  

"ػـيِ حُٔ٘ييخٍهش ػيٖ آي٘خى ٓييٌٛذ ٓخُيي"١يَم ٍٝح٣يش حُٔـخٍريش ُِلوييٚ حُٔيخ٢ٌُ ٝ 
(52)

ًٔيخ ط٘ييخٍٝ  

ٜٔش ٖٓ هالٍ طَحؿْ ٤ٗٞهٚ ًٔخ ٛٞ ػوي حُِٜق ح١ٌُ حرَّ ر٤ٖ ح٢٘٣َُٔ ٝحُيُٝش كٞحىع طخ٣ٍو٤ش ٓ

حُٔؼي٣ش ػ٘يٓخ ط٠ُٞ ػزي حُٞحكي ح٢ٔ٣َُ٘ٗٞ ًظخرظٚ ػ٠ِ حُزي٣ٜش
(53)

. 

 اُقبرٔخ :

ٖٓ ًَ ٓخ طويّ كوي ػٌٔض ١َحثن ط٤ٜ٘ق حُٔئُلخص حُؼ٤ِٔش ػ٘ي ػِٔخء                        

 -حألٗيُْ ٝحُٔـَد ؿِٔش أٍٓٞ ٢ٛ :

أظيرت تمؾ المؤلفات عناية العمماء المسمميف بالرحمة في طمب العمـ ، كحرصيـ عمى  -1
مؾ المؤلفات ، كىي تكثيؽ ما أخذكه منيا  في مختمؼ العمكـ ، كصكال إلى السند األكؿ لت
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في ببلد المسمميف  ةبذلؾ تعكس دقة كأمانة عممائنا ، كتكشؼ عف طبيعة الحركة العممي
في مختمؼ العصكر ، كما تقدـ صكرة عف حركة الكتاب كسبؿ انتقالو  مابيف المشرؽ 

 0اإلسبلمي كمغربو

ضع حفظت تمؾ المصنفات أسماء الكتب التي ألفيا عمماؤنا عبر العصكر ، كالتي ت -2
العمؿ الدؤكب مف اجؿ  ةعمى عاتؽ أبناء أألمة مف باحثيف كمتخصصيف مسؤكلي

كبذلؾ نككف قد حافظنا  كأكفينا العيد  ةإظيارىا بعدما اختفى الكثير منيا ألسباب كثير 
 ألجدادنا الذيف بذلكا ما بكسعيـ إلعبلء شأف امتنا كرفعتيا.

اعتمدىا عمماؤنا كاألسمكب الرصيف عكست تمؾ المصنفات العممية أساليب التعميـ التي   -3
القائـ بيف الشيخ كتبلميذه ، كما قدمت طرؽ تناكؿ العمـ كىك مايمكف االستفادة منو في 
الكقت الراىف كذلؾ بإيجاد أنماط تعميمية جديدة تسيـ في تنشيط الحياة العممية في بمداتنا 

 العربية كاإلسبلمية .

مؤلفات العممية المفقكدة في الكقت الراىف كذلؾ بحصر ال ساالستفادة مف كتب الفيار  -4
كفي مختمؼ الحقكؿ العممية ،كالسعي مف اجؿ إيجاد مايمكف العثكر عميو في خزانات 
العالـ بأسره ، حيث ماتزاؿ المكتبات العالمية تحتفظ بالكثير مف تمؾ المؤلفات كىي 

ؽ ماألفو عمماؤنا في تحقي ىتدعكنا إلظيارىا إلى النكر، كبيذه المناسبة العممية ندعك إل
بف محمد بف حجاج  الرياضيات مف أمثاؿ العالـ الرياضي األديب أبي محمد عبدا هلل

كالعالـ (54)ـ (1204) ىػ _601المعركؼ بابف الياسميف مف أىؿ مدينة فاس المتكفى سنة
الرياضي كالفمكي الكبير أبك العباس احمد بف محمد بف عثماف االزدم المراكشي الشيير 

ـ (الذم أحصى لو كنكف  1323-1256 -ىػ 723-654البناء العددم المراكشي)  بابف
كتابو "التمخيص في الحساب كىك مف  (55) خمسة كثمانيف كتابا كمنيا في الرياضيات

 راشير تنليفو كشرحو الكثيركف ، ككذلؾ مؤلفات أبي الحسف عمى القمصادم المار الذك
في الحساب كالفرائض كالتي بمغت في الحساب ثبلثة الذم اشتير بتنليفو  الكثيرة كأغمبيا 

 .(56)عشر كتاب
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 ٛٞآِ اُجؾش:

ٓلٔي رٖ ػؼٔخٕ حٌُٔ٘خ٢ٓ, حإل٤ًَٔ كي٢ كٌيخى حألٓي٤َ, كوويٚ ٝػِين ػ٤ِيٚ ٓلٔيي حُلخٓي٢,  .1

 ُ.-(: ٓويٓش حُٔلون:،ٙ ٙ: م1965ؿخٓؼش ٓلٔي حُوخْٓ )حَُرخ١: 

 . 541حُؼَر٢ )ر٤َٝص: ى ص(, ٙ :ٓويٓش حرٖ هِيٕٝ, َٗ٘ ىحٍ أك٤خء حُظَحع  .2

 .541,ٙ :  ٚحرٖ هِيٕٝ, حُٜٔيٍ ٗلٔ .3

طَط٤يذ حُٔيييحٍى, طلو٤يين: ٓلٔيي رييٖ طخ٣ٝييض  –أريٞ حُل٠ييَ رييٖ ٓٞٓي٠ ح٤ُلٜييز٢, ػ٤ييخٝ  .4

/د, ٣يذ  أريٞ حُلٔيٖ ػِي٢ حُوِٜيخى١, 1, حَُريخ١, حُٔـيَد, طويي٣ْ حُٔلوين, 1حُط٘ـ٢, ١

٘يًَش حُظٞٗٔي٤ش ُِظ٣ُٞيغ )طيْٞٗ: ٍكِش حُوِٜخى١, ىٍحٓش ٝطلو٤ين ٓلٔيي أريٞ حألؿليخٕ, حُ

 .60( ٓويٓش حُٔلون، 1985ٙ

 .20حٌُٔ٘خ٢ٓ, حُٜٔيٍ حُٔخرن, ٓويٓش حُٔلون،ٙ  .5

ح٤ُ٘ٔوخص: ٣وٍٞ حٌُظخ٢ٗ "ك٢ ٓؼ٠٘ حُٔؼخؿْ, "اال إٔ حُٔؼخؿْ ٣َطذ ح٤ُ٘ٔوخص ك٤ٜيخ ػِي٠  .6

كيَٝف حُٔؼـيْ رؼ٤ٜ٘يخ كي٢ أٓئخثْٜ روييالف حُٔ٘ي٤وخص.. ٝحُٔ٘ي٤وش رليظق حُٔي٤ْ ًٝٔييَٛخ 

حُظلظ٤ش ٟٜٝٔخ أ٠٣خ ٝكظق ح٤ُْٔ ًَٝٔ ح٤ُٖ٘ حُٔؼـٔش أ١ ٝآٌخٕ ح٤ُخء, ؿٔغ ٤ٗن  ٝكظق

رخُلظق, ٝٛٞ ُـش ٖٓ حٓظزخٕ ك٤ٚ حُٖٔ, ٣ٝطِن ٓـخُح ػ٠ِ حُٔؼِْ ٝحألٓظخً ٌُزيَٙ ٝػظٔيٚ, 

ٝؿٔؼييٚ ٗيي٤ٞم, ػييْ حٓييظؼِٔض حُٔ٘يي٤وش ػِٔييخ ػِيي٠ حٌُييَح٣ٍْ حُظيي٢ ٣ـٔييغ حإلٗٔييخٕ ك٤ٜييخ 

 .2/624،ٙ ٙ :٤ٗٞهٚ" حٌُظخ٢ٗ, كَّٜ حُلٜخٍّ

حُٔؼـْ ٛٞ "حٌُظخد ح١ٌُ ٣ظَؿْ ك٤ٚ ح٤ُ٘ن ٗي٤ٞهٚ ٓيَطز٤ٖ ػِي٠ كيَٝف حُٔؼـيْ, ٣ٝيًٌَ  .7

ٓخ ٍٝحٙ ػٖ ًَ ٝحكي ك٢ طَؿٔظيٚ ٓيٖ كَكيٚ, ػيْ طٞٓيغ ح٥هيَٕٝ كٔئٞح حُٔؼـيْ حٌُظيخد 

ح١ٌُ ٣وٜٚ ح٤ُ٘ن ر٤٘ٞهٚ ٝاهَحٗٚ أٝ ٖٓ حهٌ ػ٘ٚ, أٝ ٣لَىٙ حكي حُٔليػ٤ٖ ر٤٘ٞم كيخكع 

ـْ ٤ٗٞم حُٜيك٢ ُؼ٤خٝ ٝٓؼـْ طال٤ٌٓٙ الريٖ حالريخٍ", حٌُظيخ٢ٗ, كٜيَّ أٝ طال٤ٌٓٙ, ًٔؼ

 .610-2/609حُلٜخٍّ,ٙ ٙ :

حُزَٗخٓؾ ٛٞ "ًظخد ٣ٔـَ ك٤ٚ حُؼخُْ ٓخ هَأٙ ٖٓ ٓئُلخص ك٢ ٓوظِق حُؼِّٞ, ًحًَح ػ٘يٞحٕ  .8

حٌُظخد ٝحٓيْ ٓئُليٚ, ٝحُ٘ي٤ن حُي١ٌ هيَأٙ ػ٤ِيٚ أٝ طلِٔيٚ ػ٘يٚ, ٝٓي٘يٙ اُي٠ حُٔئُيق حألٍٝ, 

هالٍ ًُي حٌُٔخٕ ح١ٌُ ًخٕ ٟٓٞؼخ ُِيٍّ, ٝحُظخ٣ٍن ح١ٌُ ريأ ك٤ٚ ُِيٍحٓش أٝ  ٍٝرٔخ ًًَ

هظٜٔخ" ػزي حُؼ٣ِِ حالٛٞح٢ٗ, ًظذ رَحٓؾ حُؼِٔخء ك٢ حألٗيُْ, ٓـِيش ٓؼٜيي حُٔوط١ٞيخص 

, ٝك٢ طخؽ حُؼَّٝ ٛي٢ ًِٔيش ٓؼَريش ػيٖ ًِٔيش )رَٗخٓيٚ( 91, 1ٙ, ؽ1حُؼَر٤ش, حُٔـِي 

 خٓؼش ُِلٔخد, كَٜ حُزخء ك٢ رخد حُـ٤ْ.حُلخ٤ٍٓش حُظ٢ طيٍ ػ٠ِ حٍُٞهش حُـ

٣وٍٞ حُلخكع حُٔوخ١ٝ ػ٘ٚ ك٢ َٗكٚ ػ٠ِ حألُل٤ش ٝحُؼزيض رٔيٌٕٞ حُٔٞكييس حُؼخريض حُوِيذ  .9

ٝحُِٔيييخٕ ٝحٌُظيييخد ٝحُلـيييش ٝأٓيييخ ريييخُلظق كٔيييخ ٣ؼزيييض ك٤يييٚ حُٔلييييع ٓٔييئٞػٚ ٓيييغ أٓييئخء 

ّ حُٔ٘ييخ٤ًٍٖ ُييٚ ك٤ييٚ ألٗييٚ ًخُلـييش ػ٘ييي حُ٘ييوٚ رٔيئخػٚ ٝٓيئخع ؿ٤ييَٙ" حٌُظييخ٢ٗ, كٜييَ

 .152, ٗوال ػٖ حَُ٘ف ػ٠ِ حألُل٤ش ُِٔوخ١ٝ , ٙ:1/68حُلٜخٍّ, 

٣وٍٞ أرٞ ػزي   ك٢ أٟٝق حُٔٔخُي: " ٛٞ ك٢ حالٛطالف حٌُظخد ح١ٌُ ٣ـٔيغ ك٤يٚ حُ٘ي٤ن  .10

٤ٗٞهٚ ٝأٓخ٤ٗيٙ ٝٓخ ٣ظؼِن رٌُي, ٝؿخء ك٢ حُوخّٓٞ: حُلَّٜ رخٌَُٔ حٌُظخد حُي١ٌ ٣ـٔيغ 

ٝهيخٍ حريٖ ٌٓي٢ كي٢ طؼز٤يض حُِٔيخٕ كَٜٓيض ك٤ٚ حٌُظذ, ٓؼَد كَٜٓيش ٝهيي كٜيَّ ًظخريٚ, 
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ربٓييٌخٕ حُٔيي٤ٖ ٝحُظييخء ك٤ييٚ أٛيي٤ِش, ٝٓؼ٘خٛييخ كيي٢ حُِـييش ؿِٔييش حُؼيييى ٌُِظييذ, ُلظييش كخٍٓيي٤ش. 

 .70-69حٌُظخ٢ٗ, كَّٜ حُلٜخٍّ,ٙ ٙ : 

 (.1979ٍٓ٘٘ٞحص ىحٍ ح٥كخم حُـي٣يس )ر٤َٝص:  .11

 .6-5حرٖ ه٤َ حالٗز٢ِ٤,حُٜٔيٍ حُٔخرن ، ٙ ٙ :  .12

 .12حُٜٔيٍ ٗلٔٚ،ٙ:  .13

 .15ٜٔيٍ ٗلٔٚ،ٙ: حُ .14

 .16حُٜٔيٍ ٗلٔٚ:،ٙ: .15

 .20حُٜٔيٍ ٗلٔٚ،ٙ:  .16

 , ٝٓخ رؼيٛخ.230, 203, 185, 150, 137, 126, 77, 23حُٜٔيٍ ٗلٔٚ:،ٙ ٙ : .17

ٖٓ أٛيَ ؿَٗخ١يش, ًيخٕ كو٤ٜيخ ػخُٔيخ رخُظلٔي٤َ ٝحألكٌيخّ ٝحُليي٣غ, ًٝيخٕ ٝحٓيغ حُٔؼَكيش,  .18

 .387-2/376ٓظل٘٘خ ك٢ حُؼِّٞ, ٣ُِِٔي ٣٘ظَ: حرٖ رٌ٘ٞحٍ, حُِٜش:،ٙ ٙ :

كَّٜ حرٖ ػط٤ش, طلو٤ن: ٓلٔي أرٞ حألؿلخٕ ٝٓلٔي حُِح٢ٛ, َٗ٘ ىحٍ حُـَد حإلٓيال٢ٓ,  .19

 .41(،ٙ: 1980)ر٤َٝص: 

هييخٍٕ طييَحؿْ حُلٜييَّ ػِيي٠ ٓييز٤َ حُٔؼييخٍ ال حُلٜييَ ريي٤ٖ أٍٝ طَؿٔييش ٝآهييَ طَؿٔييش كيي٢  .20

 كَٜٓظٚ.

 . 30حُٜٔيٍ ٗلٔٚ: ٓويٓش حُٔلون،ٙ: .21

ٓخَٛ ٤َُٛ ؿَحٍ, َٗ٘ ىحٍ حُـَد  حُـ٤٘ش "كَٜٓض ٤ٗٞم حُوخ٢ٟ ػ٤خٝ, طلو٤ن .22

 .26-25(،ٙ ٙ: 1982, )ر٤َٝص: 1حإلٓال٢ٓ, ١

ٝٓخ رؼيٛخ,  ٛ٘خء ى٣ٝي١ٍ, حُٔ٘ي حُؼ٢ِٔ ك٢ ًظذ رَحٓؾ حُؼِٔخء  27حُٜٔيٍ ٗلٔٚ، ٙ:  .23

,ٙ 15حُٔ٘ش  1995, ٤ُٞ٣ٞ 1416ٛلَ  60ك٢ حألٗيُْ, ٓـِش حُظَحع حُؼَر٢, حُؼيى 

 : ٙ32-33. 

 (.1962ُٝحٍس حُؼوخكش ٝحإلٍٗخى ح١ٍُٞٔ, )ىٓ٘ن: كووٚ ارَح٤ْٛ ٗزٞف, َٗ٘  .24

 .191, 111, 92, 79, 31, 7رَٗخٓؾ ٤ٗٞم حَُػ٢٘٤،ٙ ٙ :  .25

 .180-179حُٜٔيٍ ٗلٔٚ،ٙ ٙ :  .26

 .34ى٣ٝي١ٍ, حَُٔؿغ حُٔخرن, ٙ: .27

طلو٤ن ٝطؼ٤ِن ٓلٔي حُؼ٘خر٢ ،ِِٓٔش ٖٓ طَحػ٘خ حإلٓال٢ٓ ، َٗ٘ حٌُٔظزش حُؼظ٤وش  .28

 )طْٞٗ :ىٕ ( .

 .19-15:  حُٜٔيٍ ٗلٔٚ ،ٙ ٙ .29

 0 خٝٓخ رؼيٛ 56حُٜٔيٍ ٗلٔٚ ،ٙ : .30

 .178 -177حُٜٔيٍ ٗلٔٚ،ٙ ٙ : .31

 .208 -206حُٜٔيٍ ٗلٔٚ، ٙ ٙ :  .32

 (.1983, َٗ٘ ىحٍ حُـَد حإلٓال٢ٓ )ر٤َٝص: 1. كووٚ ػزي   حُؼَٔح٢ٗ, 33١

 .34, ى٣ٝي١ٍ, حَُٔؿغ حُٔخرن،ٙ : 179.حُزِٟٞ, حُٜٔيٍ ٗلٔٚ: 34

ىحٍ حُٔـَد ُِظؤ٤ُق ٝحُظَؿٔش ٝحَُ٘٘, ِِٓٔش حُلٜخٍّ .كووٜخ ٓلٔي حُِح٢ٛ, ٓطزٞػخص 35

 (.1979" )حُيحٍ حُز٠٤خء: 3"

 .70-36.حُٜٔيٍ ٗلٔٚ، ٙ ٙ : 36

 .83.حُٜٔيٍ ٗلٔٚ،ٙ: 37
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 ٝٓخ رؼيٛخ. 170.حُٜٔيٍ ٗلٔٚ،ٙ :38

ٛـ 815ُٝي رٔي٣٘ش رٔطش حألٗي٤ُٔش حُٞحهؼش ك٢ حُ٘ٔخٍ حَُ٘ه٢ ُـَٗخ١ش كٞح٢ُ  ٓ٘ش  -39

ّ ،ٝٛٞ ٖٓ أْٛ ػِٔخء حألٗيُْ ح١ٌُ 1486-ٛـ 891ٝطٞك٢ ك٢ ٓي٣٘ش رخؿش حألك٣َو٤ش ٓ٘ش 

حٗظَٜ رظخ٤ُلش حٌُؼ٤َس حُظ٢  ط٘خُٝض ػِٞٓخ ٓوظِلش ًٝخٕ حؿِزٜخ ك٢ حُلٔخد ٝحُلَحثٞ ٣ُِِٔي 

رظط٣َِ حُي٣زخؽ ، َٗ٘   ٤َٗ حالرظٜخؽ –ي رٖ ػَٔ حُٔؼَٝف رزخرخ حُظ٘زٌظ٢ ػ٘ٚ ٣٘ظَ حكٔ

، حكٔي رٖ ٓلٔي 209ٛـ ( ، ٙ:1351، حُطزؼش حأل٠ُٝ )َٜٓ : ّػزخّ رٖ ػزي حُٔال

ىحٍ  1ٗلق حُط٤ذ  ٖٓ ؿٜٖ حألٗيُْ ح٤١َُذ ، طلو٤ن اكٔخٕ ػزخّ ، ١–حُظِٔٔخ٢ٗ حُٔو١َ 

ٍكِش  –  أرٞ حُلٖٔ ػ٢ِ حُوِٜخى١  693 -2/692( ، ٙ ٙ :1968ٛخىٍ )ر٤َٝص :

(: 1978-حُوِٜخى١ ، ىٍحٓش ٝطلو٤ن ٓلٔي أرٞ حألؿلخٕ ، حًَُ٘ش حُظ٤ٔٗٞش ُِظ٣ُٞغ )طْٞٗ 

 . 55-30ٓويٓش حُٔلون ، ٙ ٙ : 

 . 82حُٜٔيٍ ٗلٔٚ ، ٙ : -40

 .71حُٜٔيٍ ٗلٔٚ، ٙ : - 41

 .36-32حُٜٔيٍ ٗلٔٚ ، ٙ ٙ : -42

 ٓغ ٛٞحٜٓ٘خ . 37:  حُٜٔيٍ ٗلٔٚ :ٓويٓش حُٔلون، ٙ -43

 

 (.1981, َٗ٘ ىحٍ حُـَد حإلٓال٢ٓ )ر٤َٝص: 2.كووٚ ٓلٔي ٓللٞظ, 44١

 .537.حُٜٔيٍ ٗلٔٚ، ٙ : 45

 .23.حُٜٔيٍ ٗلٔٚ، ٙ : 46

 ٝٓخ رؼيٛخ. 177.حُٜٔيٍ ٗلٔٚ، ٙ : 47

 .12-11.حُٜٔيٍ ٗلٔٚ، ٙ ٙ : 48

 ف.١ –.حَُػ٢٘٤: حُٜٔيٍ حُٔخرن, ٓويٓش حُٔلون، ٙ ٙ : ُ 49

ٚ ٓلٔي كـ٢, ٟٖٔ ٓطزٞػخص ىحٍ حُٔـَد ُِظؤ٤ُق ٝحُظَؿٔش ٝحَُ٘٘, ِِٓٔش .كوو50

 (.1976( )حَُرخ١: 1حُلٜخٍّ )

 .6-5.حُٜٔيٍ ٗلٔٚ, ٓويٓش حُٔلون، ٙ ٙ : 51

 .21, 19.حُٜٔيٍ ٗلٔٚ، ٙ ٙ : 52

 .52.حُٜٔيٍ ٗلٔٚ، ٙ :53

ِٔخء ًخُٔخٍ ٖٓ ٓئُلخطٚ حٍُٜٔ٘ٞس أٍؿُٞطٚ ك٢ ػِْ حُـزَ ٝهي َٗكٜخ حٌُؼ٤َ ٖٓ حُؼ -54

ٝحُوِٜخى١ ٝحرٖ حُٜخثْ ،أٓخ ًظخرٚ ح٥هَ كٜٞ"طِو٤ق حألكٌخٍ ك٢ حُؼَٔ رَّٓٞ حُـزخٍ  ٢ى٣٘

ٝح١ٌُ ٓخُحٍ ٓللٞظخش ك٢ حُوِحٗش حُؼخٓش رخَُرخ١ ٟٖٔ ًظذ حٌُٔظزش حٌُظخ٤ٗش ٣ُِِٔي ػٖ ًُي 

ىحٍ  ، ٣ًًَ31َ٘ٗخص ٓ٘خ٤َٛ ٍؿخٍ حُٔـَد ،حرٖ ح٤ُخ٤ٖٔٓ حُِِٔٔش –ًٕ٘ٞ  ٣٘ظَ ػزيح هلل

 . خٝٓخ رؼيٛ 9حٌُظخد حُِز٘خ٢ٗ )ر٤َٝص:ى ص ( ،ٙ : 

ٖٓ ٓئُلخطٚ حألهَٟ ًظخد حُـزَ ٝحُٔوخرِش ٝٓويٓش ك٢ أه٤ِيّ ٝحُٔوخالص حألٍرغ  -55

ٝحألٍٛٞ ٝحُٔويٓخص ك٢ ٛ٘خػش حُـزَ ٝحُوخٕٗٞ ك٢ حُؼيى ٝٓوظَٜ ك٢ حُٔخكش ٝؿٞحرخص 

ٝحُظ٘ـ٤ٔ٤ش ٝحُلِٔل٤ش ٣ُِِٔي ػ٘ٚ  ػ٠ِ ٓٔخثَ ٛ٘ي٤ٓش ٝٓٔخك٤ش ،ك٠الش ػٖ ٓئُلخطٚ حُل٤ٌِش

َٗ٘ ىحٍ حٌُظخد  32حرٖ حُز٘خء حُؼيى١ حُِٔٔش  –٣٘ظَ ٣ًًَخص ٓ٘خ٤َٛ ٍؿخٍ حُٔـَد 

 ٝٓخرؼيٛخ .5حُِز٘خ٢ٗ )ر٤َٝص :ىٕ ( ،ٙ :
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ٖٓ ٜٓ٘لخطٚ ك٢ حُلٔخد ،ؿ٤٘ش ١ًٝ حألُزخد ك٢ َٗٝف ً٘ق حُـِزخد ًٝ٘ق حألَٓحٍ  -56

حرٖ حُز٘خء ٝحُظزَٜٙ  ٚحُلٔخد َٝٗف طِو٤ ك٢ ػِْ حُـزخٍ ًٝ٘ق حُـِزخد ػٖ ػِْ

حُٞحٟلش ك٢ ٓٔخثَ حألػيحى ٝهخٕٗٞ حُلٔخد َٝٗكٚ ح٠ُٔٔٔ "حٌٗ٘خف حُـِزخد ػٖ هخٕٗٞ 

حُلٔخد َٝٗف حألٍؿُٞس ح٤ُخ٤٘٤ٔٓش ٝٓوظَٜٙ ٝ ٍٓخُش ًٝحص حألٓٔخء ٝح١ٍَٝ٠ُ ك٢ ػِْ 

حُٔٞح٣ٍغ ٝح٤ٌُِخص َٝٗكٚ ٝحُٔٔظٞك٠ ُٔٔخثَ حُلٞك٢ ٝ"َٗكخٕ ػ٠ِ حُظِٔٔخ٤ٗش " ٝطو٣َذ 

، ٖٝٓ 47-40، ٙ ٙ : نحُٜٔيٍ حُٔخر –ُٔٞح٣ٍغ ٝؿ٤َْٛ .٣ُِِٔي ٣٘ظَ حُوِٜخى١ ح

حُٔل٤ي إٔ ًٌَٗ أٗٚ ٗوَ حُؼخُْ حُل٢َٔٗ أ٣ٍٔظ٤ي ٓخٍ ًظخد طِو٤ٚ أػٔخٍ حُلٔخد كؤهزَ ػ٤ِٚ 

ػِٔخء حُـَد ٝٗٔذ حُزؼٞ ْٜٓ٘ حٌُؼ٤َ ٖٓ ٗظ٣َخص حٌُظخد ألٗلْٜٔ ،ٝك٢ حُٜ٘ق حُؼخ٢ٗ 

٤ٔالى أػِٖ حُؼخُْ حُل٢َٔٗ ٗخٍ ك٤٠لش ٛئالء رٞػ٤وش هيٜٓخ ا٠ُ ٖٓ حُوَٕ حُظخٓغ ػَ٘ ُِ

ٓٞؿِ طخ٣ٍن -٣٘ظَ ٛخْٗ حكٔي ٣ٝل٠٤ ػزي ٓؼ٤ي يحُٔـٔغ حُؼ٢ِٔ حُل٢َٔٗ ٣ُِِٔ

 .189 (، ٙ :1977ُِطزخػش ٝحَُ٘٘ ،)حَُٔٞٛ: ذح٣َُخ٤ٟخص،َٗ٘ ٓئٓٔش ىحٍ حٌُظ

 

 

 

 

 

 

 

 
 كتاب طبقات األمـ

 لصاعد بف أحمد األندلسي
 ـ(1070-1029ىػ/ 420-462)

 
 الدكتكر محمد ياسر زٌككر*

 
 

 مقدمة
يعتبر كتاب طبقات األمـ لصاعد بف أحمد األندلسي أحد الكتب الميمة في تأريخ العمـ  

في العالـ، كعمـ الطبقات ىك أحد فركع عمـ التأريخ الذم كاف لمعرب كالمسمميف دكر ميـ في 
التأريخ بشكؿ عاـ ثـ فركعىو، كمف اىتـ بيذا العمـ مف  تدكينو في العالـ، كبداية لنعٌرؼ عمـ

  العمماء العرب كالمسمميف:
يعٌرؼ عمـ التأريخ بأنو معرفة أحكاؿ الطكائؼ كممككيـ كبمدانيـ، كمكضكعو األشخاص  

الماضية، كفائدتو العبرة بتمؾ األحكاؿ كالكقكؼ عمى تقمبات الزمف، ليحترز عف أمثاؿ ما نقؿ مف 
 iتجمب نظائرىا مف المنافع. المضار، كيس



 160 

كليذا العمـ فركع؛ كعمكـ الطبقات، كالكفيات، لكف المكضكع مشتمؿ عمييا. كقد صدؽ  
مف قاؿ: " لكال التاريخ لقاؿ مف شاء ما شاء"، كمف قاؿ: لـ يستعف عمى الكذابيف بمثؿ التاريخ". 

ii 
دات، كاختبلؼ األمـ كيحتاج صاحب ىذا الفف إلى العمـ بقكاعد السياسة كطبائع المكجك  

 iiiكالبقاع كاألعصار في السيىر كاألخبلؽ، كالعكائد كالنحؿ كالمذاىب، كسائر األحكاؿ.
كلقد اىتـ العرب كالمسممكف بتأريخ العمـ، فكتب فيو كأٌلؼ كصٌنؼ الكثير مف العمماء،  

رداذبو )تكفي  ىػ(، ابف 367ىػ(، كابف حكقؿ )تكفي 300كمف أكائؿ مف كتب في ىذا العمـ: ابف خي
ىػ(، كغيرىـ، ثـ تبلىـ في العصكر المتكسطة؛ ابف 380ىػ( كابف النديـ )تكفي 381جمجؿ )تكفي 

ىػ( كابف فضؿ اهلل العمرم )تكفي 687ىػ(، كالشيرزكرم )تكفي 668أبي أصيبعة )تكفي سنة 
كىك  -ىػ( في طبقات الحكماء1008ىػ(، كمف المتأخريف داكد األنطاكي )تكفي 749سنة 
 جعمو ذيبلن لعيكف األنباء. -مفقكد

 -أما كتاب طبقات األمـ )أك التعريؼ بطبقات األمـ( لمقاضي صاعد بف أحمد األندلسي 
فيعتبر مف بكاكير كأكائؿ الكتب التي اعتنت بتأريخ العمـ في العالـ، لذلؾ يعد مف أىـ  -رحمو اهلل

فائدة، فقد أخذ عنو معظـ الكتب في ىذا المجاؿ، كبالرغـ مف أنو صغير الحجـ لكنو كثير ال
المؤرخيف لمعمـ بعده. كيظير ىذا الكتاب الدكر الحضارم لمؤلفو في تأريخو لمعمـ في العالـ، 
كالتعريؼ بأىـ الشخصيات الفكرية التي برزت في مختمؼ العيكد، كما يبيف الكتاب الدكر 

.  الحضارم الذم كاف لمعرب في تأسيس العمـك
 

 ترجمة المؤلؼ وعصره
 -ىي المعمكمات التي كردت في كتب التراجـ عف صاعد بف أحمد األندلسي قميمة 

ىػ( في كتاب الصمة، 578القاضي، العالـ بالفمؾ، كمف أىـ مف ترجـ لو؛ ابف بشككاؿ )تكفي 
ىػ( في الكافي بالكفيات، 764ىػ( في بغية الممتمس، كالصفدم )تكفي 599كابف عميرة )تكفي 

 في كشؼ الظنكف، كالبغدادم في ىدية العارفيف. ىػ( 1067كحاجي خميفة )تكفي  
كقد قاؿ عنو ابف بشككاؿ: صاعد بف أحمد بف عبد الرحمف بف محمد بف صاعد  

 ، التغمبي، قاضي طميطمة، يكنى بأبي القاسـ، كأصمو مف قرطبة، ركل عف أبي محمد بف حـز
لمأمكف يحيى بف ذم النكف كالفتح بف القاسـ، كأبي الكليد الكقتي )الكقشي( كغيرىـ. كاستقضاه ا

بطميطمة، ككاف متحريان في أمكره، كاختار القضاء باليميف مع الشاىد الكاحد في الحقكؽ، 
كبالشيادة عمى الخط، كقضى بذلؾ أياـ نظره. ككاف مف أىؿ المعرفة كالذكاء كالركاية كالدراية. 
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في شكاؿ سنة اثنيف  -كىك قاضييا -كلد بالمرية في سنة عشريف كأربعمائة، كتكفي بطميطمة
 ivكستيف كأربعمائة، كصمى عميو يحيى بف سعيد بف الحديدم. ذكر بعضو ابف مطاىر. 

كأضاؼ الصفدم بأنو يعرؼ بالجياني، كقاؿ ابف عميرة: ىك فقيو مشيكر، أما حاجي خميفة 
 vفقاؿ: إنو عالـ باألخبار.

 
 

 كتاب طبقات األمـ
ىػ، كمنيـ مف سمى الكتاب "التعريؼ 460سنة ىذا الكتاب صنفو صاعد األندلسي في لندف 

 بطبقات األمـ" مثؿ ابف أبي أصيبعة، كمنيـ مف جعمو كتابيف منفصميف.
كتجدر اإلشارة إلى كتاب آخر بنفس العنكاف ألبي سعيد... المغربي المتكفى سنة ...  

)أبك  كلعمو سعيد بف أحمد بف عبد الرحمف بف محمد بف سعيد القرطبي viذكره حاجي خميفة.
ىػ، كىك مؤرخ لو كتاب "التعريؼ بطبقات األمـ" ذكره 462القاسـ( المتكفة أيضان سنة 

 viiبرككمماف.
 

 
 أىمية الكتاب العممية والتاريخية

يعد كتاب طبقات األمـ لصاعد األندلسي مف أكائؿ الكتب التي أٌرخت لمعمكـ في العالـ،  
مو الذم ال يتجاكز العشريف كرقة بالرغـ مف صغر حج -كالذم فيو تاريخ عممي لمبشرية

، كلكنو أخذ الصفة العالمية لغناه بالمعمكمات viiiفي حكالي مائة صفحة مطبكعة -مخطكطة
 كعدد العمماء الذيف ذكرىـ.

كألىمية الكتاب فقد كاف أىؿ األندلس يتفاخركف بو، ككنو أحد الكتب النادرة التي تعٌرض  
التي سبقت عيدىـ. كقد جمع فيو المؤلؼ عدة فييا كتبة العرب لكصؼ العمـك بيف األمـ 

فكائد تدؿ عمى نشاط في البحث، كعمى رغبة في التحصيؿ، كدقة نظر في التدكيف. كقد كاف 
أىؿ األندلس يرككنو ألىؿ الشرؽ؛ فقد ركم إف عبد اهلل بف محمد بف مرزكؽ اليحصبي لما 

ضافة إلى التعميقات التي ىذا باإل ixقدـ اإلسكندرية ركل ىذا الكتاب ألبي طاىر السمفي.
 كضعت عمى الكتاب نظران ألىميتو البالغة.

كألىمية الكتاب فقد أخذ عنو العديد مف المؤرخيف الذيف أتكا بعد القاضي صاعد، ككاف  
 أحد المصادر المعتمدة لدييـ، كمنيـ:



 162 

ىػ( في كتابو تاريخ مختصر الدكؿ، في 685أبك الفرج غريغكريكس ابف العبرم )تكفي  -
 xذتيف مفيدتيف في العرب كعمكميـ.نب

حاجي خميفة في كشؼ الظنكف، كنقؿ عنو فصبلن طكيبلن في عمـ الرصد حيث يقكؿ: قاؿ  -
الفاضؿ أبك القاسـ صاعد األندلسي في كتاب التعريؼ بطبقات األمـ: لما أفضت 
الخبلفة إلى عبد اهلل المأمكف بف الرشيد العباسي كطمحت نفسو الفاضمة إلى درؾ 

مة.... كتكلكا الرصد بيا بمدينة الشماسية كببلد دمشؽ مف أرض الشاـ سنة الحك
 xiىػ. 214

ىػ( في إخبار العمماء نقؿ قطعة في كصؼ أمة اليكناف مع بعض 646القفطي )تكفي  -
التغيير، حيث يقكؿ: اليكناف أمة عظيمة القدرة في األمـ... منيـ االسكندر بف فيمبكس 

 xiiالقرنيف الذم غزا دارا بف دارا ممؾ الفرس.....المقدكني المعركؼ بذم 
ابف أبي أصيبعة في "عيكف األنباء في طبقات األطباء" فقد أكرد عنو العديد مف  -

المقاطع، ككاف يقكؿ: كقاؿ القاضي صاعد في طبقات األمـ، كأحيانان )التعريؼ بطبقات 
كما سيمر  -األمـ( خاصة في حديثو عف أطباء األندلس، كفي حديثو عف الكندم

 xiiiالحقان.
الشيرزكرم محمد بف محمكد شمس الديف في كتابو نزىة األركاح كركضة األفراح...  -

 أكرد مقاطع عدة مف كتاب صاعد، ككاف يقكؿ: قاؿ صاعد... 
ىػ( في الجزء التاسع )الحكماء كاألطباء( مف 749ابف فضؿ اهلل العمرم )تكفي  -

 فقد أكرد أقكاالن عديدة عف صاعد...مكسكعتو مسالؾ األبصار في ممالؾ األمصار، 
ىػ( في كتابو تزييف األسكاؽ، أكرد فيو أقكاالن عف صاعد 1008داكد األنطاكي )تكفي  -

منيا قكلو: قاؿ صاعد في طبقات األمـ عف فيثاغكرث صاحب سميماف نبي اهلل عميو 
 xivالسبلـ، بينما يقكؿ صاعد: فيثاغكرث أخذ الحكمة عف أصحاب سميماف.

كلؤلىمية التي تمتع بيا كتاب طبقات األمـ لصاعد األندلسي فقد اىتـ بو المستشرؽ  
ـ، كعاش في حمب 1604الذم كلد في أكسفكرد سنة  Edward Pocokاإلنكميزم بكككؾ 

ـ؛ فقد اعتمد عمى ما دٌكنو 1691بسكرية، كعمؿ قسيسان لمطائفة اإلنكميزية فييا، كتكفي سنة 
 xvاريخية تتعمؽ بالعصر الجاىمي.صاعد مف معمكمات عممية ت

ـ حققو كنشره األب لكيس شيخك، كصدر عف المكتبة اليسكعية 1912ثـ في عاـ  
 السنة الرابعة عشرة. -ببيركت، كنشر بتتابع في مجمة الشرؽ

إلى  R. Blacherـ ترجمو المستشرؽ الفرنسي ريجي ببلشير 1936-1935كفي عاـ  
 xviكأطركحة لنيؿ درجة الدكتكراة في باريس. الفرنسية مع تعميقات مفصمة، كقدمو
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ككاف قد حقؽ ألكؿ مرة كترجـ لؤللمانية كنشره ىنرم سكتر األلماني، كقٌدـ لو تقديمان  
 xviiجيدان، كقدـ خدمة كبرل لمفكر العربي.

كقد اعتمدنا في بحثنا ىذا عمى طبعتيف ىما: طبعة بيركت بتحقيؽ األب لكيس شيخك  
 ـ. 1993ة بتحقيؽ حسيف مؤنس سنة ـ، كطبعة القاىر 1912سنة 
 

 
 الدراسة التحميمية لمكتاب

كتب صاعد بف أحمد طبقات األمـ، أك كما يسميو التعريؼ بطبقات األمـ، كحاكؿ فيو  
، كالتعريؼ بأىـ  استكماؿ دراسة أستاذه ابف حـز الظاىرم عف دكر األندلس في إنتاج العمـك

يكد اإلسبلمية، إال أف دراستو اختمفت عف الشخصيات الفكرية التي برزت في مختمؼ الع
فيك لـ يكتؼ بأخبار الكاتب، بؿ حاكؿ التعريؼ  xviiiرسالة ابف حـز في "مراتب العمكـ"

بعصره كظركفو كبيئتو، كبسبب شمكلية الكتاب كضع مقدمة تحميمية لمتعريؼ بتاريخ العمـك 
نتياءن باألندلس كعصره. كتطكر األفكار كاتصاؿ الثقافات ببعضيا مف المشرؽ إلى المغرب، ا

فجاءت دراستو تاريخية حاكؿ مف خبلليا الرد عمى مسألتيف؛ األكلى مجرل التطكر، كالثانية 
صمة حمقات التطكر ببعضيا. كحتى تككف إجابات صاعد كاضحة في معالميا كاف ال بد 

سابقة مف تجاكز حدكد األندلس كاالبتعاد عنيا جغرافيان، كالغكص في عمؽ الزمف إلى عيكد 
عمى ظيكر الديانات السماكية. كاضطر بسبب المستجدات، كتغيير خطة كتابو، أف يعيد 
قراءة مراتب العمكـ ككنيان في سياؽ رؤية عالمية لمتطكر الفكرم، كصكالن إلى العرب كظيكر 

 اإلسبلـ كالفتكحات الكبرل. 
ألفكار كدكر فرضت خطة الكتاب عمى صاعد أف يقـك بمراجعة شاممة كسريعة لتاريخ ا 

األمـ في صنعيا كصبلتيا ببعضيا، كذلؾ حاكؿ قدر اإلمكاف التعريؼ باألمة كالتعريؼ 
 xixبأفكارىا، ثـ التعريؼ بأعبلميا حتى يربط حمقات التطكر في مجرل زمني ىادؼ.

 
 األعالـ الذيف أخذ عنيـ صاعد في طبقات األمـ

استقى منيا معمكماتو،  لقد اعتمد صاعد في كتابو طبقات األمـ عمى مصادر عديدة
باإلضافة إلى اإلخبار الشفاىي عف بعض الثقات، كقد أشار إلى ذلؾ في كتابو، كلقد اخترنا 

 بعض المصادر التي كردت في الكتاب:
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مف طبعة القاىرة: كذكر ابف  51الفيرست البف النديـ؛ حيث يقكؿ صاعد في الصفحة  -
سنة إحدل كعشريف كمائتيف، كتكفي  النديـ في كتابو الفيرست أف ثابت بف قرة مكلده

 سنة ثماف كثمانيف كمائتيف....
ىػ(، ككتاب التنبيو كاإلشراؼ؛ في حديثو عف أىؿ 345مركج الذىب لممسعكدم )تكفي  -

xxاليند، كفي حديثو عف أرسطاطاليس.
 

ىػ(، في حديثو عف كنكو 272)تكفي  xxiكتاب األلكؼ ألبي معشر جعفر بف عمر البمخي -
 اليندم.

xxiiىػ(.264حنيف بف إسحاؽ الترجماف )تكفي  كأخذ عف -
 

xxiiiىػ(.339كأخذ عف أبي نصر محمد بف نصر الفارابي المنطقي )تكفي  -
 

ىػ( مف كتاب 267كأخذ عف ابف قتيبة أبي محمد عبد اهلل بف مسمـ الدينكرم )تكفي سنة  -
xxiv"المعارؼ".

 

xxv كعف خزيمة بف األشيـ الفقعسي؛ مف كتاب "عرض األدياف " ألبي المعالي. -
 

كعف الحسيف بف محمد بف حميد المعركؼ بابف اآلدمي، ذكر في تاريخو الكبير  -
xxvi المعركؼ بنظاـ العقد.

 

ٍينة؛ أحد أشراؼ العرب، كىك الحسيف بف  - أبك محمد اليىٍمداني المعركؼ بابف ذم الدُّمى
أحمد بف يعقكب... كيصؿ نسبو إلى يعرب بف قحطاف. لو كتاب "اإلكميؿ" المؤلؼ في 

 xxvii ر كأياـ ممككيا، كىك كتاب عظيـ الفائدة، يشتمؿ عمى عشرة فنكف....أنساب حمي

عف أمير األندلس الحكـ المستنصر باهلل بف عبد الرحمف الناصر... كجد بخط يده أف  -
 xxviii ـ.946ىػ/ 334أبا محمد اليمداني تكفي بسجف صنعاء سنة 

 ىػ(...444 كأخذ شفاىة عف أبي عثماف سعيد بف محمد بف البغكنش الطميطمي )تكفي -

xxix
 

 xxx نقؿ بالخبر شفاىة عف الفضؿ أبي رافع بف ابف حـز األندلسي. -

عف كتاب "الصمة" ألبي محمد عبد اهلل بف محمد بف جعفر الفرغاني، ككتابو ىذا في  -
xxxi التاريخ كصؿ بو تاريخ أبي جعفر الطبرم الكبير.

 

الكبير بف كافد كأخذ شفاىة عف الكزير أبي المطرؼ عبد الرحمف بف محمد بف عبد  -
xxxii ىػ(.398المخمي )كلد سنة 

 

كأخذ شفاىة عف محمد بف سعيد السرقسطي، كالقاضي أبي زيد عبد الرحمف بف عيسى  -
 xxxiiiبف محمد بف عبد الرحمف.
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 توصيؼ الكتاب ومحتوياتو
مف الكتب النادرة، كالذم أخذ  -لصاعد بف أحمد األندلسي -يعتبر كتاب طبقات األمـ        

ة، حيث تعرض فيو المؤلؼ لكصؼ العمكـ بيف األمـ التي سبقت عيده، كفيو دراسة صكرة عالمي
سيامات عممائيا، كسجؿ  مفصمة عف تاريخ العمـ عند األمـ، كسجٌؿ ىاـٌ إلسياماتيا العممية كا 

 أىـ لتطكر العمـك في األندلس، كالسيما عممي الطب كالصيدلة.
الناس في مشارؽ األرض كمغاربيا، يفتتح القاضي صاعد الكتاب بقكلو: "إف جميع  

ف كانكا نكعان كاحدان  -كجنكبيا كشماليا يتميزكف بثبلثة أشياء؛ األخبلؽ، كالصكر، كالمغات.  -كا 
كزعـ مف عيني بأخبار األمـ، كبحث عف سائر األجياؿ، كفحص عف طبقات القركف، أف الناس 

 سبع أمـ". -كقبؿ تشعب القبائؿ كافتراؽ المغات -كانكا في سالؼ الدىكر
نمحظ ىنا تقسيمو لمشعكب اعتمادان عمى األخبلؽ كالصكر كالمغات، بينما في أبكاب الكتاب يعتمد 

 تصنيفان آخر كىك األمـ التي عنيت بالعمكـ، كاألمـ التي لـ تعفى بيا.
 جعؿ المؤلؼ الكتاب في أربعة أبكاب:

)كما ىك في تقسيـ : في األمـ القديمة؛ كيتحدث فيو عف األمـ السبع الباب األوؿ
 اليكناف(:

 األمة األكلى: الفرس؛ كيتحدث فييا عف مسكنيا كحدكدىا كلغتيا. -

األمة الثانية: الكمدانيكف؛ كىـ السرياف كالبابميكف كتفرعاتيـ, كسكنيـ، كلغتيـ السريانية  -
 التي تفرع عنيا العربية كالعبرانية.

 الربع الغربي كالشماؿ مف المعمكرة.األمة الثالثة: اليكناف كالركـ كالفرنجة كغيرىـ في  -

 األمة الرابعة: القبط مف أىؿ مصر كالجنكب، كلغتيـ كسكنيـ. -

 األمة الخامسة: أجناس الترؾ، كلغتيـ كمسكنيـ. -

 األمة السادسة: اليند كالسند كلغتيـ كممكيـ. -

األمة السابعة: الصيف كمف اتصؿ بيـ مف سكاف ببلد عامكر بف يافث بف نكح عميو  -
 ، فمممكتيـ كاحدة، كلغتيـ كاحدة.السبلـ

كىذه األمـ كانت جميعيا صابئة يعبدكف األصناـ، ثـ افترقت ىذه األمـ السبع كتشعبت 
 لغاتيـ، كتباينت أديانيـ.

 : اختبلؼ األمـ كطبقاتيا باألشغاؿ، كىما طبقتاف؛ الباب الثاني
: كىي ثماني أمـ؛ اليند، كالفرس، كالكمدانيكف، - كالعبرانيكف،  طبقة عنيت بالعمـك

، كأىؿ مصر، كالعرب.  كاليكنانيكف، كالرـك

 طبقة لـ تيعفى بالعمكـ؛ كىي بقية األمـ. -
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 : األمـ التي لـ تعف بالعمكـ، كأنسب ىذه األمـ؛الباب الثالث
حكاـ الميف التصكيرية.  الصيف: كحٌظيـ مف المعرفة إتقاف الصنائع العممية، كا 

 كالمبارزة.الترؾ: فيـ أحذؽ الناس في الفركسية 
 -كما عداىـ مف األمـ التي لـ تعف بالعمكـ فيـ أشبو بالبيائـ، ممف كاف مكغبلن في الشماؿ    

 لطكؿ مقارنة )مقاربة( الشمس ًلسىٍمت رؤكسيـ. -إلفراط بعد الشمس، أك قريبان مف خط النيار
يا اهلل تعالى أما الجبللقة كالبربر كسائر سكاف أكناؼ المغرب مف ىذه الطبقة فأمـ خص    

 بالطغياف كالجيؿ عمى أنيـ لـ يكغمكا بالشماؿ، كال تمكنكا مف الجنكب. 
كأما سائر مف لـ يذكر بشيء مف ىذه الطبقة فيـ أسكة ىؤالء بالجيؿ؛ كبعض قطاف     

 الصحارل كسكاف الفمكات كالفيافي.
عد فيو التعريؼ : األمـ التي عنيت بالعمكـ، كىي ثماني أمـ، كقد قصد صاالباب الرابع 

بعمكميـ كالتنبيو عمى عممائيـ. فيـ صفكة اهلل مف خمقو، كخبلصتو مف عباده، ألنيـ صرفكا 
عنايتيـ إلى نيؿ فضائؿ النفس الناطقة الصانعة لنكع اإلنساف كالمقٌكمة لطبعو، كزىدكا فيما رغب 

 فيو الصيف كالترؾ كمف نزع منزعيـ مف التنافس في أخبلؽ النفس الغضبية. 
 

 األمة األولى )اليند(
كقد اعترؼ ليا بالحكمة كأىقىرَّ ليا بالبركز في فنكف المعارؼ جميعي الممكؾ السالفة  

كالقركف الماضية. كيذكر المؤلؼ صفاتيـ كأنكاع العمكـ التي كانت عندىـ مف عمكـ الديف 
ند مف ببلدنا كالنجـك كالككاكب كالمكسيقى كالحساب كاألخبلؽ، كغيرىا... كيقكؿ: "كلبعد الي

كاعتراض الممالؾ بيننا كبينيـ، قٌمت عندنا تنليفيـ، فمـ تصؿ إلينا إال طيرؼ مف عمكميـ، كال 
كردت عمينا إال نبذ مف مذاىبيـ، كال سمعنا إال بالقميؿ مف عممائيـ". ثـ يتحدث عف بعض عمماء 

 اليند أمثاؿ كنكو اليندم.
 األمة الثانية )الفرس(

ـ، كطبقات ممككيـ، كعنايتيـ بصناعة الطب، كمعرفة أحكاـ يصفيـ كيصؼ مدة ممكي 
، كديانتيـ قبؿ اإلسبلـ، كسبب تمجسيـ. كذكر مف أىـ عممائيـ أبك معشر جعفر بف  النجـك
محمد البمخي ككتابو الزيج الكبير، ككتاب صكر درجات الفمؾ المنسكب إلى أزدرشت )زردشت(، 

 كغيره...
 األمة الثالثة )الكمدانيوف(

كاف ليـ عمماء أجٌمة، كحكماء متكسعكف في فنكف المعارؼ مف الميف التعميمية كالعمـك  
، كتحقؽ بعمـ أسرار الفمؾ. كيذكر  الرياضية كاإلليية، ككاف ليـ عمكـ بأرصاد الككاكب كالنجـك
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المؤلؼ مف عممائيـ ىرمس البابمي كبرجس صاحب كتاب أسرار النجكـ. كيذكر أيضان أنو لـ 
مف مذىب البابمييف في حركات النجكـ كصكرة ىيئة الفمؾ مذىب ميستقصى، كال يصؿ إلينا 

جممة، كال عندنا مف آدابيـ في ذلؾ كال مف أرصادىـ غير األرصاد التي نقميا عنيـ بطميمكس 
اليكناني القمكذم في كتاب المجسطي؛ فإنو اضطير إلييا في تصحيح حركات الككاكب المتحيرة، 

 ي ذلؾ أرصادان يثؽ بيا.إذ لـ يجد ألصحابو ف
كأكليـ النمركد  -كتحدث صاعد عف ممكؾ ىذه األمة الذيف كاف منيـ النماردة الجبابرة 

بف ككشر بف حاـ. كقد نقؿ المؤلؼ ىنا عف أبي محمد الحسف بف أحمد بف يعقكب اليمداني 
 ....المعركؼ بابف ذم الدُّمينة صاحب كتاب "سرائر الحكمة" ككتاب "اإلكميؿ"، كغيرىما

 
 األمة الرابعة )اليونانيوف(

لقد أسيب صاعد في كصؼ ىذه األمة العظيمة القدر في األمـ، الطائرة الذكر في  
اآلفاؽ، فخمة الممكؾ عند جميع أىؿ األقاليـ، الذيف منيـ كاف اإلسكندر بف فيمبكس المقدكني 

 المعركؼ بذم القرنيف، ثـ بعده البطالسة.
دىا كامتدادىا كلغتيا اإلغريقية، كديانتيا الصابئة، كعمماءىا كيحدد المؤلؼ مكانيا كحدك  

الفبلسفة مبتدئان بأكليـ بندقميس، ثـ فيثاغكرث كسقراط كأفبلطكف كأرسطاطاليس، كالكتب المؤلفة 
فييا، كالعمكـ اإلليية كالكتب المؤلفة فييا، ثـ يتحدث عف العمكـ الطبيعية كالطب مبتدئان بأبقراط 

بعد ذكر كافة الطبقات بينيما، ثـ مف  -عصره، كصكالن إلى جالينكسسيد الطبيعي في 
قميدس كأرشميدس، إلى غيرىـ مف العمماء كالعمكـ، كذكر تأليفيـ في  الرياضييف أبكلكنيكس كا 

 الجغرافية كالفمؾ، مفصبلن لتكاريخ األجياؿ الخالية كأىـ كتبيـ.
 

 األمة الخامسة )الروـ(
نسبة  -ف، يذكر المؤلؼ حدكدىا كتككينيا، كلغتيا البلطينيةكىي مجاكرة لببلد اليكنانيي 

كىك أكؿ ممككيا، كديانتيـ الصابئة قبؿ  -لباني عاصمتيا ركمية مف ببلد ألمانية ركممش المطيني
اعتناؽ النصرانية مف قبؿ قسطنطيف بف ىيبلني )ىيبلنة(. ثـ يتحدث المؤلؼ عف تمازج اليكناف 

 كالرـك في العمماء كالممكؾ.
كيذكر صاعد أىـ مف ظير منيـ في الدكلة العباسية مف عمماء في الطب كالفمسفة  

مف النصارل كالصابئيف أمثاؿ بختيشكع، كيكحنا بف  -كالفمؾ كاليندسة، كغيرىا مف العمـك
 ماسكيو، كحنيف ، كثابت بف قرة، كغيرىـ.
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 األمة السادسة )أىؿ مصر(

قبؿ الطكفاف كبعده؛ فقبمو: ما بقي مف أثر كيتحدث المؤلؼ فيو عف عظمة ممكيا كعزىا  
مثؿ األىراـ كالمغاكر، كبعده: كيؼ صار أىؿ اإلقميـ أخبلطان مف األمـ ما بيف قبطي كركمي 
كعمميقي كغيرىـ. ثـ يتحدث عف ديانتيـ قبؿ النصرانية كاإلسبلـ، ثـ يذكر عمكميـ قبؿ الطكفاف، 

كىك النبي إدريس عميو  -ىرمس األكؿ ككيؼ عني اإلنساف بأنكاع الًحكىـ، كيخص بالذكر
السبلـ، كىك أكؿ مف تكمـ في الجكاىر العمكية، كأكؿ مف نظر في عمـ الطب، كبنى األىراـ، 

رحمو  -كصكر فييا جميع الصنائع خكفان عمى ذىابيا في الطكفاف الذم أنذر بو. ثـ ينتقؿ صاعد
فة كالطبيعيات كالكيمياء، كبناء إلى ذكر مف كاف بعد الطكفاف في مصر مف عمماء الفمس -اهلل

في الطب  -دار العمـ كالحكمة في اإلسكندرية التي ضمت العمماء اإلسكندرانييف برئاسة أنقميدكس
 كغيره. 

 
 األمة السابعة )العرب(

كىي  -كعاد كثمكد كالعمالقة، كغيرىا، كفرقة باقية -كاف العرب فرقتيف؛ إحداىما بائدة 
 عان حاالف؛ حاؿ الجاىمية، كحاؿ اإلسبلـ.قحطاف كعدناف، كيضميما جمي

مف العز كالمنعة، ككاف ميمكيـ في  -فمشيكرة عند األمـ فأما حاؿ العرب في الجاىمية 
قحطاف ثـ في سبع قبائؿ. ثـ يتحدث صاعد عف سائر عرب الجاىمية الذيف كانكا طبقتيف؛ أىؿ 

 مدر، كأىؿ كبر، كيتحدث عف ديانتيـ قبؿ اإلسبلـ.
حكاـ لغتيا كنظـ األشعار   كأما عمميا الذم كانت تتفاخر بو كتبارم بو فعمـ لسانيا كا 

كتأليؼ الخطب، ككانت مع ذلؾ أصؿ عمـ األخبار، كمعدف معرفة السير كاألمصار؛ فميس 
يكصؿ إلى خبر مف أخبار العجـ كالعرب إال بالعرب، باإلضافة إلى عمـ بأنكاء الككاكب كمطالع 

 .  النجـك
ىػ( أحمد بف داكد المغكم كتاب شريؼ في األنكاء. 282ي حنيفة الدينكرم )تكفي كألب 

ىػ(، كأبك 252ككاف ليـ بعض الفمسفة؛ فشير منيـ أبك يكسؼ يعقكب بف إسحاؽ الكندم )تكفي 
ثـ يحدد المؤلؼ ببلد العرب كما تضـ مف بمداف كما يحدىا مف  xxxivمحمد الحسف اليمداني.

 الجيات.
 ، فقد خٌصو المؤلؼ بعنكانيف رئيسيف، ىما: اإلسالـ أما حاؿ العرب في -

   
 العمـ اإلسالمي في المشرؽ
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رحمو اهلل: "كانت العرب في صدر اإلسبلـ ال تعنى بشيء مف العمـ إال  -يقكؿ صاعد 
حاشا صناعة الطب؛ فإنيا كانت مكجكدة عند أفراد مف العرب  -بمغتيا كمعرفة أحكاـ شريعتيا

ىـ لحاجة الناس طٌران إلييا، كًلما كاف عندىـ مف األثر عف النبي صمى غير منكرة عند جماىير 
اهلل عميو كسمـ في الحث عمييا"، ثـ يذكر ممف كاف في عيد النبي صمى اهلل عميو كسمـ مف 
األطباء أمثاؿ الحارث بف كمدة، كابف أبي رمثة. ثـ ينتقؿ إلى ذكر مف كاف منيـ في العيد 

حبر( الكناني في عيد عمر بف عبد العزيز، كخالد بف يزيد بف األمكم أمثاؿ ابف أبجر )ال
 معاكية.
ثـ يتحدث عف حاؿ العرب كنيضة العمكـ في العيد العباسي، فكاف أكؿ مف عني بيا  

، كازدىرت العمـك في عيد  -الخميفة الثاني أبك جعفر المنصكر خاصة في عمـ صناعة النجـك
ركف الرشيد حيف أرسؿ إليو ممكؾ الرـك ما حضرىـ مف الخميفة السابع عبد اهلل المأمكف بف ىا

كتب أفبلطكف كأرسطاطاليس كأبقراط كجالينكس كغيرىـ، فاستجاد ليـ ميرة التراجمة ككٌمفيـ 
إحكاـ ترجمتيا. كأتقف جماعة مف ذكم الفنكف كالتعمـ في أيامو كثيران مف أجزاء الفمسفة، كسٌنكا 

ألدب. ثـ يسرد المؤلؼ أسماء مف كاف مف العمماء في لمف بعدىـ منياج الطب، كميدكا أصكؿ ا
عربيان كاف أك أعجميان، كيبدأ  -ىذه الفترة إلى كقتو مف أىؿ العراؽ كالشاـ كمصر مف المسمميف

في المنطؽ بعبد اهلل بف المقفع الخطيب الفارسي كاتب أبي جعفر المنصكر كالكتب التي ترجميا. 
يـ الفزازم. ثـ في عيد عبد اهلل المأمكف بف ىاركف الرشيد كفي عمـ النجكـ يذكر محمد بف إبراى

جمع عمماء عصره مف أقطار مممكتو، كأمرىـ أف يصنعكا آالت الرصد كأف يقيسكا بيا الككاكب 
مف ببلد دمشؽ مف  xxxvففعمكا ذلؾ في مدينة الشماسية -كما فعؿ بطميمكس -كيتعرفكا أحكاليا

 ـ(. 829ىػ/214أرض الشاـ سنة )
اعد: "كلـ يزؿ خكاص مف المسمميف كغيرىـ مف المتصميف بممكؾ بني العباس كيقكؿ ص 

كسكاىـ مف ممكؾ اإلسبلـ منذ ذلؾ الزماف إلى كقتنا ىذا يعتنكف بصناعة النجـك كاليندسة كالطب 
 كغير ذلؾ مف العمـك القديمة، كيؤلفكف فييا الكتب الجميمة، كيظيركف منيا النتائج الغريبة". 

يعقكب بف إسحاؽ الكندم كمؤلفاتو في الحكمة كغيرىا، أما كتبو في ثـ يتحدث عف  
المنطؽ فيقكؿ عنيا المؤلؼ: "كىي كتب قد نفقت عند الناس نفاقان عامان، كقٌمما ييشفع بيا في 
، ألنيا خالية مف صناعة التحميؿ التي ال سبيؿ إلى معرفة الحؽ مف الباطؿ في كؿ  العمـك

فبل ينتفع بيا  -كىي التي قصد يعقكب في كتبو ىذه إلييا -لتركيبمطمكب إال بيا. كأما صناعة ا
إال مف كانت عنده مقدمات، فحيتئذ يمكف التركيب، كمقدمات كؿ مطمكب ال تكجد إال بصناعة 
التحميؿ، كال أدرم ما حمؿ يعقكب عمى اإلضراب عف ىذه الصناعة الجميمة؛ ىؿ جيؿ مقدارىا 

كاف فيك نقص فيو. كلو بعد ىذا رسائؿ كثيرة في عمـك  كضفَّ عمى الناس بكشفو؟، كأم ىذيف
ظيرت لو فييا آراء فاسدة كمذاىب بعيدة عف الحقيقة". كيعقب ابف أبي أصيبعة عمى ذلؾ في 
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عيكف األنباء بقكلو: "ىذا الذم قالو القاضي صاعد عف الكندم فيو تحامؿ كثير عميو، كليس 
 xxxviناس مف النظر في كتبو كاالنتفاع بيا".ذلؾ مما يحط مف عمـ الكندم، كال مما يصد ال

ثـ يذكر تمميذى الكندم أحمد بف الطيب السرخسي، كيتحدث عف محمد بف زكريا الرازم  
طبيب المسمميف، كأبي نصر الفارابي الذم يتحدث عنو بإسياب، ثـ عف أحمد بف عبد اهلل 

كغيرىـ مف عمماء النجـك البغدادم المعركؼ بحبش، كأحمد الفرغاني، كمكسى بف شاكر كأبنائو، 
 كالفمسفة كاليندسة.

ثـ ينتقؿ المؤلؼ إلى ذكر مف اشتير بعمـ الطب كسائر العمكـ المستنبطة مف العمـ  
الطبيعي، فيذكر إسحاؽ بف عمراف، كجابر بف حياف، كذا النكف األخميمي، كعمي بف ربف 

 بف عباس المجكسي.  الطبرم، كأحمد بف إبراىيـ القيركاني المعركؼ بابف الجزار، كعمي
 

 العمـو في األندلس
شيدت األندلس بعد الفتح اإلسبلمي في العيد األمكم تحركان كظيكران غير شائع مف أفراد  

؛ فعمـ الفمسفة نالت أجزاء كثيرة منو، ككانت األندلس قبؿ ذلؾ في الزماف  الناس إلى طمب العمـك
ى قكؿ المؤلؼ الذم ينتقده فيو األب لكيس خبل بعض الطمسمات، ىذا عم -القديـ خالية مف العمـ

 شيخك.
ثـ يتحدث المؤلؼ عف ديف أىؿ األندلس قبؿ الفتح اإلسبلمي، كيتحدث عف حدكد ببلد  

األندلس. ثـ ينتقؿ إلى ذكر العمماء الذيف بدأ ظيكرىـ منذ عيد محمد بف عبد الرحمف الداخؿ في 
اعتنى بعمـ الحساب كالنجكـ أبك عبيدة مسمـ القرف الثالث اليجرم إلى كسط القرف الرابع، فممف 

ىػ(، كيحيى بف يحيى المعركؼ بابف 259)تكفي سنة  xxxviiبف أحمد البمنسي صاحب الًقبمة
التيمية الذم كاف بصيران بحساب النجكـ كالطب كغير ذلؾ، كمحمد بف إسماعيؿ المعركؼ 

ستنصر باهلل بف عبد الرحمف بالحكيـ كاف عالمان بالحساب كالمنطؽ. ثـ في زمف الحكـ الثاني الم
، فاستجمب مف بغداد كمصر 366-350الناصر )ممؾ عمى قرطبة بيف  ىػ( الذم عني بالعمـك

كغيرىما مف ديار المشرؽ عيكف التنليؼ الجميمة كالمصنفات الغريبة في العمكـ القديمة كالحديثة، 
 مُّب حاجًبو عميو. بعد تكلي كلده كتغ -ما عدا كتب الطب كالحساب -كالتي حرقت فيما بعد

ثـ عادت الرغبة ترتفع في طمب العمـ فيما بعد شيئان فشيئان حتى بدأ يظير العمماء، منيـ؛  
أبك غالب حباب بف عبادة الفرائضي، كأبك أيكب عبد الغافر بف محمد المشيكر في عمـ 

ليندسة أيضان، اليندسة، كعبد الرحمف بف إسماعيؿ المعركؼ باإلقميدم الذم كاف متقدمان في عمـ ا
ماـ الرياضييف أبك القاسـ  كأبك عثماف سعيد بف فتحكف في عمـ النحك كالمكسيقى كالفمسفة، كا 
مسممة بف أحمد المجريطي، كمف تبلمذتو ابف السمح كابف الصفَّار، كأبك الحسف عمي بف سميماف 
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ف كاف ليـ شيرة الزىراكم، كأبك الحكـ عمرك بف عبد الرحمف الكرماني، كابف خمدكف، كغيرىـ مم
 في عمـك الفمسفة كالطب كاليندسة كغير ذلؾ، حيث يعدد المؤلؼ الكثير منيـ اختصرنا ذكرىـ.

أما عمـ الطبيعي كالعمـ اإلليي فيقكؿ صاعد فيو: "لـ ييٍعفى أحد مف أىؿ األندلس بيما  
لمعركؼ بابف كبير عناية، كال أعمـ ممف تمٌيز بيما إال عبد اهلل محمد بف عبد اهلل بف حامد ا

 النٌباش البجاني، كأبا عامر بف األمير بف ىكد، كأبا الفضؿ بف حسدام".
كفي صناعة الطب يقكؿ صاعد: " لـ يكف باألندلس مف استكعبيا، كال لحؽ بأحد مف  

نما كاف غرض أكثرىـ مف عمـ الطب قراءة الكنانيش المؤلفة في فركعو فقط،  المتقدميف فييا، كا 
كليستعجمكا بذلؾ ثمرة الصناعة،  -مثؿ كتاب أبقراط كجالينكس -في أصكلو دكف الكتب المصنفة

كيستفيدكا بو خدمة األمبلؾ في أقرب مدة، إال أفرادان منيـ، رغبكا عف ىذا الغرض كطمبكا 
 -الصناعة لذاتيا، كقرأكا كتبيا عمى مراتبيا. كأكؿ مف اشتيير بالطب في األندلس أحمد بف إياس

الرحمف األكسط، ككاف الناس قبميـ يعكلكف في الطب عمى قكـ مف  في زمف محمد بف عبد
نما كانكا يعكلكف عمى كتاب  النصارل لـ يكف عندىـ تحقؽ بو، كالبشيء مف سائر العمكـ، كا 

 بأيدييـ مف كتب النصارل يقاؿ لو األبرسيـ، كتفسيره الجامع كالمجمكع". 
الحراني المشيكر، قاؿ: كلـ يبمغني ثـ يذكر صاعد العديد مف أطباء األندلس أمثاؿ؛  

اسمو. كيحيى بف إسحاؽ، كسعيد بف عبد الرحمف بف عبد ربو، كأحمد بف حفصكف، كمحمد بف 
الحسيف المعركؼ بابف الكناني، كمحمد بف عبدكف، كغيرىـ. ككاف بعد ىؤالء إلى كقت المؤلؼ 

بد الرحمف المخمي، كأبك جماعة مف أشيرىـ سعيد بف محمد بف البغكيش، كالكزير أبك المطرؼ ع
 مركاف عبد الممؾ بف زىر اإلشبيمي، كغيرىـ ممف يطكؿ ذكرىـ.

أما صناعة أحكاـ النجكـ فيقكؿ صاعد: "بأنيا لـ تزؿ نافقة باألندلس قديمان كحديثان،  
كاشتير بتقمدىا جماعة في كؿ عصر إلى عصرنا ىذا، فمف مشاىيرىـ في زماننا كزماف بني 

 حيى المعركؼ بابف الخياط، كأبك مركاف عبيد اهلل بف خمؼ األستجي". أمية أبك بكر بف ي
كيختـ المؤلؼ حديثو عف عمماء المشرؽ كالمغرب مف العرب كالمسمميف المشيكريف  

بالعمكـ القديمة قائبلن: "كلست أدعي اإلحاطة بيـ، فقد يمكف أف يككف فيمف لـ أعرفو مف ييربي 
 xxxviiiعمى كثير مف ىؤالء...". 

 
 الثامنة )بنو إسرائيؿ( األمة

نما كانت عنايتيـ بعمكـ الشريعة كسير األنبياء. ككاف منيـ   لـ يشتيركا بعمكـ الفمسفة، كا 
في دكلة اإلسبلـ ممف اشتيير بصناعة الطب؛ ماسرجكيو الطبيب الذم تكلى لعمر بف عبد 

المتأخريف  ترجمة كتاب أىرف القس في الطب. ككاف منيـ ثىَـّ مف -رضي اهلل عنو -العزيز
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إسحاؽ بف سميماف تمميذ إسحاؽ بف عمراف. كمنيـ مف أىؿ أحكاـ النجكـ سيؿ بف بشر بف 
 حبيب. 
ككاف بباب األندلس منيـ جماعة؛ فممف عيني بصناعة الطب حسدام بف إسحاؽ خادـ  

الحكـ بف عبد الرحمف الناصر، ثـ كاف منجـ بف الفكاؿ مف سكاف سرقسطة ككاف متقدمان في 
 الطب كسائر العمكـ، كغيرىـ.صناعة 
كممف كاف ليـ اعتناء بعمـك الفمسفة سميماف بف يحيى المعركؼ بابف جبركف مف سكاف  

 سرقسطة، كحسدام بف يكسؼ بف حسدام.
 

كيختـ القاضي صاعد بف أحمد األندلسي كتاب طبقات األمـ بقكلو: "فيذا ما حضر في  
 ف تكاليفيـ كأخبارىـ، كالحمد هلل ...". حفظو مف تسمية عمماء األمـ، كالتعريؼ بنبذ م
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 خاتمة
 

بعد الفيرست  -يعتبر كتاب طبقات األمـ لصاعد بف أحمد األندلسي مف بكاكير الكتب 
التي اىتمت بتأريخ العمـ في العالـ، كىذا الكتاب اىتـ بو المؤرخكف القدامى كأخذكا عنو  -لمنديـ

تاب دراسة كتحقيقان العديد مف الميتميف المعاصريف الكثير، كلتمؾ األىمية أيضان فقد تناكؿ الك
ـٌ ىذا عف شيء فإنما ينـ عف حضكر الكتاب الكبير في  ف ن كالمؤرخيف العرب كغير العرب، كا 
تاريخ العمـ المعاصر، فنرل أنو قد أعطى حؽ كؿ أمة دكف إنقاص في دكر كؿ منيا في تأصيؿ 

رييف كغيرىـ ممف خمكا، ككاف تركيزه عمى العرب العمـ في العالـ؛ مف اليند إلى الفرس إلى المص
قبؿ اإلسبلـ كبعده في ببلد المشرؽ كالمغرب، كبذلؾ يككف قد مٌكف كؿ أمة مف حقيا في امتبلؾ 

.  تاريخ لعمميا، كيفتح األبكاب لدراستيا في العصر الحديث لتأصيؿ ما كرد عندىـ مف العمـك
، مع  لقد كضع صاعد األندلسي سجبلن ىامان كمفصبلن   إلسيامات كافة األمـ في العمـك

دراسة مفصمة لتاريخ كؿ عمـ عند جميع األمـ، ىذا السجؿ يعتبر كثيقة يعتمد عمييا مف قبؿ 
مؤرخي العمـ المعاصريف، كال يمكف إنكار أىميتيا في تثبيت دكر كؿ أمة مف األمـ في نشكء 

الكتاب عف دكر خالد بف يزيد الحضارات، كلعؿ مف أمثمة ذلؾ ما ذكره القاضي صاعد في ىذا 
في  -بف معاكية في الكيمياء، كدكر الخميفة عمر بف عبد العزيز في إخراج أكؿ كتاب في الطب

ألىرف القس اإلسكندرم كأمر بترجمتو مف قبؿ ماسرجكيو، ككذلؾ  -الحضارة العربية اإلسبلمية
لرشيد . ليس األمر تاريخان أكؿ مرصد لعمـ الفمؾ أنشئ في دمشؽ في عيد عبد اهلل المأمكف بف ا

عند كؿ أمة مف األمـ، كلعؿ ىذا ما أثار  -كما رأينا –كحسب، بؿ فيو تدكيف لتطكر تمؾ العمكـ 
كيثير الشغؼ عند المؤرخيف المعاصريف لدراسة ىذا الكتاب كغيره مف أمثالو لتدكيف التاريخ 

، دكف المساس في مصداقية ما يدكف، ألف عمـ التأ ريخ كما ذكرنا صاف الزمف المعاصر لمعمـك
 كالتاريخ مف الكذابيف.

اىتـ المؤلؼ بتأريخ العمكـ كافة، كالسيما عمـ الطب في ظؿ الحضارة العربية اإلسبلمية،  
كقد كقؼ مطكالن عمى تاريخ العمـك في العيد العباسي، كالعمكـ في األندلس، كاعتمد ىذا التاريخ 

ؾ فحبذا لك جعؿ ليذا الكتاب ذيؿ لمتابعة تطكر كؿ مف تبله مف المؤرخيف، ككؿ معاصر. لذل
العمكـ عند كؿ أمة مف األمـ، كالسيما أف المؤلؼ قد سٌيؿ تمؾ الميمة لمف أراد في تصنيفو 

 -رحمو اهلل -المبسط لتاريخ العمـ في طبقات األمـ كافة، كبنفس األسمكب الذم اتبعو المؤلؼ
 المعاصر.حتى يككف كتابان شامبلن كمتطكران مع التاريخ 

يعتبر مف الكتب الميمة في  -مع صغر حجمو -كأخيران أعتقد أف كتاب طبقات األمـ 
تاريخ العمـ، كلو حضكره التاـ في ىذا المؤتمر الذم يؤصؿ دكر العرب في تأريخ العمـ في 
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 العالـ، كيبرز الدكر الحضارم لمعرب كالمسمميف في ىذا العمـ الذم لـ يسبقيـ إليو أحد. كاهلل كلي
 التكفيؽ. 
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 فوائد االرتحاؿ ونتػائج السػفر فػي أخبػار أىػؿ القػرف، مصطفى بف فتح اهلل: مخطكط الحموي -
 /تاريخ تيمكر.3187، مخطكط في دار الكتب الكطنية بالقاىرة، برقـ الحادي عشر

 7ـ، 1995، دار صػادر، بيػركت معجػـ البمػداف ىػ(6260-574) ياقكتالحموي،  -
  مجمدات. 

، منشػكرات أعالـ الحضارة العربية اإلسالمية في العمـو األساسػية والتطبيقيػة، زىيػر: حميداف -
 مجمدات.6ـ. 1995لجميكرية العربية السكرية، دمشؽ كزارة الثقافة في ا

دار الكتػػػب  تػػػاريخ ابػػػف خمػػػدوف،ىػػػػ (:  808-732، عبػػػد الػػػرحمف بػػػف خمػػػدكف )ابػػػف خمػػػدوف -
 مجمدات .  8ـ، 2003لبناف، -العممية، بيركت

 9ـ، دار العمػػـ لممبليػػيف بيػػركت. 1999، الطبعػػة الرابعػػة عشػػرة األعػػالـ، خيػػر الػػديف، الزركمػػي -
 مجمدات . 
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تحقيؽ عبد الكػريـ  تاريخ الحكماء "نزىة األرواح وروضة األفراح"،، شمس الديف: الشيرزوري -
 أبك شكيرب، جمعية الدعكة اإلسبلمية العالمية.

لطبعػػة الثانيػػة باعتنػػاء ، االػػوافي بالوفيػػات، صػػبلح الػػديف خميػػؿ بػػف أيبػػؾ الصػػفدم، الصػػفدي -
 ـ.1991محمد الحجيرم، دار صادر بيركت 

بغيػة الممػتمس فػي تػاريخ ىػػ، 599، أحمد بف يحيى بف أحمد بف عميرة، المتػكفى سػنة الضّبي -
 ـ. 1967، دار الكاتب العربي، رجاؿ أىؿ األندلس

بيػػػركت،  -، دار الكتػػػب العمميػػةتػػػاريخ مختصػػػر الػػدوؿ، غريغكريػػكس أبػػػك الفػػرج: ابػػف العبػػػري -
 ـ. 1997

مسػالؾ األبصػار فػي ممالػؾ ، ابف فضؿ اهلل، شياب الديف أبك العباس أحمد بف يحيى، العمري -
تحقيؽ محمد عبػد القػادر خريسػات كعصػاـ مصػطفى عقمػة كيكسػؼ أحمػد بنػي ياسػيف، ، األمصار

 ـ. 2001مركز زايد لمتراث كالتاريخ، 
القاضً األشرف ٌوسف القفطً المتوفى سنة  القفطً، الوزٌر جمال الدٌن أبو الحسن علً بن -

 القاهرة. -هـ: كتاب إخبار العلماء بأخٌار الحكماء، مكتبة المتنب646ً

 م. 1993، مؤسسة الرسالة، بٌروت معجم المؤلفينعمر رضا، كحالة،  -

 4، مػروج الػذىب ومعػادف الجػوىرىػػ(: 345، أبك الحسػف عمػي بػف الحسػيف )تػكفي المسعودي -
 ـ .  2000لبناف  –مجمدات، تحقيؽ كتعميؽ سعيد محمد المحاـ ، دار الفكر، بيركت 

 ـ.2002بيركت  -، دار الكتب العمميةالفيرست، أبك الفرج محمد بف أبي يعقكب: النديـ -
 

Carl Brockelmann, Arabischen Litterature, suppl. Leiden 1937. 
 

                                                 
*
 الدكتكر محمد ياسر زٌككر 

 اختصاصي بأمراض األذف كاألنؼ كالحنجرة كجراحتيا

 عضك الجمعية السكرية لتاريخ العمـك -باحث في تاريخ العمـك الطبية
 سكرية. -إدلب -سكؽ الصاغة 308ص.ب: 
         net.org-yzakkour@scsر٣َي اٌُظَٝٗي٢:     00963933239350 - 0096323239350ٛخطق: 

                                     
i
 .254ٙ 1كخؿ٢ ه٤ِلش: ً٘ق حُظٕ٘ٞ ؽ 
ii
 ك٢ طَؿٔش ػزي حَُكٖٔ حُي٣زغ.  3حُٔويٓش، ؽ 1ٜٓطل٠ حُل١ٞٔ: كٞحثي حالٍطلخٍ ٝٗظخثؾ حُٔلَ، ؽ 
iii
 . 28ٙ 1طخ٣ٍن حرٖ هِٕٞ: ؽ 
iv
 كَف ٙ.  4حرٖ رٌ٘ٞحٍ: حُِٜش ؽ 

v
. 115ٙ 2ٌٓيٍَ. كيخؿ٢ ه٤ِليش: ً٘يق حُظ٘يٕٞ ؽ852حُٜلي١: حُٞحك٢ رخُٞك٤خص، كَف ٙ. حرٖ ػ٤َٔس رـ٤يش حُِٔيظْٔ طَؿٔيش ٍهيْ  

 ٛـ.250رؤٗٚ ٓ٘ش . ٝهي ْٝٛ ك٢ طخ٣ٍن ٝكخطٚ 344ٙ 1حُزـيحى١: ٛي٣ش حُؼخٍك٤ٖ ؽ
vi
 . 115ٙ 2كخؿ٢ ه٤ِلش: ً٘ق حُظٕ٘ٞ ؽ 
vii
 . G1: 343, 344ػٖ رًَِٖٝٔ  761ٙ 1ًلخُش: ٓؼـْ حُٔئُل٤ٖ ؽ 
viii
 ّ. 1993ّ، ٝٗٔوش رظلو٤ن ك٤ٖٔ ٓئْٗ ١زخػش َٜٓ ٓ٘ش 1912ُي٣٘خ ٓ٘ٚ ٗٔوش رظلو٤ن ٣ُْٞ ٤ٗوٞ ١زخػش ر٤َٝص ٓ٘ش  

ix
 . 462ٙ ٣2٘ظَ ٓويٓش ١زوخص حألْٓ ١زؼش ر٤َٝص، ػٖ ًظخد حُِٜش الرٖ رٌ٘ٞحٍ ؽ 

x
 .83ٙ 1997حرٖ حُؼز١َ: طخ٣ٍن ٓوظَٜ حُيٍٝ ١زؼش ىحٍ حٌُظذ حُؼ٤ِٔش ر٤َٝص  
xi
 . 676ٙ 1كخؿ٢ ه٤ِلش: ً٘ق حُظٕ٘ٞ ك٢ أٓخ٢ٓ حٌُظذ ٝحُلٕ٘ٞ ؽ 
xii
 . 2كخ٤ٗش  19. ١ٝزوخص حألْٓ ١زؼش ر٤َٝص 21ٙزش حُٔظ٘ز٢ ٌٙٓظ -حُولط٢: اهزخٍ حُؼِٔخء رؤه٤خٍ حُلٌٔخء ١زؼش حُوخَٛس 

mailto:yzakkour@scs-net.org
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xiii
 . 69، ١65زوخص حألْٓ ١زؼش ر٤َٝص ٙ 
xiv
 . ١22زوخص حألْٓ ١زؼش ر٤َٝص ٙ 

xv
 . 245ٙ 5ك٤ٔيحٕ: أػالّ حُل٠خٍس ؽ 
xvi
 حَُٔؿغ حُٔخرن.  
xvii
 ١زوخص حألْٓ، ١زؼش حُوخَٛس رظلو٤ن ك٤ٖٔ ٓئْٗ، حُٔويٓش.  
xviii
ٛيـ( ً٘يق 456ألر٢ ٓلٔي ػ٢ِ رٖ أكٔي )ٓلٔي( حُٔؼَٝف رخرٖ كِّ حُظيخ١َٛ حألٗئُي٢ )طيٞك٢ ٓي٘ش  -َٓحطذ حُؼِّٞ ٤ًٝل٤ش ١ِزٜخ 

 . 534ٙ 2حُظٕ٘ٞ ؽ
xix
 ػٖ حُٔٞٓٞػش حُلَس رظَٜف.  

xx
 . 94ٙ 1. َٓٝؽ حٌُٛذ ؽ١25ٝ26ٝ35ٝ40زوخص حألْٓ ١زؼش حُوخَٛس ٙ 
xxi
 . 208ٙ ٣1٘ظَ ٛي٣ش حُؼخٍك٤ٖ ؽ 
xxii
 .١44زوخص حألْٓ ١زؼش َٜٓ ٙ 
xxiii
 حُٜٔيٍ حُٔخرن. 
xxiv
 .588ٙ 2. ً٘ق حُظٕ٘ٞ ؽ١58زوخص حألْٓ ١زؼش حُوخَٛس ٙ 

xxv
 .١59زوخص حألْٓ ١زؼش حُوخَٛس ٙ 
xxvi
. ٝحرٖ ح٥ى٢ٓ ٛٞ ٓلٔي رٖ حُل٤ٖٔ رٖ ك٤ٔي حُٔؼَٝف رخرٖ ح٥ى٢ٓ، ٖٓ آػخٍٙ: ٣ُـٚ حٌُز٤َ، ١68زوخص حألْٓ ١زؼش حُوخَٛس ٙ 

خْٓ رٖ ٓلٔي رٖ ٛخْٗ حُٔيحث٢٘ حُٔؼَٝف رخُؼ١ِٞ، ٝٓٔخٙ ٗظْ حُؼوي، َٜٝٗٙ ك٢ ٓ٘ش طٞك٢ ُْٝ ٣ظٔٔٚ، ٝأًِٔٚ رؼي ٝكخطٚ ط٤ٌِٔٙ حُو

 .249ٙ 3. ٝحٗظَ ًلخُش: ٓؼـْ حُٔئُل٤ٖ ؽ177ٝ185ٛـ. )حُولط٢: اهزخٍ حُؼِٔخء 308ٙ
xxvii
: حإل٤ًَِ ك٢ أٗٔخد ك٤َٔ ٝأ٣خّ 167ٙ 1. ٝك٢ ً٘ق حُظٕ٘ٞ ؽ١ٝ58زؼش ر٤َٝص ٙ 78ٝ ١60زوخص حألْٓ ١زؼش َٜٓ ٙ 

حٓٔٚ حُلٖٔ رٖ  179ٙ 2ٛـ. ٝك٢ حألػالّ ٢ًٍُِِِ ؽ334ٜخ ألر٢ ٓلٔي حُلٖٔ رٖ أكٔي رٖ ٣ؼوٞد حُٜٔيح٢ٗ ح٢٘ٔ٤ُ حُٔظٞك٠ ٓ٘ش ًِٓٞ

 ٛـ.334-280أكٔي رٖ ٣ؼوٞد ٖٓ ر٢٘ ٌٛٔحٕ أرٞ ٓلٔي )حرٖ حُلخثي( ػخٕ ر٤ٖ 
xxviii
 . ١79زوخص حألْٓ ١زؼش َٜٓ ٙ 

xxix
 .١ٝ68زؼش ر٤َٝص ٙ 103ٝ  89حُٜٔيٍ حُٔخرن ٙ 

xxx
 .98حُٜٔيٍ حُٔخرن ٙ 
xxxi
: حُِٜش ك٢ ح٣ٌَُ ػ٠ِ طخ٣ٍن حُطز١َ. ٝؿخء ك٢ ٓؼـْ 50ٙ 2. ٝهخٍ حُزـيحى١ ك٢ ًظخرٚ ا٠٣خف حٌُٕٔ٘ٞ ؽ98حُٜٔيٍ حُٔخرن ٙ 

ّ( ، ٓئٍم، 973ٛـ/ 362: ػزي   رٖ أكٔي رٖ ؿؼلَ رٖ ُهي٣خٕ حُظ٢ًَ، حُلَؿخ٢ٗ )أرٞ ٓلٔي( )طٞك٢ 223ٙ 2حُٔئُل٤ٖ ُؼَٔ ًلخُش ؽ

 كّيع ريٓ٘ن ػٖ حرٖ ؿ٣ََ ٝؿ٤َٙ. ٖٓ آػخٍٙ حُظخ٣ٍن ح٣ٌَُٔ ػ٠ِ طخ٣ٍن ٓلٔي رٖ ؿ٣ََ حُطز١َ )ػٖ حٌُٛز٢: ٤َٓ حُ٘زالء(.ٓليع: 
xxxii
 .106ٝ 104حُٜٔيٍ حُٔخرن ٙ 
xxxiii
 . 61ٝ ١60زوخص حألْٓ ١زؼش ر٤َٝص ٙ 
xxxiv
 ٓغ إٔ حُٔئُق ٣ظليع ػٖ حُؼَد هزَ حإلٓالّ، كبٗٚ ٣ًٌَ أٓؼِش ٖٓٔ ًخٗٞح ك٢ حإلٓالّ. 

xxxv
(. ٢ٛٝ ػ٘ي ؿخٓغ حُويّ، ٝهي ػؼَ ك٢ كل٣َخص طَ حُ٘ٔخ٤ٓش 361ٙ 3ُ٘ٔخ٤ٓش: ٓلِش ريٓ٘ن )حُل١ٞٔ، ٣خهٞص: ٓؼـْ حُزِيحٕ ؽح 

 ػ٠ِ أ٤ٗخء هي٣ٔش.
xxxvi
 . 287. ػ٤ٕٞ حألٗزخء ١52ٙزوخص حألْٓ ١زؼش ر٤َٝص ٙ 
xxxvii
 .(86َٛس ٙهخٍ ٛخػي: ٝاٗٔخ ػَف رٌُي ألٗٚ ًخٕ ٣َٔف ًؼ٤َحش ك٢ ٛالطٚ. )١زوخص حألْٓ ١زٜش حُوخ 
xxxviii
 ُٝؼَ حرٖ ٤ٓ٘خ ك٢ حَُٔ٘م، ٝأرخ حُوخْٓ حَُِٛح١ٝ ك٢ حُٔـَد ٖٓ ٛئالء.  
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 عمـ الفمؾ مف خالؿ كتاب "مفتاح السعادة ومصباح السيادة" 
 م(1561 -1405لطاشكبري زادة )

 الدكتور ىشاـ سوادي ىاشـ 
 استاذ مساعد/ قسـ التاريخ/  

جامعة المكصؿكمية التربية/   
dr_hesham71@yahoo.com 

إىػػػتـ مؤرخػػػك الحضػػػارة العربيػػػة اإلسػػػبلمية بػػػالعمـ حيػػػث إحتػػػؿ مكانػػػة ميمػػػة فػػػي مؤلفػػػاتيـ 
كدراساتيـ ككانت حصيمة ىذا اإلىتماـ المعرفي إنيـ كضعكا مؤلفات مختمفة في بياف ماىية العمـ 

كؿ تاريخ يعتمد بالدرجة االسػاس  كتصنيفاتو مع اإلشارة إلى مف عمؿ بو. فتاريخ العمـ شأنو شأف
عمػػى المػػدكنات المكتكبػػة، فػػأكؿ مػػا ينبغػػي التكجػػو إليػػو عنػػد دراسػػة ىػػذا التػػاريخ ىػػك معرفػػة أسػػماء 
الكتػػب المؤلفػػة فػػي العمػػـ؛ كمػػا يزيػػد فػػي ىػػذه األىميػػة أف معرفػػة معظػػـ الكتػػب القديمػػة كانػػت ليػػا 

إف تنػػكع عنػػاكيف الكتػػب التػػي  عنػػاكيف بسػػيطة كاضػػحة تعبػػر عػػف محتػػكل الكتػػاب، كمػػا الريػػب فيػػو
 يؤلفيا مؤلؼ كاحد ىي دليؿ عمى إتساع نطاؽ معرفة المؤلؼ كتعدد الجكانب التي كاف يعنى بيا.
فقػػد أدرؾ العممػػاء العػػرب ك المسػػمميف أىميػػة التصػػنيؼ فػػي معرفػػة الحركػػة الفكريػػة فعينػػي 

مػا ألفػكه كقػرأكه كذكػر عدد منيـ بذكرىا كعني عدد مف المؤلفيف العرب بتدكيف تصانيؼ كفيػارس ل
كػػؿ مػػف ابػػف النػػديـ كابػػف ابػػي اصػػبعة عػػدد مػػف فيػػارس المصػػنفات كلعػػؿ ىػػؤالء قػػد اسػػتفادكا فيمػػا 

. كمػػف (xxxviii)اكردكه مػػف قػػكائـ بعػػض المػػؤلفيف، اك قػػد اسػػتفادكا مػػف فيػػارس أخػػرل لػػـ يشػػيركا إلييػػا
لمؤلفػػو طاشػػكبرم زادة، الكتػػب المؤلفػػة فػػي أسػػماء الكتػػب كتػػاب "مفتػػاح السػػعادة كمصػػباح السػػيادة" 

الذم بدا كتابو بمقدمة عف التعميـ كالعمـ ثـ أضػاؼ العمػـك كالمعػارؼ كتبعيػا بػذكر أبػرز مػا أكلػؼ 
في كؿ عمـ مف العمػكـ كالمعػارؼ. كمنيػا عمػـ الفمػؾ محػكر دراسػتنا. كالحقيقػة قػد يسػتخرج الباحػث 

ذلؾ الػنص يتنػاكؿ جكانػب  مف نص تاريخي كاحد معمكمات ميمة عف تاريخ العمـ السيما إذا كاف
العمػػػـ كتفرعاتػػػو كىػػػذا مػػػا دفعنػػػا إلػػػى تبنػػػي كتػػػاب مفتػػػاح السػػػعادة كمصػػػباح السػػػيارة ليكػػػكف أساسػػػان 
لدراسػػتنا، إذ مػػا عممنػػا إف مؤلفػػات طاشػػكبرم زادة لػػـ تخضػػع لمتحميػػؿ كالدراسػػة مػػف قبػػؿ البػػاحثيف 

 في دراسة تاريخ العمـ.العرب. كىذه الدراسة محاكلة البراز دكر مصنفات العمماء المسمميف 
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 أواًل0 طاشكبري زادة حياتو ونشأتو
ىػػك عصػػاـ الػػديف ابػػك الخيػػر أحمػػد بػػف مصػػطفى بػػف خميػػؿ المعػػركؼ بطاشػػكبرم زادة مػػف 
أشػػير مػػػؤرخي الدكلػػػة العثمانيػػػة ككبػػػار مكسػػػكعييا ككتػػػاب السػػػير كتػػػراجـ الرجػػػاؿ. كلػػػد فػػػي مدينػػػة 

كتفيػػد دائػػرة المعػػارؼ اإلسػػبلمية إلػػى أف . (xxxviii)1495 -ىػػػ901بيػػع األكؿ  14بكرصػػة فػػي ليمػػة 
تسمية طاشكبرم زادة اطمقت عمػى عائمػة مػف العممػاء االتػراؾ اسػتمدت تسػميتيا  مػف اقامتيػا  فػي 

 .(xxxviii)قرية طاشكبرم زادة القريبة مف مدينة قسطمكني في االناضكؿ

دينػػة كيػػذكر طاشػػكبرم زادة عػػف حياتػػو قػػائبلن ".. يػػذكر كالػػدم أنػػو عنػػدما اراد السػػفر مػػف م
بكرصػػػة إلػػػى بمػػػدة )مدينػػػة( انقػػػرة قبيػػػؿ كالدتػػػي بشػػػير رأل فػػػي المنػػػاـ فػػػي الميمػػػة التػػػي سػػػافر فػػػي 
صبيحتيا شيخان جميؿ الصكرة قاؿ لو أبشر فانو سيكلد لؾ كلد فسمو باسـ أحمد، فممػا سػافر قػص 

مؤدبػان كلما بمغ سف الرشد انتقؿ بو كالده الػى انقػرة حيػث كػاف ابػكه  (xxxviii)ىذه الكاقعة عمى كالدتي"
لكلي عيد السمطاف سميـ االكؿ، )سميماف(، فشرع في قراءة القرآف الكريـ فمقبو كالػده بعصػاـ الػديف 
ككناه بأبي الخير، كلما ختـ القرآف رجع عمى مدينة بكرصة فتتممذ عمى يػد كالػده الػذم سػافر معػو 

قػػكاـ الػػديف قاسػػـ إلػػى اسػػتانبكؿ فسػػممو عمػػى الشػػيخ عػػبلء الػػديف الممقػػب بػػاليتيـ، ثػػـ عمػػى يػػد عمػػو 
 .(xxxviii) كعمى اساتذة كشيكخ كثيريف ذكرىـ في ترجمتو في كتاب الشقائؽ النعمانية

فػػػي مػػػدارس اسػػػتانبكؿ كادرنػػػة كتنقػػػؿ فػػػي ثمػػػاف مػػػدارس فػػػي بػػػبلد  1527عػػػيف سػػػنة  مدرسػػػا ن
، كظؿ يدرس فييا إلى أف تكلى القضاء في مدينة بكرصة عػاـ  ،ثػـ تػكلى القضػاء فػي 1546الرـك

حيػث أصػيب باالرمػد ففقػد بصػره  1555كظػؿ فػي منصػبو حتػى عػاـ  1552ؿ سنة مدينة استانبك 
 .(xxxviii)1562فاستعفي عف المنصب كتكفي عاـ   

اتقف طاشكبرم زادة دراسة المغة العربية كعمكميػا، كأخػذ عمػـ المنطػؽ عػف عمػو كدرس عمػـ 
سػػػػػير ككػػػػاف إىتمامػػػػػو األكؿ دراسػػػػة التف (xxxviii)الييئػػػػة كالفمػػػػؾ كالرياضػػػػػيات عمػػػػى يػػػػد ميػػػػػـر جمبػػػػي

كالحديث. كقد أخذىما مف عدة مشايخ ككاف مػف شػيكخو ابػف حجػر العسػقبلني الػذم كػاف مشػيكران 
بركاية الحديث كصحتو، كقد أجازه شيكخ الحديث في ركايتو. كقد كاف "بحػران فػي العمػكـ كالمعػارؼ 

 ككضع كثير مف المصنفات نذكر منيا: (xxxviii)مبتسما مف الفضائؿ سناميا"
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السػػيادة فػػي مكضػػكعات العمػػـك ذكػػر فيػػو انػػكاع العمػػـك كضػػركبيا  مفتػػاح السػػعادة كمصػػباح -1
كمكضكعاتيا كما اشتير مف المصنفات في كؿ فف مع نبذ مف تكاريخ مصنفاتيا، فقد ذكػر 

 .(xxxviii)فف 500فنا ثـ ترجمة ابنو كماؿ الديف محمد بالحاقات كثيرة فبمغ مف العمـك  150
صػػنفو بالمغػػػة العربيػػة اشػػتمؿ عمػػى ترجمػػػة  الشػػقائؽ النعمانيػػة فػػي عممػػػاء الدكلػػة العثمانيػػة: -2

مػػف المشػػايخ كالبػػاقي مػػف العممػػاء، كانتيػػى مػػف تصػػنيفو سػػنة  150عالمػػان مػػنيـ  522لحيػػاة 
1559(xxxviii) كذكر فػي الشػقائؽ انػكاع العمػـك كمػف صػنؼ فييػا كمكضػكعاتيا إضػافة إلػى .

انيف العشػرة ذكر سيرتو. كرتبت العمماء في عشر طبقات مكافقػة لفتػرة حكػـ السػبلطيف العثمػ
( حتػػػى عيػػػد السػػػمطاف سػػػميماف القػػػانكف 1326 -1299مػػػف بدايػػػة عيػػػد السػػػمطاف عثمػػػاف )

. كمػػػا اضػػػاؼ فػػػي نيايػػػة الكتػػػاب سػػػيرة حياتػػػو كتفاصػػػيؿ مراحميػػػا. كيعػػػد 1566   -1520
كتاب الشقائؽ النعمانية مػف أىػـ المصػادر التػي تصػكر تطػكر الثقافػة فػي الدكلػة العثمانيػة. 

 .(xxxviii)العربية ثـ بالتركية بعد ترجمةكقد طبع عدة طبعات ب

 .(xxxviii)أدب البحث كالمناظرة -3

مسالؾ الخكاص في ميالؾ الخبلص: شرحيا تمميذه أمر اهلل بف زيرؾ الحسػيني كأتمػو سػنة  -4
 .(xxxviii)ىػ984

رسالة الشفاء الدكاءالكباء: كىي رسالة كتبيا نفػع لكافػة المسػمميف فػي أمػر االعتقػاد كصػكنان  -5
 .(xxxviii)لعقائد األمة

 .(xxxviii)طاشكبرم زادة عمى رسالة في أدب البحث كالمناظرةشرح  -6

 .(xxxviii)شرح عمى الفكائد الغيائية مف عممي المعاني كالبياف -7

 .(xxxviii)شرح باب الصرؼ لميزاف األدب -8

 .(xxxviii)عجالة البياف في شرح الميزاف -9

مكضػػكعات العمػػكـ: كىػػك مكسػػكعة فػػي األداب كعمػػـك المغػػة العربيػػة، كتبػػو بالمغػػة العربيػػة  -10
 .(xxxviii)اتو ابنو كماؿ الديف محمد إلى المغة العثمانيةكنقمو بعد كف

كتابػػان  45كممػػا تجػػدر اإلشػػارة إليػػو ىنػػا أف حػػاجي خميفػػة فػػي كتػػاب كشػػؼ الظنػػكف قػػد ذكػػر 
كرسالة كضعيا طاشكبرم زادة، كما ذكر لو بعض مف ترجمة لحياتو بعػض االشػعار التػي نظميػا 

 .(xxxviii)في مكضكعات شتى كبخاصة حزنو عمى فقد بصره
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 عمـ الفمؾ في مفتاح السعادة0 ًا0 ثاني
إحتػػؿ عمػػـ الفمػػؾ مكانػػة ميمػػة فػػي الحضػػارة العربيػػة اإلسػػبلمية، كعنػػي العممػػاء المسػػمميف بػػو، 

. كقػد (xxxviii)كبدا االشتغاؿ فيو مثؿ باقي المكضكعات الرياضية األخرل منذ عيػد الدكلػة العباسػية
المتعمقػػة بعمػػـ الفمػػؾ كمنيػػا: االزيػػاج سػػبؽ نقػػؿ المعػػارؼ الفمكيػػة الػػى العربيػػة ترجمػػة بعػػض الكتػػب 

الفمكية مف اليكنانية في اكاخر العيد األمكم مثؿ كتاب "مفاتيح العمكـ" المنسكب ليرمز اك ىرمس 
الحكػػيـ. كعػػرؼ عػػف الخميفػػة العباسػػي المنصػػكر إىتمامػػو الكبيػػر بعمػػـ الفمػػؾ كفػػي عيػػده نقػػؿ ابػػك 

 .(xxxviii)يحيى كتاب بطميمكس المعركؼ بػ "االربع مقاالت"

كمما زاد في إىتمػاـ المسػمميف بعمػـ الفمػؾ كاالشػتغاؿ فيػو الحاجػات الكثيػرة المتعمقػة بػو، كمنيػا 
الحاجػػات الدينيػػة كمعرفػػة األكقػػات كتحديػػد أطػػكاؿ الميػػؿ كالنيػػار كالتقػػكيـ كحركػػة الشػػمس كالبػػركج 

بكجػو  كمعرفة سمت القبمة )أم إتجاه القبمة الصحيح( كاالسػتيبلؿ كرصػد القمػر كالككاكػب األخػرل
 .(xxxviii)عاـ

كفي العيد العثماني حظيػت العمػكـ عامػة كالفمػؾ خاصػة بإىتمػاـ السػبلطيف العثمػانييف. ككػاف 
 1451التطكر الذم طرأ عمى ىذا النشاط العممي المتزايد قد بدأ منذ عيد السمطاف محمػد الفػاتح )

ى نقؿ العمماء إلػى (. الذم إىتـ كثيران بالعمـ كشمؿ العمماء كالشيكخ برعايتو. كعمؿ عم  1481 –
. كبػرز العديػد مػف العممػاء الػذيف كضػعك مؤلفػات مختمفػة (xxxviii)العاصمة استانبكؿ بشػتى الكسػائؿ

كميـر جمبي كتقي الديف  (xxxviii)كعمي القكشجي (xxxviii)تناكلت عمـ الفمؾ كفركعو أمثاؿ قاضي زادة
 .(xxxviii)كطاشكبرم زادة مكضكع دراستنا  (xxxviii)محمد بف معركؼ الراصد
عمـ الفمؾ بأنو "عمـ يعرؼ منو أحكاؿ األجراـ البسػيطة العمكيػة كالسػفمية  ييعرؼ طاشكبرم زادة

 كيقسمو إلى سبع كعشريف فرعان، نذكر منيا: (xxxviii)كأشكاليا كاكضاعيا كمقاديرىا كابعادىا"
كىك عمـ ييعرؼ بكاسػطة مقػادير كحركػات الككاكػب السػيما السػيارة منيػا  :عمـ الزيجات كالتقاكيـ -

كاخػػراج الطكالػػع كمعرفػة مكضػػع كػػؿ كاحػػد مػػف الككاكػب. كالغػػرض مػػف معرفػػة ىػػذه كيقػـك حركاتيػػا 
 األمكر تحقيؽ أمريف:

 معرفة الساعات كاألكقات كفصكؿ السنة كسمت القبمة كأكقات الصبلة. - أ
 .(xxxviii)معرفة األحكاـ الجارية في عالـ العناصر بسبب تمؾ األكضاع  - ب



 182 

                                                                                                                                            

مػػف الػػزيج مػػف أعمػػاؿ فػػي اثنػػي عشػػرة عمػػـ كتابػػة التقػػاكيـ: كىػػك ترتيػػب يثبػػت فيػػو مػػايخرج  -
كرقػػة مجدكلػػة بجػػداكؿ مرقمػػة بارقػػاـ مخصكصػػة يكتبػػكف فييػػا الشػػيكر االثنػػي عشػػر كمػػا 

 .(xxxviii)يكجد فييا مف المكاسـ كاالختبارات كاألحكاـ

 .(xxxviii)عمـ حساب النجكـ: كىك يبحث عف كيفية حساب االرقاـ الكاقعة في االزياج -

ة المقػػادير الفمكيػػة كالقػػكانيف المتعمقػػة بتحصػػيميا، عمػػـ كيفيػػة االرصػػاد: كالغايػػة منػػو معرفػػ -
 .(xxxviii)ككيفية التكصؿ إلييا باالالت الرصدية

عمػػػـ االالت الرصػػػدية: الػػػذم يػػػتـ بكاسػػػطتو معرفػػػة كيفيػػػة تحصػػػيؿ االالت الرصػػػدية قبػػػؿ  -
الشػػركع فػػي الرصػػد الػػذم ال يػػتـ إال بػػاالالت الكثيػػرة. كتحصػػيؿ تمػػؾ االالت يتكقػػؼ عمػػى 

 .(xxxviii)معرفة اصكليا

عمػػـ المكاقيػػت: بكاسػػطتو يتعػػرؼ عمػػى اكقػػات العبػػادات كنػػكاحي جياتيػػا كالطكالػػع كالطػػالع  -
مف إجػراء البػركج كالككاكػب الثابتػة التػي فييػا منػازؿ القمػر كمقػادير االطػبلؿ كاالرتفاعػات 

 .(xxxviii)كانحراؼ البمداف كاتجاىيا

 عمـ االالت الظمية : كالغاية منو معرفة ساعات النيار بيذه االالت . -

مػػـ األكػػر: كىػػك يبحػػػث فػػي أحػػكاؿ المقػػادير المتعمقػػػة بػػاألكر خاصػػة دكف المسػػػطحات، ع -
 .(xxxviii)كتتكقؼ براىيف عمـ الفمؾ عمى ذلؾ

 .(xxxviii)عمـ األكر المتحركة: كفيو أيضان ذكر مقادير األكر مف حيث إنيا متحركة -

عمـ تسطيح الكرة: كبكاسطتو يتعرؼ عمى كيفية نقؿ الكرة إلى السطح مػع حفػظ الخطػكط  -
 .(xxxviii)الدكائر المرسكمة عمى الكرة ككيفية نقؿ تمؾ الدكائر إلى الخطك 

صكرة: منيا: إثني عشرة صكرة لتعييف  48عمـ صكر الككاكب: كفيو تصكر فمؾ الثكابت  -
، كثمػػػاف كعشػػػريف صػػػكرة لتعيػػػيف منػػػازؿ القمػػػر كبيػػػذه الصػػػكر مػػػف الككاكػػػب (xxxviii)البػػػركج
جعمػػكا كػػؿ جممػػة منيػػا متسػػاكية كككبػػان كعرفػػكا مكاضػػعيا فػػي  الطػػكؿ كالعػػرض، ك  1022

 .(xxxviii)المقدار تقريبان كرتبكىا في ست مراتب

 عمـ مقادير العمكيات: كيبحث عف المسافة بيف الككاكب كاألفبلؾ باالمياؿ كالفراسخ.  -

عمػػػـ منػػػازؿ القمػػػر: كيعػػػالج صػػػكر منػػػازؿ القمػػػر الثمانيػػػة كالعشػػػركف كاسػػػماءىا كخكاصػػػيا  -
 .(xxxviii)كأحكاـ نزكؿ القمر في كؿ منيا
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 .(xxxviii)ـ الجغرافيا: عمـ يبحث عف أحكاؿ أقاليـ األرض كتضاريسيا الطبيعيةعم -

عمـ مسالؾ األمصار كالبمداف: كىك يبحث عف أحكاؿ الطرؽ الكاقعة في المدف كالمكصمة  -
 .(xxxviii)بينيا كبياف اطكاليا كمسافاتيا كتقسيميا برية كنيرية

غرائب كعجائػب كمنػافع عمـ خكاص االقاليـ: كفيو يتعرض عما في كؿ بمد اك مدينة مف  -
 .(xxxviii)كمضار

عمػػػػػػػـ معرفػػػػػػػة البػػػػػػػرد كمسػػػػػػػافاتيا: كىػػػػػػػك يبحػػػػػػػث قيػػػػػػػاس المسػػػػػػػافة بػػػػػػػيف المػػػػػػػدف بالفراسػػػػػػػخ  -
 .(xxxviii)كاالمياؿ

عمػـ مكاقيػػت الصػبلة: كبكاسػػطة يتعػرؼ عمػػى اكقػات الصػػمكات الخمػس عمػػى الكجػو الػػكارد  -
 .(xxxviii)في الشرع

   ثالثًا0 االالت واالدوات الفكمية0
. الف ذلػؾ يتطمػب معرفػة بقػكانيف كنظريػات فمكيػة، سيمة الفمكية ميمةلـ يكف عمؿ االزياج 

السػماكية مػف حيػث المكضػع كالكقػت كطريقػة الحركػة  قبػةكما يتطمب ايضان رصدان دقيقان لككاكػب ال
ذلػػؾ مػػف االمػػكر التػػي تتطمبيػػا الجػػداكؿ الفمكيػػة، األمػػر الػػذم يعنػػي اف االزيػػاج تختمػػؼ عػػف  يػػركغ

. كبنػػاءن عمػػى ذلػػؾ فػػإف عمػػؿ األزيػػاج (xxxviii)ؼ مكقػػع الرصػػد كزمانػػوبعضػػيا الػػبعض نظػػران الخػػتبل
يتطمب جيدان كبيران في رصد الككاكب الثابتة كالمتحركة إضافة إلى معرفة حسابية كعدديػة القيػاس 

 .(xxxviii)كالميؿ كاالبعاد كغيرىا
كالحقيقة إف العمماء العرب كالمسػمميف كضػعكا عػددان كبيػران مػف األزيػاج فػي مختمػؼ أرجػاء 

الـ اإلسبلمي، األمر الذم اقتضي مف دكف شؾ، كجكد مراصد لرصد القبة السماكية في جميع الع
ارجػػػػاء العػػػػالـ اإلسػػػػبلمي. لتثبيػػػػت الحقػػػػائؽ الفمكيػػػػة المتعمقػػػػة بػػػػأحكاؿ السػػػػماء. كقػػػػد أقػػػػاـ العممػػػػاء 
المسػػمميف مراصػػد ميمػػة أشػػيرىا: مرصػػد المػػأمكف فػػي بغػػداد كدمشػػؽ، كمرصػػد سػػامراء، كمرصػػد 

. كاشػػػتيرت ىػػػذه (xxxviii)رصػػػد الطكسػػػي فػػػي مراغػػػة، كمرصػػػد ابػػػف الشػػػاطر فػػػي الشػػػاـالقػػػاىرة، كم
المراصػػػد بمػػػا فييػػػا مػػػف األالت الفمكيػػػة المختمفػػػة لمرصػػػد كقيػػػاس أبعػػػاد الككاكػػػب كعػػػرض الػػػببلد، 

 .(xxxviii)كالتحكؿ االعتدالي، كسمت الككاكب، ككؿ مايتعمؽ بالرصد الفمكي
العممػاء العػرب كالمسػمميف اىتمػكا كثيػران كتشير المستشػرقة األلمانيػة زنغريػد ىكنكػو إلػى إف 

بػػاألالت الفمكيػػة كتػػذكر قائمػػة ".. كمػػا كرثػػكه عػػف اليكنػػاف كػػاف بػػدائيان كاعجػػز مػػف أف يسػػاندىـ فػػي 
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سػػباقيـ نحػػك االمجػػاد التػػي رسػػمكىا النفسػػيـ. فكػػاف إف طكركىػػا كزادكا عمييػػا اشػػياء عديػػدة كقػػدمكا 
الالت المختمفػػػة لممراقبػػػة كالقياسػػػات؛ كأخػػػذىا اختراعػػػات اخػػػرل تشػػػبو المعجػػػزات، مبتكػػػريف بػػػذلؾ ا

الغرب عنيـ كبقي فػي إسػتعمالو ليػا امػدان طػكيبلن دكف أف يكػكف الختػراع المنظػار المكبػر المتػأخر 
. كفي كتاب مفتاح السعادة كمصباح السيادة اكرد طاشكبرم زادة اشارات (xxxviii)أم تأثير في ذلؾ"

 التي نستطيع اف نحصييا كندرجيا كالتالي:عديدة في مكاضع مختمفة الى االالت الفمكية ك 
، يسػػػػػتعمـ منػػػػػو الميػػػػػؿ الكمػػػػػي كأبعػػػػػاد الككاكػػػػػب كعػػػػػرض  -1 المبنػػػػػة: كىػػػػػي جسػػػػػـ مربػػػػػع مسػػػػػتكو

 .(xxxviii)البمداف
الحمقػػػػة االعتداليػػػػة: كىػػػػي حمقػػػػة تنصػػػػب فػػػػي سػػػػطح دائػػػػرة المعػػػػدؿ، يسػػػػتعمـ بيػػػػا التحػػػػكؿ  -2

 .(xxxviii)االعتدالي

حمقػة االعتداليػة كبكاسػطتيا يعػرؼ ذات االكتار: كىي أربع اسطكانات مربعػات تغنػي عػف ال -3
 .(xxxviii)تحكؿ الميؿ ايضان 

ذات الحمػػػؽ: كىػػػي أعظػػػـ االالت ىيئػػػة كمػػػدلكالن، كىػػػي خمػػػس دكائػػػر متخػػػذة مػػػف النحػػػاس  -4
االكلى: دائرة نصؼ النيػار كىػي مرتكػزة عمػى األرض، كدائػرة معػدؿ النيػار، كدائػرة منطقػة 

شمسػػػػية التػػػػي يعػػػػرؼ بيػػػػا سػػػػمت البػػػػركج، كدائػػػػرة العػػػػرض، كدائػػػػرة الميػػػػؿ، ككػػػػذلؾ الػػػػدائرة ال
 .(xxxviii)الككاكب

 .(xxxviii)ذات الشعبتيف: كىي ثبلث مساطر عمى كرسي يعرؼ بيا االرتفاع -5

ذات السػػػػمت كاالرتفػػػػاع: كىػػػػي نصػػػػؼ حمقػػػػة قطرىػػػػا سػػػػطح مػػػػف سػػػػطكح اسػػػػطكانة متكازيػػػػة  -6
 .(xxxviii)السطكح، يعرؼ بكاسطتيا السمت كارتفاعيا

ككاكػب، كىػي ثػبلث مسػاطر إثنتػاف ذات الجيب: كيستفاد منيا في معرفة المسافة مػا بػيف ال -7
 .(xxxviii)منتظمتاف إنتظاـ ذات الشعبتيف

الساعة الفكمية )عمـ االالت الساعة(: كنظران ألىمية الزمف فػي الرصػد الفمكػي، فقػد اسػتخدـ  -8
العممػػػاء العػػػرب كالمسػػػمميف انكاعػػػان كثيػػػرة مػػػف السػػػاعات مثػػػؿ: صػػػندكؽ السػػػاعات كالرخامػػػة 

 .(xxxviii)كالمكحمة كالمكح كغيرىا

كلفظيػػا باليكنانيػػة اسػػترالبكف المككنػػة مػػف كممتػػيف  Astrolabeالب: كممػػة يكنانيػػة االسػػطر  -9
أسػػػتر أم نجػػػـ ك البػػػكف أم مػػػرآة، أم مػػػرآة الػػػنجـ، كقػػػد عػػػرؼ مبػػػدأ االسػػػطرالب حضػػػارة 
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فيكدام الرافديف كاستعممو اليكناف كلكف العمماء العػرب حسػنك فيػو كتفننػكا فػي صػنعو كتعػدد 
كالمسػػػػطح، كالطكمػػػػارم، كاليبللػػػػي، كالزخرفػػػػي، كالعقربػػػػي،  انكاعػػػػو مثػػػػؿ: اسػػػػطرالب الشػػػػاـ،
 .(xxxviii)كالقكسي، كعصا الطكسي كغيرىا

 

 .(xxxviii) ري زادةباسماء كتب الفمؾ التي اوردىا طاشكرابعًا0 
 كتاب الييئة: البف أفمح. -1
 قانكف المسعكدم: لمبيركني. -2

 االستيعاب: لمبيركني. -3

 شرح المحسطي: لمتبريزم. -4

 الديف الطكسي.كتاب التذكرة: لنصير  -5

 التحفة كنياية االدراؾ: العبلمة قطب الديف الشيرازم. -6

 الممخص:  لمحمكد الجغيمي، كعميو شركح كثيرة ىي: -7

 شرح مكالنا فضؿ اهلل العبيدم. -
 شرح كماؿ الديف التركماني. -

 شرح السيد الشريؼ. -

 شرح قاضي زاده الركحي. -

 كتاب الفتحية : عمي بف محمد القكشجي. -8

 مسطحة: ابي عمي بف الييثـ.كتاب الييئة ال -9

 نفائس البكاقيت في احكاؿ المكاقيت: ابي عمي المراكشي. -10

 .جامع المبادئ كالغايات بالمت التقكيـ : ابي عمي المراكشي -11

 كتاب تسطيح الكرة: لبطميمكس. -12

 المحدث الكامؿ: لمفرغاني. -13

 رسالة صكر الككاكب: عبد الرحمف الصكفي. -14
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طاشػػػكبري زادة مػػػف خػػػالؿ كتابػػػو "مفتػػػاح السػػػعادة خامسػػػًا0 تصػػػنيؼ العمػػػوـ عنػػػد 
 ومصباح السيادة"

 العمـو المتعمقة بكيفية صناعة الخط. الدوحة االولى0
 الشعبة االولى0

 أدكات الخط.عمـ  -
 عمـ قكانيف الكتابة. -

 عمـ تحسيف الحركؼ. -

 عمـ كيفية تكلد الخطكط مف اصكليا. -

 عمـ تركيب حركؼ التيجي. -

 امالء الحروؼالشعبة الثانية0 عمـ 
 عمـ إمبلء الخط العربي -
 عمـ خط المصحؼ. -

 عمـ اشكاؿ مساقط الحركؼ. -

 عمـ خط العركض. -

  الدوحة الثانية0
 الشعبة األولى0 عمـو تتعمؽ باأللفاظ

 عمـ مخارج الحركؼ. -
 عمـ المغة. -

 عمـ الصرؼ. -

 عمـ الكضع. -

 عمـ االشتقاؽ. -

 الشعبة الثانية0 فيما يتعمؽ بعمـ المرضيات
 النحك.عمـ  -
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 عمـ المعاني. -

 عمـ البياف. -

 عمـ البديع. -

 عمـ العركض. -

 عمـ القكافي. -

 عمـ قرض الشعر. -

 عمـ مبادئ الشعر. -

 عمـ االنشاء. -

 عمـ مبادئ االنشاء كادكاتو. -

 عمـ المحاضرة. -

 عمـ الدكاكيف. -

 عمـ التكاريخ. -

 الشعبة الثالث0 فروع العمـو العربية
 عمـ االمثاؿ. -
 عمـ كقائع األمـ كرسكميـ. -

 عمـ استعماالت األلفاظ. -

 عمـ الترسؿ. -

 عمـ الشركط كالسجبلت. -

 عمـ األحاجي كاالغمكطات. -

 عمـ األلغاز. -

 عمـ المعمي. -

 عمـ التصحيؼ. -

 عمـ المقمكب. -

 عمـ الجناس. -

 عمـ مسامرة الممكؾ. -

 عمـ أخبار األنبياء. -
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 عمـ المغازم كالسير. -

 عمـ تاريخ الخمفاء. -

 عمـ طبقات القراء. -

 المفسريف.عمـ طبقات  -

 عمـ طبقات المحدثيف. -

 عمـ سير الصحابة كالتابعيف. -

 عمـ طبقات الشافعية. -

 عمـ طبقات الحنفية. -

 عمـ طبقات المالكية. -

 عمـ طبقات الحنابمة. -

 عمـ طبقات النحاة. -

 عمـ طبقات الحكماء. -

 عمـ طبقات االطباء. -

 في العمـو الباحثة كما في االذىاف مف المعقوالت الدوحة الثالثة0
 عمـك آلية تعصـ عف الخطأ في الكسب. شعبة االولى0ال

 عمـ المنطؽ، كيسمى عمـ الميزاف. -
 عمـك تعصـ الخطأ في المناظرة كالدرس. الشعبة الثانية0 

 عمـ اداب الدرس. -
 عمـ النظر. -

 عمـ الجدؿ. -

 عمـ الخبلؼ. -

 في العمـ المتعمؽ بااليماف الدوحة الرابعة0
 الشعبة األولى0 العمـ اآلليي.

 العمـ األليي: فركع العمـ اآلليي: عمـ معرفة النفكس االنسانية.
 عمـ معرفة المعاد.                                 
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 عمـ معرفة المبلئكة.                                 
 عمـ امارات النبكة.                                 
 عمـ مقاالت الفرؽ.                                 
                                 .  عمـ تقاسيـ العمـك

 العمـ الطبيعي.الشعبة الثالثة0 
 فركع العمـ الطبيعي. الشعبة الرابعة0

 عمـ التشريح.  - عمـ الطب -
 عمـ الكحالة. -
 عمـ األطعمة كالمزكرات. -
 الصيدلة.عمـ  -
 عمـ طبخ االطعمة كالمعاجيف. -
 عمـ قمع اآلثار مف الثياب. -
 عمـ الجراحة.  -
 عمـ الفصد . -
 عمـ الحجامة. -
 عمـ الباه.   -
 عمـ المقادير كاالكزاف المستعممة في عمـ الطب. -

  عمـ البيطرة. -
  عمـ البيزرة -
  عمـ النبات. -
  عمـ الحيواف -
  عمـ الفالحة -
  عمـ المعادف -
  عمـ الجواىر. -
  عمـ الكوف والفساد. -
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  عمـ قوس قزح -
 عمـ الشامات كالخيبلف - عمـ الفراسة. -

 عمـ االسارير. -
 عمـ االكتاؼ. -
 عمـ قيافة االثر كيسمى عمـ القيافة -
 عمـ قيافة البشر. -
 عمـ االىتداء بالبرارم كالقفار. -
 عمـ الريافة. -
 عمـ استنباط المعادف. -
 عمـ  نزكؿ  الغيث. -
 عمـ العرافة. -
 عمـ االختبلج. -

  عمـ تعبير الرؤيا. -
- .  عمـ االختبارات. - عمـ احكاـ النجـو

 عمـ الرمؿ. -
 عمـ الفاؿ. -
 عمـ القرعة. -
 عمـ الطيرة كالزجر. -

 عمـ الكيانة. - عمـ السحر. -
 عمـ الزيجات. -
 عمـ الخكاص. -
 عمـ الرؽ. -
 عمـ العزائـ -
 عمـ االستحضار. -
 عمـ دعكة الككاكب. -
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  عمـ الطمسمات. -
  عمـ السيماء. -
  عمـ الكيمياء. -
  عمـ الفمقطيرات. -
  عمـ االخفاء. -
  عمـ الحيؿ الساسانية. -
يضاح الشؾ. -   عمـ كشؼ الدؾ وا 
  الشعبذة والتخيالت.عمـ  -
  عمـ تعمؽ القمب. -
عمػػػػػـ االسػػػػػتعانة بخػػػػػواص األدويػػػػػة  -

 والمفردات.
 

 0  الشعبة الخامسة0 في العمـو
  الرياضة - 
 عقكد االبنية.عمـ  - عمـ اليندسة. -

 عمـ المناظر. -
 عمـ المرايا المحرقة. -
 عمـ مركز االثقاؿ. -
 عمـ المساحة. -
 المياه.عمـ أنباط  -
 عمـ اآلالت الحربية. -
 عمـ الرمي. -
 عمـ التعديؿ. -
 عمـ البنكمات. -
 عمـ المبلحة. -
 عمـ السياحة. -
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 عمـ األكزاف كالمكازيف. -
 عمـ اآلالت المبنية عمى عدـ الخبلء. -

 عمـ الزيجات كالتقاكيـ  - عمـ الييئة والفمؾ. -
 عمـ كتابة القاكيـ. -
- .  عمـ حساب النجـك
 عمـ كيفية االرصاد. -
 عمـ اآلالت الرصدية. -
 عمـ المكاقيت. -
 عمـ اآلالت الظمية. -
 عمـ االكر. -
 عمـ األكر المتحركة. -
 عمـ تسطيح الكرة. -
 عمـ صكر الككاكب. -
 عمـ مقادير العمكيات. -
 عمـ منازؿ القمر. -
 عمـ الجغرافيا. -
 عمـ مسالؾ االمصار كالبمداف. -
 عمـ معرفة البرد كمسافاتيا. -
 عمـ خكاص االقاليـ. -
 عمـ األدكار كاالككار. -
 عمـ القرانات. -
 عمـ المبلحة. -
 عمـ مكاسـ السنة. -
 عمـ مكاقيت الصبلة. -
 عمـ كضع االسطرالب. -
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 عمـ ربع الدائرة المجيب كالمقنطرات.  -
 عمـ عمؿ االسطرالب. -

 عمـ ربع الدائرة. - 
 عمـ االت الساعة. -

 عمـ حساب التحت كالميؿ. - عمـ العدد. -
 عمـ الجبر كالمقابمة. -
 عمـ حساب الخطأيف. -
 عمـ حساب الدكر كالكصايا.  -
 عمـ حساب الدرىـ كالدينار. -
 عمـ حساب الفرائض. -
 عمـ حساب اليكاء. -
 عمـ حساب العقكد. -
 عمـ اعداد الكفؽ. -
 عمـ خكاص االعداد المتحابة كالمتباغضة. -
 عمـ التعابي العددية  في الحركب. -

 عمـ االالت العجيبة. - عمـ الموسيقى. -
 عمـ الرقص. -
 عمـ الغنج. -

 
 في الحكمة العممية. الدوحة الخامسة0

 الشعبة االولى0 في عمـ االخالؽ.
 الشعبة الثانية0 عمـ تدبير المنزؿ.

 الشعبة الثالثة0 عمـ السياسة.
 الشعبة الرابعة0 فروع الحكمة العممية.

 الممكؾ.عمـ اداب  -
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 عمـ اداب الكزارة.  -

 عمـ االحتساب. -

 عمـ قكة العساكر كالجيكش. -
 

 الخاتمة
 

اتيـ إىػػػتـ مؤرخػػػك الحضػػػارة العربيػػػة اإلسػػػبلمية بػػػالعمـ حيػػػث إحتػػػؿ مكانػػػة ميمػػػة فػػػي مؤلفػػػ
كدراساتيـ ككانت حصيمة ىذا اإلىتماـ المعرفي إنيـ كضعكا مؤلفات مختمفة في بياف ماىية العمـ 
كتصنيفاتو مع اإلشارة إلى مف عمؿ بو. فتاريخ العمـ شأنو شأف كؿ تاريخ يعتمد بالدرجة االسػاس 

عرفػػة أسػػماء عمػػى المػػدكنات المكتكبػػة، فػػأكؿ مػػا ينبغػػي التكجػػو إليػػو عنػػد دراسػػة ىػػذا التػػاريخ ىػػك م
الكتػػب المؤلفػػة فػػي العمػػـ؛ كمػػا يزيػػد فػػي ىػػذه األىميػػة أف معرفػػة معظػػـ الكتػػب القديمػػة كانػػت ليػػا 
عنػػاكيف بسػػيطة كاضػػحة تعبػػر عػػف محتػػكل الكتػػاب، كمػػا الريػػب فيػػو إف تنػػكع عنػػاكيف الكتػػب التػػي 

 ى بيا.يؤلفيا مؤلؼ كاحد ىي دليؿ عمى إتساع نطاؽ معرفة المؤلؼ كتعدد الجكانب التي كاف يعن
كمػػف الكتػػب المؤلفػػػة فػػي أسػػػماء الكتػػب كتػػاب "مفتػػػاح السػػعادة كمصػػػباح السػػيادة" لمؤلفػػػو 
طاشكبرم زادة، الذم بدا كتابو بمقدمة عف التعميـ كالعمـ ثـ أضاؼ العمـك كالمعارؼ كتبعيا بػذكر 
أبػػرز مػػا أكلػػؼ فػػي كػػؿ عمػػـ مػػف العمػػـك كالمعػػارؼ. كمنيػػا عمػػـ الفمػػؾ الػػذم سػػعينا الػػى دراسػػتو ، 
مركزيف عمى تقسيماتو كفركعو كاالدكات الفمكية المستخدمة كاسماء المصادر التي كضعيا عممػاء 
الفمؾ العرب كالمسمميف مع كضع مخطط يكضح تقسيـ العمـك كما جػاء فػي كتػاب طاشػكبرم زاده 
. كالحقيقة قد يستخرج الباحث مف نص تاريخي كاحد معمكمات ميمػة عػف تػاريخ العمػـ السػيما إذا 

ذلػػػؾ الػػػنص يتنػػػاكؿ جكانػػػب العمػػػـ كتفرعاتػػػو كىػػػذا مػػػا دفعنػػػا إلػػػى تبنػػػي كتػػػاب مفتػػػاح السػػػعادة كػػػاف 
كمصباح السيارة ليككف أساسان لدراستنا، إذ ما عممنا إف مؤلفات طاشكبرم زادة لـ تخضػع لمتحميػؿ 
كالدراسػػة مػػف قبػػؿ البػػاحثيف العػػرب. كىػػذه الدراسػػة محاكلػػة البػػراز دكر مصػػنفات العممػػاء المسػػمميف 

 ي دراسة تاريخ العمـ.ف
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 أحمد السريأ.د. 

 والحضارة اإلسالمي  أستاذ التاريخ 

 جامعة اإلمارات العربية المتحدة

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

 ر.قسم التاريخ اآلثا

 العين. 17771ص. ب. 

Ahmedsirri @yahoo.de 

 
 عصر الترجمة  

 المنجـ رسالة حنيف بف إسحاؽ إلى عمي بف يحيىمف خالؿ 
 

 د.  أحمد السري . أ

 
 عصر الترجمة  

 رسالة حنيف بف إسحاؽ إلى عمي بف يحيى المنجـمف خالؿ 
أبرز  ، بإجماع مؤرخي العمـ،xxxviii (194-260/808-873)يعد حنيف بف إسحؽ  العبادم

الشخصيات العربية العممية في القرف الثالث اليجرم/ التاسع الميبلدم في مجالي الطب 
كالترجمة، إذ ترجـ كصكب معظـ التراث اليكناني في الطب كالفمسفة كالفمؾ كاليندسة، السيما 
تراث جالينكس الذم استكعبو كترجمو كأخمص لمقكالتو. كقد خمؼ حنيف تراثا ضخما مف ترجماتو 

" رسالة عنكانيا  xxxviiiعمي بف يحيى بف المنجـؤلفاتو، كمف بيف ذلؾ رسالة كتبيا إلى صديقو كم
ؽ إلى عمي بف يحيى في ذكر ما تيرجـ مف كتب جالينكس بعممو كبعض ما لـ ارسالة حنيف بف إسح

صفحة، كفييا ثبت لما  53، كالرسالة بحجـ كتيب متكسط الحجـ عدد صفحاتو المنشكرة يترجـ"
 ، سنة كفاة حنيف بف إسحاؽ.873/ 260تب جالينكس حتى سنة ترجـ مف ك

ظمت ىذه الرسالة مجيكلة في األكساط العممية حتى عثر عمييا المستشرؽ األلماني 
في مكتبة آيا صكفيا بتركيا عند نياية الحرب العالمية األكلى، كقد نشرىا  xxxviiiبيرجشتريسر

العمـ ليس فقط مؤرخي تاريخ فأسيمت في تصكيب معمكمات  1925xxxviiiمحققة كمترجمة عاـ 
ما ترجـ مف كتب جالينكس إلى السريانية كالعربية، بؿ بجبلء الركح العممية التي سادت  حكؿ

كما سيتضح لنا في  كقتئذ ككشؼ طبيعة مجتمع المعرفة في القرف الثالث مف العصر العباسي
كألف بيرجشتريسر اكتفى بتحقيؽ الرسالة كنشرىا مع  ثنايا البحث كمف خبلؿ محاكره كخبلصاتو.

ترجمة ألمانية دكف الخكض في محتكل الرسالة، فقد التفت إلييا مف معاصرم بيرجشتريسر 
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المستشرؽ األلماني مايرىكؼ فألقى مف خبلليا مزيدا مف الضكء عمى حنيف بف إسحاؽ 
بع  ترجمات جالينكس إلى السريانية ، كما التفت إلييا المستشرؽ األلماني شتركماير لتتxxxviiiكزمنو

كالعربية، كصمة مدرسة اإلسكندرية بمدرسة بغداد، كاعتمد عميو غير ىذيف في كثير مف المقاالت 
. أما في األكساط العممية العربية xxxviiiكاألبحاث ذات الصمة بأثرالتراث اليكناني في الثقافة العربية
ذيكع ما تستحقو، كىك ما يستدركو ىذا فمـ تمؽ ىذه الرسالة، حسب عممي، حتى اآلف مف ال

 بيذه الرسالة كمحتكاىا.البحث بغية تقديـ تعريؼ كاؼ 
كبما أف البحث يخكض في محتكل رسالة تيـ تاريخ العمـ، كفييا نصكص تتضمف إفادات 
تاريخية قصدا أك عفكا، فإف المنيج الذم يقترح نفسو في ىذا السياؽ ىك منيج تحميؿ النص في 

متصؿ يختمط فيو السياسي باالجتماعي بالعممي. ىذا المنيج ىك الذم يمكننا مف أفؽ تاريخي 
فيـ النصكص  كتحميميا الستخراج دالالتيا التاريخية في السياؽ التاريخي لمقرف الثالث اليجرم/ 
التاسع الميبلدم، زمف تشكؿ النص،  كىك القرف الكاقع في القمب مف عصر الترجمة كشكؿ 

لى ر الترجمة ىك الزمف الكاقع بيف القرف الثاني إلى الرابع اليجرم/ الثامف إذركتو كأكجو. كعص
(، مع التنبيو إلى أف تحديد العصكر ال يمكف أف يككف حاسما 10-4/8-2العاشر الميبلدم ) 

كقد جرت األقبلـ العممية في البدء كالمنتيى لكنو تحديد يشير إلى كثافة الظاىرة كفعميا العاـ. 
ب "عصر الترجمة"، أك حركة الترجمة، ألنو الزمف الذم تـ فيو نقؿ التراث العممي عمى تسميتو 

، ليخرج بعد xxxviiiمف الفارسية كاليندية كاإلغريقية إلى المغة العربية ضمف مقدمات تاريخية كبرل
ذلؾ مف خبلؿ العقؿ اإلسبلمي المازج لتمؾ العمكـ بالدرس كالتطكير تراثا حضاريا إسبلميا ببعد 

 مشيكد.  إنساني 
عف عصر الترجمة معمكماتنا تسيـ في تصكيب  ،كالرسالة باحتكائيا عمى تفاصيؿ كثيرة كاشفة 

كما سيتضح مف خبلؿ محاكر ىذا البحث  ،عف ركح العمـ السائدة كقتئذكتعمؽ تصكراتنا  ،كتطكره
كىي تفاصيؿ تنفرد بيا ىذه الرسالة القيمة لتؤلؼ في مجمكعيا صكرة حية ألكثر كخبلصاتو، 

-194) ؽ العبادماىي فترة حنيف بف إسحك في تاريخ العمـ،  حضكراالترجمة فترات عصر 
 قطب عصر الترجمة األكبر كشيخيا األكؿ ببل منازع. ،(260/808-873
  يازمننسخ الرسالة و 

مف المفيد، قبؿ الخكض في محتكيات الرسالة، إيضاح مسألة تتعمؽ بنسخيا كزمف كتابتيا، كىك 
. كىما : حنيف 1932كعاـ  1925أمر بينو المستشرؽ بيرجشتريسر في كتابيو الصادريف عاـ 

 Hunain Ibn Ishaq: Über dieبف إسحاؽ: عف ترجمات كتب جالينكس إلى العربية كالسريانية، 

Syrischen und Arabischen Galen-übersetzungen    مصادر ، ككتاب " 1925صدر عاـ
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 Neue Materialien zu Hunain Ibnجديدة حكؿ ترجمات حنيف بف إسحاؽ لكتب جالينكس" 

Ishaq’s Galen-Bibliographie  1932صدر عاـ. 
م ترجـ بالضبط يقدـ بيرجشتريسر مساىمتو البارزة في مشكار معرفة ما الذي ىذيف الكتابيف ف ك

قد كضح بيرجشتريسر قيمة ىذه الرسالة . ك مرة ليذه الرسالةكذلؾ بنشره ألكؿ  ،مف كتب اليكناف
جممة العمـ اإلغريقي الذم انتقؿ إلى عالـ اإلسبلـ عبر قدرا كبيرا مف أنيا تكشؼ باإلشارة إلى 

بقراط أيضا مف خبلؿ قدرا مف كتابات أليس ما يخص جالينكس فقط بؿ  xxxviiiكالعربية،السريانية 
يا، كما تكشؼ، ما يسميو رشدم راشد، "الثقافة العممية" لممدينة ترجمة شركح جالينكس ل

 xxxviiiاإلسبلمية ككظيفة العمـ فييا كدكر المجتمع اإلسبلمي في تنمية العمـ كتطكره.
تحت رقـ  1918عثر بيرجشتريسر عمى ىذه الرسالة في مكتبة آياصكفيا في إسطنبكؿ عاـ 

كاستنسخ لنفسو نسخة عما قاؿ حينيا إنيا النسخة الكحيدة، كبسبب أحكاؿ الشيكر  (3631)
العكدة إلى ألمانيا لـ يتمكف مف مقابمة نسختو إلى األخيرة مف الحرب العالمية األكلى كاضطراره 

كصؼ بيرجشتريسر ىذا المخطكط مف حيث عدد األكراؽ ك ىذه بأم نسخ أخرل أك أصكؿ. 
 –، كذكر أف المخطكطة ليست مؤرخة كرجح انحدارىا مف القرف السابع كحجميا كلكنيا كخطيا

الثامف اليجرم، ثـ استعرض خبلصة مقارناتو النصية بيف ىذه الرسالة كما كرد عند أبف أبي 
( كابف النديـ 1248-1172/ 646 -568(  كالقفطي )1270-668/1202-600أصيبعة ) 

كا منيا كترككا، كما أخذ ردة عند مف ذكرنا،الكا ( كأشار إلى أسماء الكتب1047/ 438)ت 
مف مقارناتو إلى أف ىناؾ تطابقا بيف نسختو ككثير بيرجشتريسر خمص صيبعة. ك ابف أ السيما

مف منقكالت ابف أبي أصيبعة  كالقفطي كابف النديـ مما يعني أصمية ىذه الرسالة كأنيا كانت في 
 xxxviiiب أغراض التأليؼ عندىـ.متناكؿ المؤلفيف يأخذكف منيا لمؤلفاتيـ ما يناس

كأكضح بيرجشتريسر أف النسخة التي ينشرىا فييا زيادات، بعضيا لحنيف  مف خبلؿ التصكيبات 
ق، كىك العاـ الذم  249ق، عاـ بداية التأليؼ كعاـ  241ليذه الرسالة بيف عامي المتكررة 

البتة مستدال عمى  كبعضيا ال يمكف نسبتيا لحنيفأثبتو حنيف في آخر ىذه النسخة المنشكرة، 
ذلؾ بكجكد البسممة في مفتتح المخطكط كالتي يستحيؿ، كما يرل بيرجشتريسر أف تنحدر مف قمـ 

، كأنو xxxviii، أما الزيادات األخرل فحنيف نفسو يشير إلييا في نياية رسالتو xxxviiiمسيحي كما يرل
التعرؼ عمييا سيقكـ بإثبات أية زيادات تطرأ. ثـ ىناؾ زيادات لغير حنيف حاكؿ  بيرجشتريسر 

مف خبلؿ خمؿ في بناء الفقرات أك المعمكمات الزمنية المتعمقة ببعض األسماء، كقد كضع ىذه 
كاس تعريفية في نياية الفقرات، كىي معمكمات تكميمية عف الكتاب قيد العرض الزيادات بيف أق

عربي متبكعا النص ال تبله ختـ باالعتذار لعدـ إيراد سيرة لحنيفبعد زمف حنيف بف إسحاؽ، ثـ 
 xxxviiiبالترجمة األلمانية.
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 1932األكؿ، أم عاـ الكتاب كفي الكتاب التالي الذم أصدره بعد سبع سنكات مف تاريخ صدكر 
" نقؼ عمى باعث xxxviiiبعنكاف " مصادر جديدة حكؿ ترجمات حنيف بف إسحاؽ لكتب جالينكس

بف إسحاؽ  مف تأليؼ ىذا الكتاب كىك اكتشاؼ نسخة جديدة مف رسالة حنيفبيرجشتريسر 
كفييا ممحؽ بعنكاف " مقالة لحنيف بف إسحاؽ في ذكر  1925المنشكرة في كتابو األكؿ عاـ 

 Ritterxxxviiiالكتب التي لـ يذكرىا جالينكس في كتبو" . عثر عمى ىذه النسخة المستشرؽ ريتر 
سطنبكؿ نسختو األكلى، مكتبة آيا صكفيا بافي نفس المكتبة التي عثر فييا بيرجشتريسر عمى 

ثـ قاـ الطبيب كالمستشرؽ مايرىكؼ بتفحص النسخة الجديدة بممحقيا   ، (3590حت رقـ )ت
رساؿ نسخة مصكرة عنيا لب أف قاـ بزيارة إلى إسطنبكؿ  يرجشتريسر، فما كاف مف األخير إالكا 

أخضعو لمدرس كالمقارنة مع ، بدعـ مف إحدل المؤسسات العممية كصكر المخطكط الجديد ثـ 
المنشكر. كمف بيف خبلصاتو أف ىذه النسخة الجديدة تشكؿ مراجعة أخرل مف المخطكط األكؿ 

لكنيا ال تضيؼ جديدا جكىريا. ، مراجعات حنيف لرسالتو الخاصة بما ترجـ مف كتب جالينكس
لميجرة، كىي  249كركجعت كضمنت الزيادات عاـ  241فالرسالة األكلى كتبت حكالي العاـ 

، كتعد ىذه النسخة مراجعة أخرل 1925بو الصادر عاـ في كتا تكنشر  تالنسخة التي حقق
كتكمف  . ؽاكىك العاـ الذم تكفي فيو حنيف بف إسح 260كالعاـ  249يرجح أنيا تمت بيف عاـ 

أىميتيا في تمكيف الدارس مف متابعة الزيادات التي طرأت عمى القائمة في السنيف الفاصمة. كىذا 
ؿ جديد، كعميو فإف المقارنات القائمة بيف النسختيف ال يعني كما يذكر بيرجشتريسر أنو أماـ عم

بؿ تصكيب المعمكمات المكردة بناء عمى األرجح ، تخدـ تصكيب إحداىف عمى أساس أخرل 
صؼ بيرجشتريسر المخطكط الجديد قد ك ك  xxxviiiنظرا لممراجعات التي تمت في النسخة األخيرة.

تاريخ نسخو  سابؽ، كىك ببل تاريخ، كيرجعمف ال كذكر أنو إجماال أسكأ حاال ، حجما ككرقا كخطا
إلى القرف التاسع اليجرم، كأنو مثؿ سابقو خضع لمراجعات كزيادات. كقد تمت المقارنة ترجيحا 

في ىذا الكتاب الجديد ليس فقط بيف مخطكطيف كتصكيب أخطاء النسخة األكلى التي ظيرت في 
افرة كالمصادر التاريخية كالمراجع الحديثة. سياؽ المقارنة بؿ بينيما كبيف األصكؿ اليكنانية المتك 

لكف بيرجشتريسر لـ يعد نشر ىذه النسخة الجديدة التي رآىا أسكأ حاال مف األكلى، كاكتفى بنشر 
 كترجمة الممحؽ الذم رآه يشكؿ الزيادة الجكىرية في النسخة الجديدة. 

مخطكطيف كاحد، لكف كأىـ ما أثبتو مف خبلصات حكؿ المخطكطيف ىي أف المحتكل العاـ  لم
ىناؾ ثغرات كأخطاء ظيرت مف خبلؿ المقارنة لصالح المخطكط الجديد، كقد أشار إلى جميع 
التصكيبات البلزمة سكاء تعمؽ األمر بالصيغ المغكية لبعض العبارات أك اإلمبلء أك رسـ األسماء 

ات ليست قادحة أك باألخطاء التي ظيرت في نسختو المنشكرة، مع تأكيده عمى أف ىذه التصكيب
 .xxxviiiفي صكرة النص المنشكر
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الثاني لـ مخطكط ألف ال ؛1925عتماد عمى النص المنشكر عاـ كبناء عمى ما سبؽ، سيتـ اال
كليس منشكرا أصبل،  كالزيادة األساس يتضمف سكل التصكيبات الرئيسية ألصؿ المحتكل األكؿ، 

 جالينكس فيرس كتبو.ىي مجرد ثبت لكتب لـ يضمنيا 
  سالة ومحتواىافكرة الر 

" الحاجة إلى كتاب يجمع البد أف تستكقفنا فكرة ىذه الرسالة قميبل، أك الباعث عمى كتابتيا، كىك: 
ت كتعديد المقاال ،كيتبيف الغرض في كؿ كاحد منيا ،فيو ثبت ما يحتاج إليو مف كتب القدماء في الطب

باب مف  بابلتخؼ بو المؤكنة عمى الطالب  ،منيا مف أبكاب العمـ مقالة مقالة  مف كؿ كتاب كما في
تمؾ األبكاب عند الحاجة تعرض إلى النظر فيو كيفيـ في أم كتاب يكجد كفي أم مقالة منو كفي أم 

، فالباعث إذا عممي حضارم يكشؼ كثرة العمـ كتنكعو كبركز الحاجة  xxxviiiمكضع مف المقالة"
، كىي حاجة تفرض نفسيا بقصد إلى اإلحصاء كالتصنيؼ كالتبكيب في أعماؿ مكجزة جامعة

الترتيب كالتنظيـ كالتصنيؼ ألبكاب العمـ، كظيكرىا في سياؽ الحضارة العربية اإلسبلمية، كفي 
القرف الثالث تحديدا، إنما يكشؼ مستكل لمعمـ عاليا كغزيرا أخذ يتطكر كتزداد الحاجة إلى فيارس 

حصاء العمـك  كمختصرات كما ظيرت بعدئذ في فيرست ابف النديـ، كمفاتيح العمكـ لمخكارزمي، كا 
 لمفارابي، كىك ما يعزز قيمة العمـ في المجتمع العممي لمحضارة العربية اإلسبلمية.

حيف طمب إليو صديقو نديـ المتككؿ عمي بف يحيى المنجـ إنجاز ذلؾ الكتاب، أقر حنيف بف 
ة التي تشمؿ إحصاء إسحاؽ الحاجة إلى مثؿ ذلؾ الكتاب، لكنو اعتذر عف القياـ بتمؾ الميم

جميع ما ألؼ كترجـ في الحقؿ الطبي، محتجا بأنو فقد جميع كتبو التي كانت ستعينو عمى إنجاز 
مثؿ تمؾ الميمة، كلـ يفصؿ في كيفية فقد كتبو، كلعميا صكدرت منو أياـ محنتو مع المتككؿ 

بو. لكف ؛ ألنو يصدح برجاء لعمي بف يحيى يستنصره فيو السترداد كتxxxviiiككضعو في السجف
حنينا يقبؿ أف ينجز كتابا )ىذه الرسالة( يقتصر فيو عمى ما تيرجـ مف كتب جالينكس فقط، ألنو 
كاف أعد ىذا الكتيب سمفا لرجؿ مف السرياف سألو أف يقكـ بكتابة ثبت عما ترجـ مف كتب 

، فاعتمد جالينكس، كقد أنجز ذلؾ الكتاب بالسريانية بعد فقد كتبو، لكف ىذا الكتاب فقد ىك اآلخر
" ما ترجـ مف ىذه الكتب حنيف عمى ذاكرتو إلنجاز ىذه الرسالة التي بيف أيدينا ، كما يقكؿ حنيف: 

كما كنت أنا المتكلي لترجمتو دكف غيرم ثـ عدت فيو  ،إلى المساف السرياني كالعربي كما لـ يترجـ
كمبمغ قكة كؿ  ،غيرم ياكمف تكلى ترجمة كتاب كتاب مف تمؾ الكتب التي ترجم ،فترجمتو أك أصمحتو

كلمف ترجمت كمف الذيف ترجمت أنا ليـ كؿ كاحد مف تمؾ  ،كاحد مف أكلئؾ المترجميف في الترجمة
 xxxviii" الكتب التي تكليت ترجمتيا كفي أم حد مف سني ترجمتو

ىذه المقدمة التي يستيؿ بيا حنيف رسالتو ىي المشيد األكؿ مف مشاىد الحراؾ العممي في  
إلشارة إلى كثرة العمـ كتنكعو كالحاجة إلى كتاب جامع تعميمي يستفاد منو لمعرفة بغداد، كفييا ا
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المكضكعات الطبية في الكتب كالمقاالت كاألبكاب، السيما كقد أشار إلى أف جالينكس نفسو كاف 
قد أعد فيرسا لكتبو المؤلفة مبينا فييا محتكاىا كما أعد مقالة عف كيفية قراءة كتبو مف قبؿ 

 يف كالمتخصصيف.  المتعمم
تخذ حنيف بف إسحاؽ نيجا اعنكانا مف كتب جالينكس، كقد  129احتكل ىذا الكتاب عمى ذكر ك 

كاحدا في عرضو لما ترجـ مف كتب جالينكس، فيك يذكر أكال عنكاف الكتاب كعدد مقاالتو ثـ 
كصمة ىذا الكتاب أك تمؾ المقاالت بمنياج تعمـ الطب  ،يستعرض محتكل المقاالت كاحدة كاحدة 

إف كجد، كىكذا، ثـ ينتقؿ تاليا إلى ذكر مف ترجـ ىذا الكتاب أكؿ األمر كيعطي رأيو في 
 الترجمة، ثـ يستعرض الترجمات البلحقة كلمف أعدت ىذه الترجمات مف األطباء أك الميتميف

، ثـ تمت ترجمتو إلى السريانية ابتداءي معرفة ما كقد أفاد ىذا النيج ف .عامة بالتراث اليكناني
كما تمت ترجمتو إلى العربية مباشرة ثـ  ،منيا إلى العربية، كما ترجـ إلى السريانية كالعربية معا

، كىك ما يعيف عمى مراقبة دخكؿ العربية ميداف العمـ الطبيعي كبداية سيادتيا منيا إلى السريانية
أما الشخصيات التي ذكرت في  نت حتى حينئذ لغة العمـ السائدة.عمى حساب السريانية التي كا
الترجمات كالمستفيدة منيا فقد تنكعت بيف رجاؿ دكلة كشخصيات  الكتاب بكصفيا الطالبة لتمؾ

عممية إسبلمية أمثاؿ عمي بف يحيى الذم تصدر اسمو ىذه الرسالة كاإلخكة بني مكسى بف 
ء كجميـ مف المسيحييف السرياف أمثاؿ جبريؿ بف شاكر، كبيف أصدقاء كزمبلء مينة كأطبا

 بختيشكع كيكحنا بف ما سكية، كسممكيو بف بناف.
إنما ىك ثبت لما ترجـ مف كتب جالينكس كمكضكعاتيا إال أف ما  كرغـ أف الكتاب في الظاىر

تضمنتو ىذه الرسالة مف معمكمات قيمة تفيد في إلقاء ضكء جديد عمى عصر الترجمة كعمى 
لمجتمع العممي في بغداد. كيمكف أف نقؼ عمى مجمؿ فكائد تمؾ الرسالة  مف خبلؿ طبيعة ا

 محاكر عامة ارتأيناىا كىي : 
 المترجمكف كتطكر الترجمة  
  الترجمة حنيف في منيج 
  إنجاز المختصرات كالجكامع 
  كاستجبلب العمـ اليكنانيفي بغداد المجتمع العممي 
  بغداد.اإلسكندرية تقاليد التعميـ في العبلقة بيف 

 
 0المترجموف وتطور الترجمة 



 201 

                                                                                                                                            

ذكر حنيف بف إسحاؽ في رسالتو أربعة عشر مترجما مف القدماء كالمعاصريف لو، كأقدـ ىؤالء 
لمميبلد، يميو تيكفيؿ الرىاكم الذم  536المترجميف ىك سرجس الرأس عيني الذم تكفي عاـ 

كفاة أكيدة كال لكؿ معاصريو أيضا،  ـ، كال تتكافر لمف سبؽ عصر حنيف تكاريخ785تكفي في 
لكف أيكب الرىاكم كابف سيدا الكرخي كيكسؼ الخكرم كالشممي يعدكف مف السابقيف لحنيف في 
ف كانت التقديرات تشير إلى أف نشاطيـ العممي في الترجمة قد كقع أكائؿ القرف  الترجمة، كا 

. كألف حنيف بدأ نشاط الترجمة (873 -808التاسع الميبلدم، كىك الزمف الذم كلد فيو حنيف ) 
مبكرا، إذ ذكر أف أكلى ترجماتو أنجزىا كىك في سف السابعة عشرة، فيمكف أف يعد أيكب الرىاكم 
كابف سيدا كيكسؼ الخكرم  معاصريف جزئيا قبؿ أف يظير حنيف مترجما بارزا، أما مف عاصره 

يحيى البطريؽ، كتكما الرىاكم، يقينا مف بقية المترجميف الذيف ذكرىـ  فيـ :اصطفف بف بسيؿ، ك 
براىيـ بف الصمت، كيكحنا بف بختيشكع، ثـ ابنو إسحاؽ  كثابت بف قرة، كمنصكر بف آثاناس، كا 
بف حنيف كابف أختو حبيش بف الحسف، كعيسى بف يحيى كىؤالء الثبلثة ىـ تبلمذة حنيف كأصؿ 

ا لمف بعدىـ. أما مف جاء قبميـ مدرستو، كىـ الذيف بمغكا بالترجمة ذركة لـ تعرفيا مف قبؿ، فأسسك 
عادة  فمـ يبمغكا بترجماتيـ حدا مرضيا مف الفيـ كالتجكيد؛ ألف ما ترجمكه احتاج إلى تصكيب كا 
ترجمة كما يظير في ثنايا رسالة حنيف. كيجدر التنكيو إلى أف كؿ مف ذكر مف المترجميف كانكا 

باستثناء اثنيف ىما ثابت بف قرة كمنصكر بف آثاناس فقد كانكا مف الصابئة، أكال  مف المسيحييف،
 كأحدىـ، كىك ثابت بف قرة أسمـ بعدئذ. 

نو ككثيرا ما قيؿ عف حنيف إنو شيخ مترجمي عصره  بز المتقدميف كالمعاصريف كغطى ألؽ كا 
ـ الدليؿ القاطع عمى ، كىذه الرسالة تقداسمو عمى السابؽ كالبلحؽ مف المترجميف إلى اليكـ

صدؽ ىذا القكؿ، فيي تظيره عالما مستكعبا لمتراث اليكناني كأستاذا كمرجعا حاسما في الترجمة 
ككشؼ الزيؼ مف المؤلفات المنسكبة ليذا المؤلؼ أك ذاؾ.كيظير ذلؾ في سياؽ عرضو لما 

ف ترجـ تاليا ترجـ ، كذكر أكؿ مف ترجـ الكتاب قيد العرض كرأيو في تمؾ الترجمة، كذكره لم
كصكبو كقكمو. كقد كاف ىك المصكب في جؿ الحاالت، بؿ المعيد لمترجمة كميا في معظـ 
الحاالت. كقد تكرر في سياؽ التصكيبات كالتقييمات ذكر مف سبقو مف المترجميف إلى ترجمة 
تمؾ الكتب، لكف الذكر األكفر كقع عمى سرجس الرأس عيني كعمى أيكب الرىاكم لكثرة ما 

 ه كلكثرة أغبلطيما مف ثـ. ترجما
كاستخدـ حنيف في تقييماتو ألفاظا محددة تكررت بعدئذ في سياؽ العرض، مثؿ "ضعيؼ"، 

 كفاسد، ك"ترجمة رديئة كسيئة"، كفي مكضعيف يصؼ الترجمة بأنيا "خبيثة كرديئة" كما سنرل. 
ا كنكع في أكصاؼ ترجمة سرجس، فكصفي xxxviii(،3/20ككصؼ ترجمة ابف سيدا بالضعيفة )

فساد النص )7/7بالرديئة  ( 13/10( ، كبأف ترجمتو ترجمة سكء ) 11/9( ، كبقمة الفيـ كا 
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( كبأنو 6/7(  ، لكنو أنصفو أيضا كرأل بأنو قكم بعض القكة ) 15/12كترجمة غير محمكدة )
(. تمؾ كانت أمثمة فقط مف 14/20ارتاض في الترجمة بعدئذ، كتدرب كأصمح مف ترجمتو )

ت سرجس في الكتب المشار إلى أرقاميا، كقد قاـ حنيف بإصبلح أك إعادة ترجمة تقييماتو لترجما
معظـ ما نسب لسرجس مف ترجمات. أما أحكامو عمى ترجمات أيكب الرىاكم فتختفي فييا 
األكصاؼ الحادة التي كيمت لسرجس، كلعؿ في معاصرة أيكب الرىاكم المحتممة أك معاصرتو 

اـ التقييمات الحادة المستخدمة في تقييـ ترجمات سرجس، مكتفيا ألعقابو ما منع حنينا مف استخد
" ككاف ترجـ ىذا الكتاب أيكب بالعبارات التالية في كؿ ما أعاد ترجمتو بعد ترجمات أيكب الرىاكم 

)  "كقد كاف أيكب ترجمو كأعدت ترجمتو(  24/21) الرىاكم فأعياني إصبلحو فأعدت ترجمتو"
" كقد كاف أيكب ( 27/21) كم أيضا ىذا الكتاب كأعدت أنا ترجمتو"كترجـ أيكب الرىا( " 25/21

( 37/24" )" ككاف أيكب ترجمو ترجمة ال تفيـ( 35/23) ترجـ ىذا الكتاب ثـ تمخصتو بالمساعدة"
لكف أيكب الرىاكم أينصؼ أيضا حيف استعرض حنيف ترجمة يكسؼ الخكرم لمخمس مقاالت 

" ترجمة خبيثة رديئة ثـ ترجمو بعد أيكب (، فذكر أنيا 53/29األكلى مف كتاب األدكية المفردة )
ف ( عمى ما ينبغي ثـ ترجمتومعانيو أصمح مما ترجمو يكسؼ كلـ يتخمصو )يستخرج "، أم أف أيكب كا 

كاف قدـ ترجمة أصمح مف ترجمة الخكرم لكنو لـ يجدىا، مما استدعى إعادة الترجمة مف قبؿ 
حنيف، كىذا الكصؼ " الخبث كالرداءة" يتكرر في كصؼ ترجمة تيكفيؿ الرىاكم لكتاب " في 

ترجمة (. ثـ ىناؾ ترجمات أليكب الرىاكم ذكرت دكف تعميؽ مثؿ 84/39الحيمة لحفظ الصحة" )
" ترجميا أيكب إلى ( كمنو المقالة األكلى التي 95/41" تفسير جالينكس لكتاب "أبيذيميا " )

 السريانية كترجمتيا أنا إلى العربية".
كفيما يتعمؽ بمكقؼ المجتمع العممي مف الترجمات المنجزة ىناؾ خبراف يحسف إيرادىما لصمتيما 

مقي، ففي الخبر األكؿ يرد ذكر كزير المتككؿ محمد بتعارض األذكاؽ كاألساليب بيف المترجـ كالمت
( التي أنجزىا حنيف 38/24عبد الممؾ الزيات ، كأنو غير كبدؿ في ترجمة كتاب "الصكت" )

بحسب ما كاف يرل ىك أنو أجكد، لكف حنينا يستشيد بذكؽ محمد بف مكسى بف شاكر حيف 
النسخة األصؿ، كىك يذكر ىذا يذكر أف محمدا نظر في النسخة األصؿ كفي التعديؿ فاختار 

دفعا لبلختبلط بيف النسختيف لنفس الكتاب. كفي الخبر الثاني يترجـ حنيف كتاب "االمتبلء" 
"، لكف "بأبمغ الكبلـ كأفحمو كأقربو لميكنانية( لمطبيب بختيشكع عمى عادتو كما يقكؿ 56/30)

، ففعؿ كأكسع مف الكبلـ األكؿ" " أسيؿ كأممسبختيشكع لـ ترقو ىذه الترجمة فطمب تغييرىا بكبلـ 
 حنيف ىذا.

تمؾ أمثمة منتقاة تمقي ضكءا عمى بدايات حركة الترجمة كتطكرىا كعمى طمب الدقة في 
الترجمات، كىي بيذا تشيد عمى تطكر المجتمع العممي لذلؾ الكقت كزيادة حاجتو لنصكص 
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حنيف بف إسحاؽ  أكضح كأدؽ تعيف عمى استيعاب العمـ كفيمو. كقد ساعد عمى ىذا كجكد
 كتبلمذتو الذيف أنجزكا ترجمات ممتازة كأعادكا ترجمة الضعيؼ مما سبؽ ترجمتو.

 
  منيج  حنيف في الترجمة 

مى تقديـ ترجمات ممتازة كرغبتو في تجكيد نصكصو مف و عحرصتتجمى عقمية حنيف العممية في 
رجماتو األكلى كالمتأخرة، كما ذاتي لتخبلؿ مراقبة مستكل تجربتو في الترجمة كتقدميا كتقديـ نقد 

يتجمى حسو المنيجي الباىر في عبلقتو بالنصكص المترجمة عمى نحك  يجعمو رائدا لفف التحقيؽ 
. فعند  xxxviiiكشتركماير xxxviiiبشيادة بيرجشتريسر كمايرىكؼ كالمنيج الفيمكلكجي المعاصريف

ا ببعض كقكفو عمى نص غير تاـ االستقامة يقكـ بالبحث عف نصكص أخرل فيقابؿ بعضي
كيستخرج نسخة يطمئف إلييا، ثـ يقكـ بترجمتيا بعد ذلؾ. كلمتدليؿ عمى منيج حنيف بف إسحاؽ 
العممي في الترجمة كمراقبة طبيعة النصكص األصمية كطمبو أقصى حاالت الدقة كاستحقاقو لكؿ 

ة ما األلقاب الشريفة التي منحيا، نكرد أمثمة مما ذكر في سياؽ عرضو، مستعينيف بمغتو مباشر 
 كجدنا إلى ذلؾ سبيبل، ليتسنى الكقكؼ عمى ركح العصر كذكقو المغكم كالعممي.

( 3/5،4فيما يتعمؽ بمراقبتو لمستكل ترجمتو كتطكرىا يذكر في سياؽ عرضو لكتاب " الفرؽ" )
أنو ترجـ ىذا الكتاب كىك حدث في العشريف مف عمره مف نسخة يكنانية كثيرة األسقاط، ثـ أعاد 

فقابمت تمؾ بعضيا ببعض  ،" اجتمعت لو عندم عدة نسخ يكنانيةفي األربعيف بعدما ترجمتو كىك 
ثـ قابمت بتمؾ النسخة السرياني كصححتو، ككذلؾ مف عادتي أف أفعؿ  ،حتى صحت منيا نسخة كاحدة

. كيكرر ىذا القكؿ في سياؽ عرضو لكتاب " في العركؽ الضكارب" في جميع ما أترجمو"
كنت ترجمتو كأنا غبلـ إلى السريانية لجبريؿ إال أني لـ أثؽ بصحتو ألف نسختو " كقد ( يقكؿ 43/26)

". كالعبارات نفسيا الدالة عمى ثـ إني بنخره استقصيت ترجمتو إلى السريانية ،كانت كاحدة كثيرة الخطأ
حرصو عمى تماسؾ النص المترجـ كعمى تقييمو المكضكعي لترجماتو تتكرر في سياؽ عرض 

 كتب أخرل. 
( يذكر أف ىذا الكتاب يتألؼ مف أربع عشرة 20/18،17في سياؽ عرضو لكتاب "حيمة البر" )ك 

مقالة، كأف سرجس أتـ ترجمة ليذا الكتاب فكاف ضعيفا في الست المقاالت األكلى، ثـ جكد 
ترجمتو في المقاالت الثماني الباقيات. ثـ إف المستفيد مف ىذا الكتاب سممكيو بف بناف، أراد 

ف صحة ترجمة الجزء الثاني، فاتفؽ مع حنيف أف يمسؾ ىك بالنسخة السريانية كيقرأىا التأكد م
مع حنيف باليكنانية، فتبيف أف ىناؾ أغبلطا كثيرة كأف إعادة ترجمة الكتاب كامبل أسيؿ مف ىذه 
التصكيبات المضنية ىنا كىناؾ، فطمب سممكيو مف حنيف ترجمة مقاالت الجزء الثاني ىذا مف 

ؿ حنيف ذلؾ، لكف ىذه الترجمة ضاعت بعدئذ في حريؽ سفينة في الفرات متجية أكلو، ففع
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" ككانت عندم صكب بغداد، كلـ يكف عنده نسخة منيا، فأعاد حنيف ترجمتو بعد سنيف لبختيشكع 
فقابمت بيا كصححت منيا نسخة كترجمتيا بغاية ما  ،لمثماني مقاالت األخيرة منو عدة نسخ باليكنانية

الستقصاء كالببلغة، فأما الست المقاالت األكؿ فمـ أكف كقعت ليا إال عمى نسخة كاحدة أمكنني مف ا
فمـ يمكني لذلؾ تخمص )استخراج( تمؾ المقاالت عمى غاية ما  ،ككانت مع ذلؾ نسخة كثيرة األخطاء

 ينبغي، ثـ إني كقعت عمى نسخة أخرل فقابمت بيا كأصمحت ما أمكنني إصبلحو كأخمك ) آمؿ( إلى أني
 أقابؿ بو ثالثة إف اتفقت لي نسخة ثالثة، فإف نسخ ىذا الكتاب باليكنانية قميمة".

كلـ يقتصر جيد حنيف عمى استخراج )أك تخمص( النص المكثكؽ بو ليترجمو بؿ تعداه إلى 
التثبت مف المؤلؼ األصؿ لمكتاب أك المقاالت كنسبة المقاالت إلى أصحابيا، ففي سياؽ عرض 

( يذكر أف نسخة ىذا الكتاب اليكنانية مفقكدة 80/38التي يسيؿ كجكدىا" ) كتاب " في األدكية
كأف المتكافر فقط نسخة رديئة فاسدة مف ترجمة سرجس، كرأل أف ىناؾ مقالة أضيفت إلى 

" كما ىي لجالينكس، لكنيا لفمغريكس، كقد رأيت تمؾ المقالة بؿ ترجمتيا مع الكتاب كنسبت لجالينكس، 
". كفي سياؽ عرضو لكتاب " تفسير جالينكس لكتاب بختيشكع إلى السريانيةمقاالت لفمغريكس ل

" ككاف كثير الخطأ منقطعا مختمطا فتخمصتو ( يذكر أف ىذا الكتاب كاف بحكزتو 95/41أبيذيميا" )
. كفي سياؽ عرضو  لكتاب بعنكاف " جممة كتابو الكبير في حتى نسختو باليكنانية ثـ ترجمتو"

يقكؿ " ذكر جالينكس أنو أجمؿ ر حنيف حسو النقدم عمى نحك مذىؿ حيف ( يظي60/33النبض" )
كلست  ،كتابو الكبير في النبض في مقالة كاحدة، كأما أنا فقد رأيت باليكنانية مقالة ينحى بيا ىذا النحك

أصدؽ أف جالينكس الكاضع لتمؾ المقالة ألنيا ال تحيط بكؿ ما يحتاج إليو مف أمر النبض كليست 
ضا، كقد يجكز أف يككف جالينكس قد كعد أف يضع تمؾ المقالة فمـ يتييأ لو كضعيا فمما كجده بحسنة أي

بعض الكذابيف قد كعد كلـ يؼ تخرص كضع تمؾ المقالة كأثبت ذكرىا في الفيرست كيما يصدؽ فييا، 
كافتعمت كيجكز أف جالينكس أيضا قد كضع مقالة في ذلؾ غير تمؾ قد دىرىسىت كما دىرىسى كثير مف كتبو 

( "ىذا الكتاب مقالة 34/23. كمثؿ ذلؾ قكلو في كتاب "تشريح آالت الصكت" )ىذه المقالة مكانيا"
كاحدة، كىك مفتعؿ عمى لساف جالينكس كليس ىك لجالينكس كال لغيره مف القدماء، لكنو لبعض الحدث 

 جمعو مف كتب جالينكس ككاف الجامع لو ضعيفا".
: " ىذا الكتاب لـ يقوؿ"  ( " تفسيره لكتاب طبيعة الجنيف101/43،44كفي سياؽ عرضو لكتاب )

نجد لو تفسيرا مف قكؿ جالينكس كال كجدنا جالينكس ذكر في فيرست كتبو أنو عمؿ لو تفسيرا، إال أنو 
كجدناه قد قسـ ىذا الكتاب بثبلثة أجزاء في كتابو الذم عممو في عمـ أبقراط بالتشريح، كذكر أف الجزء 

نما الصحيح منو الجزء الثاني، كقد فسر ىذا  األكؿ كالثالث مف ىذا الكتاب منحكؿ، ليس ىك ألبقراط كا 
الجزء جاسيكس اإلسكندراني، كقد كجدنا لجميع الثبلثة األجزاء تفسيريف أحدىما سرياني مكسـك بأنو 

صنا لجالينكس، كقد كاف ترجمو سرجس، فمما فحصنا عنو عممنا أنو لبالبس، كاآلخر يكناني، فمما فح
ىذه السطكر ىنا تظير بجبلء حس حنيف ، كxxxviiiعنو كجدناه لسكرانكس الذم مف شيعة المكثكذيقك"
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، كعمؽ استيعابو لمتراث اليكناني كشراحو إلى درجة تمكنو مف تفحص تداكؿ الييالعممي كما  ـك
 المخطكطات كالشركح كالحكـ بثقة عمييا كنسبتيا ألصحابيا أك إعبلف انتحاليا.

( تتكشؼ ىمة المجتمع العممي في بغداد 115/48،47رض لكتاب " البرىاف" )كفي سياؽ الع 
لمبحث عف نسخة يكنانية لمكتاب ألنو ال أحد مف أىؿ زماف حنيف، كما يذكر، يحكزه رغـ شدة 

" طمبتو أنا غاية الطمب كالبحث عنو مف قبؿ كثيريف منيـ جبريؿ بف بختيشكع كحنيف نفسو فقد 
فمـ أجد منو  ،د الجزيرة كالشاـ كميا كفمسطيف كمصر إلى أف بمغت اإلسكندريةالطمب كجمت في طمبو ببل

كقد كاف جبريؿ أيضا كجد منو  ،إال أنيا مقاالت غير متكالية كال تامة ،شيئا إال بدمشؽ نحكا مف نصفو
مقاالت ليست كميا المقاالت التي كجدت بأعيانيا كترجـ لو أيكب ما كجد، كأما أنا فمـ تطب نفسي 

رجمة شيء منيا إال باستكماؿ قراءتيا لما ىي عميو مف النقصاف كاالختبلؿ كلمطمع  كتشكؼ النفس بت
خبلصو لمعمـ  إلى كجكد تماـ ىذا الكتاب". كالسطكر األخيرة تستنيض في النفس إكبارا لحنيف كا 

 كشغفو بالكماؿ الممكف كمتابعتو لما يعثر عميو مف مخطكطات كي تطمئف نفسو القمقة عمميا،
 إلى نص سميـ يقرأه كيستكعبو ثـ يترجمو.

 إنجاز الجوامع والمختصرات 
أما مساىماتو العممية في إنجاز الجكامع كالمختصرات فتظير تميز حنيف العممي كتجاكزه ميارة 
الترجمة إلى استيعاب عميؽ لمتراث الطبي اليكناني المتاح لو السيما تراث جالينكس، فقدرتو عمى 

ما ترجـ مف كتب بإيجاز كاؼ كما تظير ىذه الرسالة يشيد كحده عمى عمؽ استعادة محتكيات 
استيعابو لمكضكعات الطب، لدرجة مكنتو بعدئذ مف إنجاز ) مختصرات( لبعض الكتب التي رأل 
فائدة في تحكيؿ مقاالتيا المفصمة إلى مختصرات، أك جمع مقاالت متفرقة لمكضكع كاحد تحت 

عدئذ عمى نحك مستقؿ. كتعني مفردة جكامع كما ترد في سياؽ مسمى "جكامع" لتتـ ترجمتيا ب
الرسالة، ضـ مقاالت متشابية لبعضيا، أك مختصرات كشركح ذات صمة ببعضيا ليسيؿ 
االطبلع عمى المادة المطمكبة في كتاب كاحد. كيبدك أنو قد اىتدل إلى فكرة المختصرات 

ذ تكرد الرسالة ذكرا  لمختصرات كالجكامع ىذه مف خبلؿ مختصرات كجكامع كصمت إلييـ. إ
أعدىا جالينكس نفسو لكتب غيره كما في كتاب " في اختصار كتاب مارينس في التشريح" 

( أك في قصة مختصر كتاب 23/20(،  ك " في اختصار كتاب لكقس في التشريح" )22/20)
ع كتاب (، كما تذكر بعض جكامع لجالينكس مثؿ " جكام60/33جالينكس الكبير " في النبض" )

حيمة البرء، كجكامع العمؿ كاألمراض، كجكامع النبض الكبير" كىي جكامع ترجميا حنيف ألحمد 
(. كىناؾ جكامع مف عمؿ أىؿ اإلسكندرية قديما كضعت تحت عناكيف 52بف مكسى، )../

( كىي مقاالت لـ يجعميا جالينكس في كتاب كاحد كال 14/11مقترحة مثؿ " كتاب العمؿ" )
 ف كاحد، لكف أىؿ اإلسكندرية، كما يذكر حنيف، جمعكىا كعنكنكىا بعنكاف كاحد.عنكنيا بعنكا
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( 53/30أما ما أنجز حنيف نفسو مف مختصرات، فيي اختصاره لكتاب "األدكية المفردة" ) 
( كما اختصر معاني كتاب " تدبير األمراض الحادة عمى 75/36ككتاب " التدبير الممطؼ" )
(. أما 94/40(، كاختصر جكامع كتاب " جراحات الرأس" )92/41جية السؤاؿ كالجكاب، )

الجكامع التي أنجزىا حنيف فيي إنجازه جكامع لكتاب قطيطريكف بالسريانية ثـ ترجمو حبيش إلى 
 العربية. 

كباإلضافة إلى الجكامع كالمختصرات المتصمة بمؤلؼ كاحد، يذكر حنيف في ىذه الرسالة أنو ضـ 
كتب جالينكس  ما رآه مفيدا مف كبلـ بقراط كأنو في ىذا السياؽ إنما  إلى ىذا الكتاب أك ذاؾ مف

أم جكىره كمجممو. يرد ذلؾ في سياؽ عرضو "لكتاب  فص كبلـ بقراط"ترجـ كضـ " 
( 93/41( ككتاب " القركح" )92/41( ككتاب " تدبير األمراض الحادة" )89/40الكسر")

ا ترجـ معيما أيضا فص كبلـ بقراط. كيضيؼ لجالينكس كأنو ترجـ الكتابيف إلى السريانية كم
حنيف أحيانا إلى جانب ضـ جكىر كبلـ بقراط شرحا كجيزا مف عنده كما جاء في سياؽ التعريؼ 

(. كحيث كاف يرغب في إضافة جكىر كبلـ بقراط كلـ يتمكف مف ذلؾ 100/43بكتاب "الغذاء" )
ؽ عرض كتاب " جراحات الرأس" النعداـ نسخة مف كبلـ  بقراط، يصرح بذلؾ كما جاء قي سيا

" كترجمتو أنا إلى السريانية كلـ أجد نسخة فص كبلـ بقراط كعممت مف بعد  :يقكؿ (، إذ94/41)
( يذكر أنو ترجـ الكتاب كامبل 91/40. كفي عرضو لكتاب " تقدمة المعرفة" )مختصرا لجكامعو"

 ية.إلى السريانية كما ترجـ مجممو أك جكىره ) فص كبلمو( إلى العرب
تمؾ كميا أمثمة تدؿ عمى عقمية عممية منظمة مدركة لقيمة العمـ كأىميتو، فيي تبحث كتستقصي 
كتقارف كتستخرج النص المكثكؽ كتكشؼ المزيؼ، كىك ما أسسو حنيف كتبلمذتو كشكؿ جزءا مف 
ركح العصر العممي في القرف الثالث اليجرم التاسع الميبلدم. إنيا عقمية تختصر المطكؿ 

ىذا  كما كافكجكىر كبلـ السابقيف مثؿ بقراط لتعـ الفائدة.  الجكامع كتضيؼ الشركح كتؤلؼ
ليحدث عمى ىذا النحك لكال شيكع الشغؼ بالعمـ كاتساع دائرة المجتمع العممي لذلؾ الكقت، كزيادة 
الطمب عمى العمـ اليكناني في أفضؿ حمة كأكثؽ نسخة، كىك ما يعبر عنو اليـك بالعبلقة بيف 

رجات التعميمية كالسكؽ، فقد كانت تمؾ السكؽ سكقا صحية تشجع اإلنتاج العممي كتحتـر المخ
العقؿ كتكقر العمـ كأىمو، كىذا يقكدنا إلى التعريؼ بذلؾ المجتمع العممي، رعاة الترجمة الذيف 
شغفكا بالتراث اليكناني كأعدت ليـ الكتب ترجمة كمختصرات كجكامع، كدفعكا أجكر كؿ ذلؾ 

 يب خاطر.برضى كط
 0المجتمع العممي واستجالب العمـ اليوناني 

، في كتابو "الفكر اإلغريقي كالثقافة غكتاسقبؿ الدخكؿ إلى سطكر حنيف، نشير إلى أف 
يشير إلى دعـ خمفاء بني العباس لمعمـ كالترجمة كتبنييما في أفؽ أيديكلكجي  xxxviiiالعربية"،
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ييدؼ إلى صياغة مجتمع إسبلمي جديد يغاير ما كاف عميو الحاؿ أياـ األمكييف، كما أكد 
، كىذا الرأم يدعـ أطركحة دكر xxxviiiاشتراؾ فئات اجتماعية كثيرة في دعـ العمـ كالترجمة تحديدا

كسنرل كيؼ  ،xxxviiiكالمعرفة اإلسبلميةالمجتمع اإلسبلمي في تطكير العمـ المدينة اإلسبلمية ك 
يصكر حنيف بف إسحاؽ طبيعة مجتمع المعرفة في زمنو، كىك تصكير يدعـ فكرة مجتمع المعرفة 

 ككؿ مف خبلؿ عرض شريحة منو ذات صمة بكتب جالينكس.
كالكظائؼ يمكف، جريا عمى ذكرت الرسالة أسماء مف ترجمت ليـ تمؾ الكتب، كبتفحص األسماء 

طبلب الترجمات إلى صنفيف، حسب الديف كالكظيفة، فالصنؼ تصنيؼ ، xxxviiiسنة مايرىكؼ
األكؿ غالبيتيـ مف المسيحييف المشتغميف في الطب عمكما أمثاؿ بختيشكع بف إبراىيـ، كجبريؿ 

طمبكا  بف بختيشكع، كمف كصؼ بالمتطبب داكد كسممكيو كشيريشكع كيكحنا بف ماسكيو، كىؤالء
ترجمات بالسريانية، أما الصنؼ الثاني فغالبيتيـ مف المسمميف أعدت ليـ الترجمات بالعربية، 
كمف أكابر رجاؿ الدكلة كاألعياف مثؿ الكزير محمد عبد الممؾ الزيات، كأبك الحسف عمي بف 
يـ يحيى الذم كتبت لو ىذه الرسالة كأكالد مكسى بف شاكر )محمد كأحمد(، كىؤالء ذاعت شيرت

في عمـك اليندسة كالرياضيات كالفمؾ، كلـ يؤثر عنيـ ما يدؿ عمى انشغاليـ في الطب كمع ذلؾ 
 فإف نصؼ ما ترجـ تقريبا مف تراث جالينكس الطبي كاف ليـ كبطمبيـ. 

كلك اقتصرنا عمى ىذه القائمة، فإف ىناؾ اسميف ليما صمة بكظائؼ الدكلة كىما الكزير محمد 
بف يحيى نديـ الخميفة المتككؿ، كىما يظيراف ىنا بكصفيما شخصيتيف  عبد الممؾ الزيات كعمي

عمميتيف ميتمتيف بالتراث اليكناني، كىما مثؿ أكالد مكسى بف شاكر ال صمة ليـ بالطب كمينة، 
سخكا في الحصكؿ عميو. ك لكنيـ بحكـ قربيـ مف ببلط الخبلفة كغناىـ قد أظيركا كلعا بالعمـ 

دينار شيريا أجكر  2000محمد عبد الممؾ الزيات كاف ينفؽ كذكر ابف أبي أصيبعة أف 
كاف يشترم كتبا بالجممة  أف عمي بف يحيى المنجـ ابف النديـ في الفيرست. كذكر  xxxviiiترجمة

مكسى بف شاكر فقد أظيرت سيرتيـ أياـ المأمكف صمتيـ  أما أكالد .xxxviiiخاصةمف مكتبات 
ببيت الحكمة، لكنيـ في رسالة حنيف ىذه يذكركف بأسمائيـ  عمى نحك يظيرىـ رعاة لمعمـ 
كالترجمة مف خبلؿ شغؼ ال حد لو بالتراث اليكناني، كىك شغؼ يمكف مقارنتو بشغؼ األطباء 

ء في ببلط الخبلفة ألجياؿ. فاقتناء كتب السرياف كآؿ بختيشكع بخاصة بحكـ اشتغاليـ أطبا
الطب كدفع أجكر ترجمتيا مف قبؿ بني مكسى مثبل دكف االشتغاؿ بالطب تحديدا يعد دليبل عمى 
شيكع شغؼ المعرفة العاـ لعصر الترجمة ىذا ، عمى أف اقتناء ترجمات التراث اليكناني أك 

كالكجاىة المعرفية. كمف األدلة  الحصكؿ عمى نسخة أصمية منو قد عد معززا لمصكرة العممية
عمى مطالعة بني مكسى لكتب الطب كحرصيـ عمى نص عربي كاضح مستقيـ المعنى ما ذكره 

( الذم ترجمو اصطفف بف بسيؿ إلى العربية 72/35حنيف في سياؽ عرضو لكتاب "الذبكؿ" )
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 ستتـ إصبلحو"أكأصمحت منو مكاضع كاف كقؼ عمييا أبك جعفر ككاف سألني عنيا كلـ حيث قاؿ " 
 يقصد بأبي جعفر محمد بف مكسى بف شاكر. 

كفيما يتعمؽ بانعداـ ذكر الدكر الرسمي لمخبلفة العباسية كانعداـ ذكر بيت الحكمة  المشار إليو، 
فإف السؤاؿ عف غياب ىذا الدكر يبدك بديييا، بؿ كممحا، كبخاصة في ضكء صكرة بيت الحكمة 

حظي بقرب خمفاء عصره  كتكقيرىـ لو كأبرزىـ الخميفة في المراجع المعاصرة؛ كألف حنينا 
المتككؿ بعدما زالت عنو غمة السجف كازداد منو قربا. فما الذم غيب ذكر بيت الحكمة أك أيا 

عنكانا مف تراث جالينكس؟ بعض اإلجابة عف ىذا السؤاؿ 129مف أسماء خمفاء بني العباس عف 
ء كفي الصراعات السياسية المريرة التي شيدىا يمكف أف نجده في انتقاؿ العاصمة إلى سامرا

عصر المتككؿ، كأثرت عمى دكر الخبلفة في مجاؿ العمـ كالترجمة، كبعض آخر  يمكف أف نعثر 
عميو في استقبللية الجيكد العممية كخركجيا عف الكصاية أك اإلشراؼ الرسمي الذم بدأه 

شيرة دعمو لمعمـ كالعمماء، لـ يذكر  العباسيكف منذ المنصكر حتى المأمكف، لكف المأمكف، رغـ
أيضا قط في رسالة حنيف بكصفو داعما لمترجمة أك راغبا في ترجمة كتاب ما، كىك ليس فقط 
معاصرا لحنيف، بؿ كاف ضمف رجاؿ ببلطو كقد صاحبو في بعض غزكاتو كما يذكر حنيف في 

، كىذا أمر الترجمة. كيؤكد السياؽ الذم ترد فيو أخبار الترجمات كلمف ترجمت أف xxxviiiالرسالة
فقد كاف ىك  يرتزؽ منو، كقد يككف عائميا، كما في قصة حنيف نفسو،كانت عمبل  بدييي ابتداء،

كابنو كابف أختو مف المترجميف، كىناؾ مف ارتزؽ مف الترجمة دكف تأسيس عائمة لمترجمة مثؿ 
 كعيسى بف يحيى. كبما أف رسالة حنيف ىذه لـ تذكر اسما كاحدا مف المترجميفثابت بف قرة 

يتقاضى أجرا شيريا مف جية رسمية، بيت الحكمة مثبل! ، فإف ىذا معناه أف تطكرا ميما حصؿ 
في عبلقة الخبلفة العباسية مف جية، كعبلقة المجتمع العباسي مف جية أخرل بالتراث العممي 

طكر ىك خركج المياـ العممية مف إطار الرعاية الرسمية إلى رحاب المجتمع القديـ كمو. ىذا الت
المعرفي الذم تكشفت أمامو الحاجة الممحة لمحصكؿ عمى المعارؼ القديمة لمكفاء بحاجات 
، كلعؿ المأمكف آخر خميفة عباسي اىتـ بأمر العمـ كالعمماء عمى  المجتمع المتزايدة ليذه العمـك

و خاصة، كمع ذلؾ فقد غاب ذكره في ىذه الرسالة كما أشرنا، أما باقي نحك مكثؼ كفؽ رؤية ل
الخمفاء فقد خؼ ذكرىـ في ىذا الصدد كمف ذكر منيـ فقد اقتصر ذكره عمى التشجيع األدبي 
كالمادم أحيانا لمف اشتير مف العمماء كتقريبيـ، دكف أف يعني ذلؾ رعاية رسمية لرؤية عممية 

. لقد تطكر أمر xxxviiiفؽ أيديكلكجي كما كاف الحاؿ أياـ المنصكريحققيا ىؤالء العمماء في أ
الترجمة فصارت مينة حرة رابحة يرتزؽ منيا في سكؽ الترجمة الرائج في ىذه الفترة، فكانت ىي 
األصؿ )المينة الحرة( ال التكظيؼ الرسمي. ككؿ ىذا إنما يدعـ فكرة أف إنجاز الترجمة الضخـ 

ية اجتماعية كاسعة كأنيا ثمرة مبدأ " العرض كالطمب" الراسخ في الحضارة اإلسبلمية، كاف عمم
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في عالـ السكؽ كالتجارة بمغة زماننا، كىي سكؽ لـ تغب عنو الخبلفة العباسية بكصفيا اإلطار 
السياسي كالحضارم العاـ، كتحكليا إلى سكؽ مربحة بالنظر إلى حاجة المجتمع العباسي كمو، 

ارؼ كثمرات العمـ التي تسابؽ الناس عمى تحصيميا لتنمية كحاجة الخبلفة تحديدا لتمؾ المع
قدراتيـ العممية المختمفة ككضعيا في خدمة المجتمع العباسي كببلط الخبلفة العباسية. كالجمي أف 
تنامي حاجة النخبة ليذه العمكـ في سكؽ حرة صحية مشجعة عمى العطاء كاإلنتاج ىي التي 

 البة تنحى معيا بالتدريج الدكر الرسمي لمخبلفة العباسية. جعمت تحصيؿ العمـ عممية اجتماعية غ
أما غياب ذكر بيت الحكمة تحديدا عف جيكد الترجمة التي قاـ بيا حنيف، فإف ىذا الغياب قد 
لفت نظر الدارسيف، بحكـ الصكرة الغالبة حديثا عف بيت الحكمة كتقديميا بكصفيا مؤسسة 

. كأبرز مف حمؿ كدرس كاستخمص عممية كأكاديمية كبرل تبنت برامج التر  جمة كتطكير العمـك
مكضكع بيت الحكمة ىك غكتاس في كتابو السالؼ الذكر، فقد أفرد بابا نذره لمناقشة عبلقة بيت 
الحكمة بحركة الترجمة، كجعؿ لو عنكانا ىك " حركة الترجمة كمكضكع بيت الحكمة" كفي ىذا 

التاريخية التقميدية كذات الصمة بتاريخ العمـ، الباب تتبع غكتاس ذكر بيت الحكمة في المصادر 
كخمص إلى أف المعمكمات المتكافرة عف بيت الحكمة ضئيمة لمغاية كأف ىذا الكاقع في حد ذاتو 

، xxxviiiكما تصكر في المراجع الحديثة xxxviiiدليؿ عمى أف بيت الحكمة لـ تكف شيئا فخما كال ميما
يا كصؿ إلى خبلصات مقنعة، كىي أف كمف خبلؿ استقصائو لممصادر التاريخية المعكؿ عمي

نما كانت خزانة/ مكتبة  بيت الحكمة لـ تكف مؤسسة أكاديمية، كال قاعة درس أك مؤتمرات، كا 
لكتب متكاضعة، كأنيا جزء مف ديكاف الدكلة كرثو العباسيكف عف الساسانييف الذيف أسسكىا ابتداء 

ثـ أضاؼ إلييا العباسيكف كاجبات  كمكتبة ممكية لحفظ أخبار حركبيـ كاألشعار الممجدة ليـ،
الترجمة كالنسخ بعدئذ، كىي الكاجبات التي ابتدأىا المنصكر كفؽ رؤية إيديكلكجية، كما أسمفنا، 

 فكانت مكاف ترجمة لمكتب الفارسية غالبا كاليندية أحيانا. 
حافمة كقد قمنا بتتبع معمكمات المصادر لمعرفة مكاف بيت الحكمة فييا، فكجدنا المصادر غير 

بذكر بيت الحكمة، كما كنا نتكقع مف خبلليا صكرتيا البيية الشائعة ككجدنا أيضا أف اإلشارات 
التي ترد في المصادر ال تتعدل التعريؼ السريع " بصاحب بيت الحكمة" أك اإلشارة إلى كتاب 
فارسي كجد ىناؾ، كىناؾ ذكر يتيـ لشخص عرؼ بأنو كاف منقطعا في بيت الحكمة ينسخ 

لكف ال ذكر في المصادر لكظائفيا التي تحتفؿ بيا مراجع حديثة، كما أنو ال يد كالبرامكة، لمرش
ذكر لمبناىا، كىك أمر لف يغيب عف باؿ المؤرخيف لك كانت شيئا فخما كاستثنائيا ليتناسب مع 

، كىك معاصر (869-255/776-160)الكظائؼ المتصكرة، كيكفي أف نشير إلى أف الجاحظ 
كلمرشيد كاألميف كالمأمكف كالمعتصـ كالمتككؿ، كمف أىؿ بغداد، لـ يذكر بيت الحكمة في لحنيف، 

أما في كتاب "  كؿ كتبو إال بخبر كاحد متصؿ بتعريؼ شخص كأنو كاف "صاحب بيت الحكمة".
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كىذه  ،تاريخ بغداد" لمخطيب البغدادم، كىك كتاب سير لمعمماء، يختفي ذكر بيت الحكمة تماما
مثمة عمى ندرة ذكر بيت الحكمة في المصادر، كالخبلصة أف صكرة بيت الحكمة في فقط مجرد أ

المصادر ال صمة ليا بالصكرة المسكقة في المراجع الحديثة السيما كىي تستخدـ مصطمحات 
 فخمة مثؿ " مؤسسة، كأكاديمية".

ف بيت الحكمة كالنتيجة األكثر إدىاشا التي خرج بيا غكتاس، مستعينا برسالة حنيف أيضا، ىك أ 
لـ تكف ليا عبلقة البتة ليس فقط بترجمات جالينكس بؿ بالتراث اإلغريقي كمو، كأنيا كانت خالية 
ال لكاف حنيف أكلى بذكر ذلؾ كىي أسفؿ أنفو، كىك يسرد قصص  مف أية مخطكطات إغريقية كا 

ف رئيسا ليا البحث عف كتاب أك مقاالت منو، السيما كقد قيؿ ) ببل دليؿ تاريخي( أف حنينا عي
 . xxxviiiأياـ المتككؿ

افتراضا مفاده إما أف بيت الحكمة كانت  ككاف شتركماير أسس عمى غياب ذكر بيت الحكمة 
. كمع كجاىة االستغراب xxxviiiلمخاصة مف العمماء كلـ يكف حنيف منيـ، أك أنيا كانت قد أغمقت

بشأف خمص إليو  الناشئ عف عدـ ذكر بيت الحكمة أك أم مف الخمفاء، إال أف االفتراض الذم
فحنيف كاف مف الخاصة دائما بحكـ عبلقتو بخمفاء عصره كأكابر  مكانة حنيف مخالؼ لمكاقع،

رجالو كمنيـ الكزير محمد عبد الممؾ الزيات، الذم ذكره ابف إسحاؽ مرتيف في رسالتو ىذه، مرة 
حبة ابف بكصفو طالب ترجمة لكتاب، كمرة بكصفو صديقا لحنيف، إذ ذكر أنو كاف مشغكال بص

الذم قتمو المتككؿ بعدئذ ألسباب سياسية، كىي صحبة البد أف يككف مبررىا   xxxviiiالزيات.
، لكنيا صحبة ال تشفع لغياب ذكر xxxviiiكدافعيا عممي بحت لكثرة ما ترجـ البف الزيات مف كتب

مؤسسات الدكلة العباسية أك خمفائيا، بؿ تشيد عمى اليمة الشخصية لؤلفراد في رعاية العمـ 
عتو ألنو ) العمـ( غدا حاجة ضركرية في المجتمع كمدخبل كجييا لمقرب مف الخبلفة كلمرزؽ كمتاب

المادم مف ثـ، لكف فكرة أف تككف بيت الحكمة قد فقدت دكرىا بسبب المنازعات كالحركب 
كانتقاؿ العاصمة جائز في ضكء كظيفتيا المتكاضعة التي استخمصيا غكتاس مف المصادر 

كال دليؿ مقنعا في المصادر  عممية كبرل كما تصكر الكتابات الحديثة.كليس بكصفيا مؤسسة 
لبيت الحكمة، فالحاؿ التي كانت عمييا في  حنينا رئيسايمكف أف يعتد بو عمى أف  المتككؿ عيف 

الكاقع، كما تظير المصادر، أقؿ بكثير مف ىمة كنشاط حنيف في الترجمة كالتأليؼ، كأنو ال كقت 
السيما كأنو لـ يذكر صمتو الرسمية ببيت الحكمة قط في أم مف كتبو. لديو لمشاغؿ أخرل، 

البحث عف الخبلصة أف الفئات االجتماعية قد تكلت ضمف منطؽ الحاجة أك العرض كالطمب ك 
منطؽ لعمـ عامة خضكعا لكتب األقدميف لترجمتيا بتكميؼ مف المشتغميف بشؤكف الطب أك ا

عمى النشاط المعرفي ليذه الفترة فتطكر  ابشركطي أرختكما ذكرنا، ىذه السكؽ التي  ،السكؽ
انعداـ ذكر بيت الحكمة أك أم مف  كنشأت عنو صبلت بيف شعكب كثقافات. كعميو فإفكاتسع 
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الخمفاء في رسالة حنيف  يبدك منطقيا كمتسقا مع تطكر المجتمع كمع كاقع بيت الحكمة الفعمي، 
عمؿ العممي كخركجو عف طاعة الحاجة الرسمية التي كىك ما ينيض دليبل عمى فكائد استقبللية ال

ظيرت أياـ المنصكر كالمأمكف إلى رحاب المجتمع بتفاعبلتو المختمفة. كىك استقبلؿ ضمف، في 
 ىذه الفترة، استمرار الجيد االجتماعي بعيدا عف عكاصؼ السياسة ككيبلتيا فأينع كأثمر.

، ليس فقط مف خبلؿ البدء ؽ ىذه المعارؼكتبقى الخبلفة العباسية صاحبة الفضؿ في فتح آفا
بتشجيع الترجمات كطمب معارؼ التنجيـ كالطب كاليندسة في عيد المنصكر تحديدا كتطكر ذلؾ 

بتقديـ نفسيا  بعدئذ، بؿ أيضا مف خبلؿ تنمية المدف كمنيا بغداد كخمؽ الطمب عمى تمؾ المعارؼ
 ة. إلى جانب السكؽ االجتماعية العام سكقا مستيمكة مربحة

  بغداد اإلسكندرية و تقاليد التعميـ في العالقة بيف 
ف  في سياؽ التعريؼ بالكتاب المترجـ، ذكر حنيف صمة الكتاب قيد التعريؼ بمنيج تعمـ الطب كا 
كاف مف الكتب العامة أك الخاصة أك إف كاف يقرأ أكال أك تاليا، كذلؾ إما حسب الترتيب الذم 

أك الترتيب الذم سارت عميو  xxxviiiالة أعدىا ليذا الغرضأثبتو جالينكس لقراءة كتبو  في مق
مدرسة اإلسكندرية قديما، كالكبلـ ىنا مكجو بالطبع لمميتميف بتعمـ الطب في القرف الثالث 
اليجرم، كأىمية ىذا الذكر تكمف في أف حنينا بف إسحاؽ كضع أماـ دارسي الطب في بغداد 

 ءة كمنيج التعمـ.كسكاىا ليس فقط كتبا طبية كثيرة بؿ نظاـ القرا
كالمعمكمات المستقاة مف رسالة حنيف عف مراتب قراءة الكتب الطبية كضعيا في البداية. فما بيف 

، نقؼ عمى نظاـ قراءة كتب جالينكس كما سارت عميو األمكر في 20إلى الكتاب  3الكتاب 
ـ ابتداء مف مدرسة اإلسكندرية، كفييا تداخؿ بيف نظاـ جالينكس كنظاـ مدرسة اإلسكندرية، ث

أخذ يعرض الكتب كفؽ ترتيب جالينكس لقراءتيا. كقد ذكر ذلؾ صراحة في عرضو  21الرقـ 
( كما سيأتي.  كيبقى السؤاؿ مطركحا حكؿ صمة حنيف بف إسحاؽ بنظاـ القراءة 20/19لكتاب )

راءة ىذا، ىؿ أشار إليو كما كجده مثبتا في الكتب، أـ زاد عمى ذلؾ رؤيتو الخاصة في كيفيات الق
كفؽ معرفتو ىك بكتب جالينكس كمكضكعاتيا؟ نترؾ اإلجابة عف ىذا السؤاؿ إلى أف نفرغ مف 
استعراض األفكار المتعمقة بنظاـ القراءة كما ترد في الرسالة في سياؽ عرض بعض الكتب 

إلى  " ىذا الكتاب مقالة كاحدة كتبيا " في الفرؽ" يقكؿ حنيف( بعنكاف 3/4المترجمة. كلنبدأ بالكتاب )
كغرضو فييا أف يصؼ ما يقكلو كؿ صنؼ مف الفرؽ الثبلثة المختمفة في الجنس في تثبيت  ،المتعمميف

كأنا استثنيت فقمت المختمفة في الجنس ألف في كؿ كاحد  ،ما يدعي كاالحتجاج لو كالرد عمى مف خالفو
لداخؿ في الطب بنخره خر أيضا مختمفة في النكع يعرؼ مقاالت أصحابيا امف ىذه الثبلث فرؽ فرقا أي 

.  فتعمـ ما خطب كؿ صنؼ منيا ككيؼ الكجو في الحكـ عمى الحؽ كالباطؿ منيا" ،بعد أف تمعف فيو
" ىذا الكتاب أيضا مقالة، كلـ يعنكنو ( بعنكاف " في الصناعة الطبية" يقكؿ 4/5كحكؿ كتاب  )
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دكف المستكمميف، كذلؾ أف جالينكس إلى المتعمميف ألف المنفعة في قراءتو ليست تخص المتعمميف 
كذلؾ نافع لممتعمميف كلممستكمميف، أما  ،غرض جالينكس فيو أف يصؼ جميع جمؿ الطب بقكؿ كجيز

المتعمـ فكيما يسبؽ فيتصكر في كىمو جممة الطب كمو عمى طريؽ الرسـ ثـ يعكد بعد ذلؾ في جزء جزء 
فييا في الشرح، كأما المستكمؿ فكيما  منو فيتعمـ شرحو كتمخيصو كالبراىيف عميو مف الكتب التي بالغ

يقـك لو مقاـ التذكرة لجممة ما قد قرأه كعرفو بالكبلـ الطكيؿ، كأما المعممكف الذيف كانكا يعممكف في القديـ 
الطب باإلسكندرية فنظمكا ىذا الكتاب بعد كتاب الفرؽ ثـ مف بعده " في النبض إلى المتعمميف" كبعده 

مراض إلى أغمكقف" كجعمكىا كأنيا كتاب كاحد ذك خمس مقاالت كعنكنكىا المقالتيف " في مداكاة األ
( " إلى أغمكقف"،  يؤكد أف جالينكس 6/6. كفي عرضو لكتاب ) "إلى المتعمميف عنكانا كاحدا عاما "

" في مداكة األمراض إلى أغمكقف كلـ يعنكنيما إلى المتعمميف، كتب مقالتيف في ىذا الكتاب كعنكنو 
كيضيؼ أف زمف  سكندرية أدخمكىما كما قمت قبؿ قميؿ في عداد الكتب إلى المتعمميف"لكف أىؿ اإل

( " العظاـ" ،  يذكر 7/7تأليؼ ىذا الكتاب ىك زمف تأليؼ كتاب " الفرؽ". كفي عرض كتاب )
" في العظاـ لممتعمميف كلـ يعنكنو إلى المتعمميف، ألف بيف حنيف أف جالينكس عنكف كتابو ىذا ىكذا 

عنده إلى المتعمميف كبيف قكلو لممتعمميف فرقا، كذلؾ أنو إذا عنكف كتابو إلى المتعمميف دؿ عمى أنو قكلو 
ينحك في تعميمو ما يعمـ نحك قكة المتعمميف كأف لو تعميما مف كراء ىذا التعميـ في ذلؾ الفف لممستكمميف، 

ذا عنكف كتابو لممتعمميف دؿ ذلؾ عمى أف كتابو ذلؾ يحيط بجميع ال عمـ بذلؾ الفف إال أف تعميمو إنما كا 
ىك لممتعمميف كذلؾ أف جالينكس يريد أف يقدـ المتعمـ لمطب تعمـ عمـ التشريح عمى جميع فنكف الطب 

، كيضيؼ ذكر أف جالينكس ألنو ال يمكف عنده دكف معرفة التشريح أف يتعمـ شيئا مف الطب القياسي"
لمتعمميف، كىذا معناه أف جالينكس قد قصد كضع ىذا الكتاب في كقت كضعو سائر الكتب إلى ا

كضع كتب دراسية بخمفية منيجية مقصكدة لؤلخذ بأيدم المتعمميف خطكة خطكة. كفي عرضو 
( " في العضؿ"، يذكر أف ىذا الكتاب مقالة كاحدة كأف جالينكس لـ يعنكنو إلى 8/8لكتاب )
لمتعمميف كذلؾ أنيـ جمعكا إلى ىاتيف " لكف أىؿ اإلسكندرية أدخمكه في عداد كتبو إلى ا، المتعمميف

خر كتبيا جالينكس إلى المتعمميف، كاحدة في تشريح العصب ككاحدة في تشريح المقالتيف ثبلث مقاالت أي 
كجعمكه كأنو كتاب كاحد ذك خمس مقاالت  ،العركؽ غير الضكارب ككاحدة في تشريح العركؽ الضكارب

( 10/9تصرؼ أىؿ اإلسكندرية بكتاب آخر لجالينكس ). كما كعنكنكه " في التشريح إلى المتعمميف"
عنكانو " في العركؽ" كىك مقالة كاحدة كتبو جالينكس لممتعمميف يكضح فييا العركؽ التي تنبض 

مقالة في العركؽ غير الضكارب  ،"أىؿ اإلسكندرية قسمكه إلى مقالتيف ، لكفكالعركؽ التي ال تنبض
" أف  ( " في العمؿ كاألمراض"  يذكر14/11لكتاب ) كفي عرضو. "كمقالة في العركؽ الضكارب

ىذا الكتاب ست مقاالت مجمكعة كىي مف المقاالت التي يحتاج إلى قراءتيا ضركرة قبؿ كتاب " حيمة 
البرء" كلـ يجعميا جالينكس في كتاب كاحد كال عنكنيا بعنكاف كاحد، كلكف أىؿ اإلسكندرية جمعكىا 

كأما  ،ذىبكا إلى أف كسمكا الكتاب بأكثر ما فيو كأنيـالعمؿ"  كعنكنكىا بعنكاف كاحد ىك " كتاب
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السريانيكف فعنكنكا ىذا الكتاب بعنكاف أبعد كأنقص مف الكاجب فكسمكه بكتاب " العمؿ كاألعراض" كلك 
كعند  .كانكا قصدكا لمعنكاف التاـ لقد كاف ينبغي أف يذكركا مع األسباب كاألعراض األمراض أيضا"

( "النبض" كأجزائو كمقاالت أجزائو، يذكر حاجة المتعمـ إلى قراءة المقالة 16/14عرضو لكتاب )
األكلى مف الجزء األكؿ حاجة ضركرية، كليس األمر كذلؾ في الثبلث مقاالت الباقية مف الجزء 
األكؿ، إذ يمكنو االقتصار عمى قراءة المقالة األكلى كىك ما قالو جالينكس نفسو، كما يذكر أف 

درية بناء عمى ما تقدـ مف جالينكس اقتصركا عمى قراءة المقالة األكلى مف كؿ جزء. أىؿ اإلسكن
( " حيمة البرء" يذكر حنيف عدد المقاالت األربع عشرة 20/18،19كفي عرضو لكتاب )

"كذلؾ أنو لـ يكف مما يقرأ في كمحتكياتيا بإيجاز، كأنيا مفرقة كأف نسخ ىذا الكتاب باليكنانية قميمة 
كفي نياية العرض يقكؿ جامعا ما تقدـ مف ذكر  ،األجزاءثـ مف ترجـ تمؾ   سكندرية"كتناب اإل

ككانكا يقرؤكنيا  ،" فيذه الكتب التي كاف يقتصر عمى قراءتيا في مكضع تعمـ الطب باإلسكندريةلكتب التعمـ 
عمى ىذا الترتيب الذم أجريت ذكرىا عميو، ككانكا يجتمعكف في كؿ يـك عمى قراءة إماـ منيا كتفيمو كما يجتمع 

إما مف كتب  ،أصحابنا اليـك مف النصارل في مكاضع التعميـ التي تعرؼ باألسككؿ في كؿ يـك عمى كتاب إماـ
ما مف سائر الكتب نما كانكا ،المتقدميف كا  الكتب التي بتمؾ رتياض يقرؤكنيا األفراد كؿ كاحد عمى حدتو بعد اال كا 

ذكرت كما يقرأ أصحابنا اليـك تفاسير كتب المتقدميف، كأما جالينكس فمـ ير أف تقرأ كتبو عمى ىذا النظاـ، لكنو 
بتعديد كتبو في كتابو في الفرؽ كتبو في التشريح، كلذلؾ أنا مفتتح مف ذكر كتبو  دتقدـ في أف يقرأ مف كتبو بع

 .التشريح، ثـ متبعيا بسائر كتبو عمى الكالء كعمى النظاـ كالترتيب الذم كضعو ىك"
تمؾ ىي المعمكمات التي أكردىا حنيف عف نظاـ تعمـ الطب في سياؽ عرضو لما ترجـ مف كتب 
 جالينكس، كقد أظير حنيف حسا تربكيا عاليا، كفيما لمقاصد جالينكس المتعمقة بمراتب قراءة
طبلعا عمى أحكاؿ مدرسة اإلسكندرية كصمتيـ بمؤلفات جالينكس كعمميـ المختصرات  كتبو، كا 
كالجكامع ليا. كالمستخمص مف السياؽ أف حنينا أخمص لمراتب قراءة كتب جالينكس كما رتبيا 
بنفسو، كأظير قدرا مف النقد لما صنعو أىؿ اإلسكندرية في مراتب قراءة كتب جالينكس، السيما 

(. ال يظير حنيف ىنا مصكبا شيئا ما أك مقترحا نظاـ 20/18،19ض الكتاب األخير )في عر 
قراءة جديد، لكنو أعرب صراحة عف كالئو لنظاـ جالينكس في القراءة، لدرجة أف يسير في عرض 
ما ترجـ مف كتب كفؽ النظاـ كالترتيب الذم كضعو جالينكس لقراءة كتبو. كأكؿ الكتب التي 

، يميو ما تجب قراءتو 21ءتيا ابتداء ىي  "كتاب التشريح" كىك الكتاب رقـ عرضيا كيتكجب قرا
بعدئذ، حسب نظاـ جالينكس في ترتيب القراءات، لكنو لـ يقؿ إف كاف ىذا الترتيب يشمؿ بقية 
العناكيف حتى نياية العرض. ىذا اإلخبلص لعبقرية جالينكس يظير في عبلقة حنيف 

. في سياؽ ىذا اإلخبلص لعبقرية xxxviiiاليكناني بمكضكعات أخرل مف مكضكعات الفكر
جالينكس تجمت قدرة حنيف المغكية في اليكنانية كالعربية مف خبلؿ شرح الفرؽ بيف صياغتيف ىما 
" إلى المتعمميف" ك" لممتعمميف"، كالفئة األخيرة ىـ المبتدئكف عامة، أما حيث يككف العنكاف " إلى 
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م الذيف قطعكا شكطا في الدراسة الطبية، كيكممكف ما المتعمميف" فيعني بيـ " المستكمميف" أ
 بدءكه. 

أما عف صمة مدرسة اإلسكندرية بمدرسة بغداد، كدكر حنيف بف إسحؽ فييا، فالمرجع في ىذا 
الباب مقالة مايرىكؼ القيمة بعنكاف " مف اإلسكندرية إلى بغداد: بحث في تاريخ التعميـ الفمسفي 

مقالة تتبع مايرىكؼ بدأب الفت مراكز العمـ القديمة في ىذه ال xxxviiiكالطبي عند العرب"
كمؤسساتو كرجالو، كتبو كممخصاتو كجكامعو، ككيفيات انتقالو إلى الشرؽ األدنى ثـ إلى 
جنديسابكر كمنيا إلى بغداد كدكر مترجمي السرياف أكال ثـ حنيف كمدرستو ثانيا. كمف الخبلصات 

لسرياف كالفبلسفة ىـ الذيف نقمكا المعارؼ الفمسفية التي انتيى إلييا مايرىكؼ ىي أف األطباء ا
كالطبية مف جنديسابكر إلى بغداد قبؿ أف تشيع بعدئذ كتدخؿ عالـ الفكر اإلسبلمي، كأف الدراسة 
في الشرؽ كالغرب ظمت تجرم عمى نمط مدرسة اإلسكندرية طكاؿ العصكر الكسطى، كىي 

(. كتتألؼ 20/18،19ا في عرضو لكتاب )الطريقة التي أشار إلييا حنيف بكضكح كما مر معن
مف قراءة كتب أساسية عمى جميع متعممي الطب تعمميا في "األسككؿ" مف خبلؿ االجتماع 

، كىي )مجالس تعمـ كتعميـ(،  ثـ قراءة سائر الكتب بحرية بعد ذلؾ كما يقرأ xxxviiiكالتدارس،
تعمـ لكتب الطب أصحابو أيضا تفاسير األقدميف، كقد اقتصر حنيف ىنا عمى كصؼ طرؽ ال

كتفاسير األقدميف عمى أصحابو مف النصارل، كنحف في القرف الثالث اليجرم الذم ظيرت فيو 
مطكرة كناضجة كثيرا مف العمكـ الشرعية كالتاريخ كالمغة كاألدب. فيؿ يعني قصر ذكر تعمـ 
الطب عمى النصارل غياب مجالس عمـ طب إسبلمية كعزكؼ المسمميف حتى زمف حنيف عف 

 مـ الطب ؟  تع
سنقصر إجابتنا ىنا فقط عمى بياف عبلقة المسمميف بالكاقع التعميمي لمطب زمف حنيف، كفي 
بغداد تحديدا، عمى ضكء نصو السابؽ. كيمكف، عطفا عمى الشكاىد التاريخية الظاىرة، تأكيد أف 

ف السرياف تحديدا بحكـ ك ، كالمسيحيامتينو المسيحيكفجؿ األطباء كتعمـ الطب حتى زمف حنيف 
لكف ىذا ال يعني صمتيـ المبكرة بالتراث اإلغريقي، كىك كاقع ما أضنو يحكجنا ىنا إلى دليؿ، 

فيناؾ ذكر لمسمميف بدءكا تعمـ صناعة الطب، بعضيـ خمك القرف الثالث مف أطباء مسمميف، 
إسحؽ، المترجـ معاصر حنيف بف كأشيرىـ تعممو نظريا ككتب فيو كلـ تثبت لو ممارسة فيو، 

(، 873-256/805-185ذائع الصيت يعقكب بف إسحؽ الكندم )الكالكيميائي كالفيمسكؼ 
ق(، كىك كندم في األصؿ كمف عائمة الفيمسكؼ 286كأحمد بف الطيب السرخسي )تكفي سنة 

كتاب المدخؿ إلى صناعة الكندم كتعمـ عمى يديو كلو تنليؼ يرد بيا عمى حنيف بف إسحؽ مثؿ " 
كبعضيـ تعممو كمارسو طبا عمميا مثؿ أبك . xxxviii"قض فيو عمى حنيف بف إسحؽ كتاب المسائؿالطب ن

عثماف سعيد بف غالب، ككاف أحد أطباء الخميفة المعتضد، كىؤالء كغيرىـ قميؿ ذكرىـ أبف أبي 
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أصيبعة في  الباب العاشر مف الجزء الثاني بعنكاف " في طبقات األطباء العراقييف كأطباء الجزيرة 
. لكف غمبة األطباء السرياف، لـ تكف ظاىرة كحسب بؿ شكمت الصكرة xxxviiiيار بكر"كد

(، 869-255/776-160االجتماعية لمفيكـ الطب كجكدتو كما تكشؼ ركاية أكردىا الجاحظ )
: قائؿ لو فقاؿ" فأكسد مرة،  في " البخبلء" عف عربي يدعى أسد بف جاني، تعمـ الطب كمارسو، 

? الكساد ىذا في تؤتى أيف فمف. كمعرفة بياف كلؾ كخدمة، صبر كلؾ عالـ، كأنت اشية،ف كاألمراض كبئة، السنة
 يفمحكف ال المسمميف أف أخمؽ، أف قبؿ بؿ ال طبب،أت أف قبؿ القـك اعتقد كقد مسمـ، عندىـ فإني كاحدة أما: قاؿ
 ككاف الحارث، أبك ككنيتي كبيرا، كيكحنا، كمرايؿ، صميبان، اسمي يككف أف ينبغي ككاف أسد، كاسمي! الطب في

 حرير رداء يككفأف  ينبغي ككاف أبيض، قطف رداء كعمى. إبراىيـ كأبك زكريا، كأبك عيسى، أبك تككف أف ينبغي
 xxxviii"أىؿ جنديسابكر لغة لغتي تككف أف ينبغي ككاف عربي، لفظ كلفظي أسكد،

كمارسكه في العقمي كفؽ النظريات اإلغريقية كبيذا نككف قد أكضحنا كجكد مسمميف تعممكا الطب 
القرف الثالث اليجرم كفي بغداد تحديدا، بيد أف السؤاؿ الذم يحتاج إلى بياف يتعمؽ بكيفية  تعمـ 

، ىؿ تـ في مجالس عممية تقميدية مألكفة كما كاف الحاؿ في ذلؾالطب زمف حنيف، أك حتى قبؿ 
اإلسكندرية ككما كصؼ حنيف تعمـ الطب بيف أبناء ممتو مف النصارل في " األسككؿ"، كىك، 
حسب الكصؼ، ليس أكثر مف مجمس تعمـ؟ ىؿ يجكز أف نطمؽ عمى ىذه المجالس مدارس 

 كمؤسسات تعميـ طبي؟ 
در كالدراسات الجادة إلى أنو ال يمكف تخيؿ أسمكب تعمـ آخر غير تسممنا الشكاىد كميا في المصا

كليس  xxxviiiالذم كصؼ حنيف، كىك "مجالس التعميـ" األىمية، كما تتبعيا مايرىكؼ كعبد القادر.
ثمة دليؿ مقنعا في المصادر التقميدية، يمكف االستناد إليو لتأكيد ما نسميو " مدارس" )رسمية، 

دارة( أك " مؤسسات  تعمـ طبية" ال زمف حنيف كال حتى زمف الخميفة المنصكر الذم نشنط مبنى كا 
الترجمة بحكـ حاجتو لعمكـ اليندسة كالطب كالتنجيـ، كقد أقر قمـ بحثي حصيؼ، بأف المصادر 
ال تسعؼ الباحث كي يرسـ صكرة كاضحة عف كيفيات تعمـ الطب في القركف األكلى، كأف ىذا 

، كال عمـ لي بدراسة في ىذا xxxviiiد إلى المصادر لجبلئوالمكضكع بحاجة إلى بحث مفصؿ يستن
الباب. كلذلؾ يتـ القفز فكرا إلى القرف الرابع، قرف العطاء الحضارم الكافر، ألف المصادر 
التاريخية ىنا تتحدث بكضكح عف مجالس عمـ، تشبو مجالس العمـ الخاصة بالعمـك الشرعية، أم 

مجمس عمـ أك حمقة عمـ في البيت أك المسجد أك أم كجكد أستاذ كتمميذ أك أكثر مف تمميذ، في 
مكاف آخر، كأف ىذا الشكؿ مف التعمـ استمر حتى بعد ظيكر البيمارستانات الكبرل التي أتاحت 

 ق.371فرص تعمـ لمطب أفضؿ، كأشيرىا كأكليا " البيمارستاف العضدم الذم أنشأ عاـ 
انا أكاديميات كما تصفيا كثرة مف فمف أيف جاء كىـ كجكد مدارس كمؤسسات تعميـ طبي كأحي

تسمية مجالس التعمـ تمؾ " المراجع الحديثة؟ كاإلجابة كاضحة ألنيا مثبتة في تمؾ الكتابات كىي 
، كما سميت مجازا كتأكيبل  البيمارستانات بأنيا مؤسسات ؿيتأك مدارس " عمى سبيؿ المجاز كال
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 كرد ذكرىا قبؿ القرف الرابع اليجرم،تعمـ طبي دكف تحقؽ مف طبيعة تمؾ البيمارستانات التي 
كىكذا أسقطت بالتدريج التصكرات الحديثة لممدارس كالمؤسسات كاألكاديميات عمى مجالس التعمـ 

قامت في أذىاننا صكرة ثـ ، التدريجي كالتعميـ القديمة كعممت عمى القركف دكف مراعاة التطكر
، كما . ىذا بالضبطامصادر كمصطمحاتيالتأكيؿ أكثر مف استنادىا إلى الالمجاز ك تستند إلى 

مع أننا لسنا بحاجة إلى كىـ أك تفخيـ، ألف مخرجات مجالس العمـ ، تفخيـمكمف الكىـ كال أرل،
كأرل كجكب العكدة أكال إلى مصطمحات العصر " مجمس تعميـ القديمة ىي الفخمة كىي البارزة، 

ذ، ككيؼ نمى كازدىر ضمف مجيكدات لفيـ عبقرية العقؿ اإلسبلمي يكمئ"، ، حمقات عمـ، إلخ..
عبر القركف  خطكة التدريجية تتبع التطكرات  فردية كأىمية متكاضعة في الغالب. ثـ البد ثانيا مف

خطكة، كتحديد الكقت الذم يمكف الحديث فيو عف مدارس كبيمارستانات تبنتيا دكؿ اإلسبلـ في 
ما يتطمبو تاريخ كىذا بالضبط ىك الطبي،  الخبلفة العباسية، كجمعت بيف الرعاية الطبية كالتعميـ

 العمـ.
مدارس فإنو ال يمكف الحديث عف ألغراض ىذا البحث ىنا، كفي الحدكد الزمانية لرسالة حنيف، 

عمـ فقط في بغداد كفي مجالس التعميـ كالت . لقد جرل تعمـ الطب فيبيمارستانات لمتعميـ الطبيأك 
كالنجاح بحيث أخرجت لنا أطباء عظاما مثؿ الرازم ) مف الكفاءة ىذه المجالس كانت غيرىا، ك 

(. تعمـ األكؿ عمى يد 1073-980/ 428-370( كابف سيناء ) 925 -313/864 -250
الطبيب عمي بف ربف الطبرم في "الرم"، كعمـ اآلخر نفسو بنفسو في "بمخ"،  كقد عالج المرضى 

أف بعد ذلؾ. كتفيد أخبار الرازم  ، بؿ صار أستاذا لفضبلء الطبxxxviiiفزادتو التجربة عمما كعمقا
مجمس عممو كاف بمستكيات مختمفة، فيك " يجمس كدكنو التبلميذ، كدكنيـ تبلميذىـ، كدكنيـ 
تبلميذ أخر" كىك مجمس عمـ نظرم كعممي معا، فالمريض يقصد المجمس " فيصؼ ما يجد ألكؿ 

ال تعداىـ إلى غيرىـ، فإف أصابكا  ال تكمـ الرازم في مف يمقاه، فإف كاف عندىـ عمـ كا  كا 
كليست مدارس كال يعقدىا العارفكف كيؤميا الراغبكف، . كىذه مجالس عمـ أىمية خاصة xxxviiiذلؾ"

 الذاتي مؤسسات رسمية، كقد أدت ىذه المجالس كاجبيا كاعتمدت في نجاحيا عمى دكافع التعمـ
 أكال كحاجة المجتمع اإلسبلمي، ثـ عمى أساليب التدريس كالتدارس ثانيا.

كالخبلصة أف مصطمحاتنا المعاصرة، "مدارس" ك"مؤسسات"  ك"أكاديميات" ال تعكس كاقع الحاؿ، 
حتى القرف الثالث اليجرم، كما نص حنيف بف إسحؽ السالؼ الذكر إال شيادة معاصرة عمى 

ىذا الكاقع التاريخي، يشيد عمى حيكية المجتمع اإلسبلمي الذم أقبؿ عمى مختمؼ العمـك ذلؾ. 
لكقؼ كالتبرعات الخيرية المتنكعة لرعايتيا كدعميا. كقد استمرت مجالس التعميـ ىذه كأسيـ با

ق، فقد  371حتى بعد بناء البيمارستانات الكبرل كأكليا البيمارستاف العضدم الذم أنشأ عاـ 
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كاف بيمارستانا كبيرا منظما كتجرل عميو األرزاؽ، كيصح أف نطمؽ عميو أنو كاف مشفى لرعاية 
 تعمـ الطب.المرضى ك 

 :خبلصات 
بعد استعراض أىـ محتكيات الرسالة مف خبلؿ المحاكر التي ارتأيناىا يمكف إثبات الخبلصات 

ًيؿ مف  ميةالتالية، كىي خبلصات تبيف أى الرسالة التي بيف أيدينا في أنيا تجمك ما غمض أك جي
رجمة. كمف تفاصيؿ عصر الترجمة، فيي بحؽ شيادة معاصرة بقمـ احد أىـ أركاف عصر الت

خبلؿ ما عرضناه كأكجزناه يؤمؿ أف تتصكب تصكراتنا كتتقكـ عف تمؾ الفترة. كعميو نكجز 
 الخبلصات فيما يمي:

إلى السريانية )منتصؼ القرف السادس الميبلدم مف قبؿ  بدايات الترجمةالرسالة تبيف  .1
لى العربية )بكاسطة اصطفف بف بسيؿ، مطمع القرف التا سع سرجس الرأس عيني،( كا 

السابؽ كالبلحؽ مف الترجمات كفييا أحكاـ ب توعبلقاليجرم(، كتبيف عبقرية حنيف بف إسحؽ ك 
عادة الترجمات  ،حنيف عمى ترجماتو األكلى كترجمات غيره طمبا لمعظـ ما ترجـ سابقا كا 

 ، كىك ما يكقفنا عمى طبيعة الحراؾ العممي لتمؾ الفترة بكضكح.لنص أكضح كأفصح
طمبت تمؾ الشخصيات العممية التي المترجميف األكائؿ كالمعاصريف كما تذكر الرسالة تذكر  .2

سياماتو الكبيرة في نقؿ  الترجمات كدفعت أثمانيا كتمكف مف معرفة مجتمع المعرفة ليكمئذ كا 
التراث اإلغريقي إلى السريانية كالعربية، كصمة كؿ مف المسيحييف العرب السرياف  كالمسمميف 

 يكنانية كالطب تحديدا.بعدئذ بالثقافة ال
مناقشة سؤاؿ تعيف مف ثـ عمى ترجـ إلى السريانية ثـ إلى العربية ك  االرسالة تبيف بالتفصيؿ م .3

بعد تكارم السريانية بالتدريج تؤرخ لبدء ك  ،كالعربية في ىذه الفترة ةالعبلقة بيف السرياني
 .كالديفكاإلدارة  ـأماـ زحؼ العربية لغة لمعمكصكليا الذركة زمف حنيف بف إسحؽ، 

الرسالة تكقفنا مباشرة أماـ مناىج تعمـ الطب المتداكلة زمف حنيف كصمتيا بفكرة المنيج  .4
التربكم لمتعمـ كما كضعو جالينكس اك مدرسة اإلسكندرية، كيمكف بناء عميو متابعة طرؽ 

ثبات ما استمر أك تكارل لصالح نظاـ تعمـ طبي إسبل  مي.التعمـ في المدارس اإلسبلمية كا 
   العممية في التعامؿ مع المخطكطات كالنصكص  حنيف بف إسحؽمنيجية  الرسالة تبيف .5

عادة ترجمتيا كىك ما يكشؼ الركح مكتممة كمستقيمةلمحصكؿ عمى نسخ   ،ليكمئذ العممية كا 
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مناىج التحقيؽ المعاصرة التي ال تختمؼ عما كاف يصنعو حنيف أسبقيتو في مضمار ك 
 .كاستخراج نص سميـ لترجمتونسخ مختمفة مقابمة مف خبلؿ  ، لمحصكؿ عمى نص سميـ أكال

الرسالة تبيف معرفة حنيف بف إسحؽ العميقة لمتراث اليكناني لدرجة مكنتو مف الحكـ عمى  .6
 األصيؿ كالمزيؼ مف تراث جالينكس كأبقراط.

ف ثـ عبقرية حني متعريؼ بالكتب زمف جالينكسقدـ فكرة كضع الفيارس لالرسالة تبيف أيضا  .7
عناكينيا كمقاالتيا كمحتكيات كؿ مقالة منيا كصمة ب مترجمة اكتاب 129في إثبات أكثر مف 

  مف الذاكرة بعد ضياع كتبو.الكتاب بنظاـ تعمـ الطب 
 كما تبيف صمة كالكتب التعميمية زمف جالينكس  الرسالة تبيف العبلقة بيف الكتب العامة .8

كمكقؼ حنيف الناقد لمنياج مدرسة اإلسكندرية  بمدرسة الطب في بغداد،مدرسة اإلسكندرية 
 لصالح نظاـ جالينكس.

تعيف الرسالة عمى تقييـ دكر حنيف كتبلمذتو في إرساء قكاعد الطب العربي اإلغريقي الذم  .9
ساد في القركف الكسطى كأثره عمى طب أكركبا العصكر الكسطى مف خبلؿ ترجمة التراث 

سيامات األطباء  المسمميف ثانيا. الطبي اإلغريقي أكال كا 
طمبت الشخصيات العممية التي المترجميف األكائؿ كالمعاصريف كما تذكر الرسالة تذكر  .10

سياماتو الكبيرة في  تمؾ الترجمات كدفعت أثمانيا كتمكف مف معرفة مجتمع المعرفة ليكمئذ كا 
ف  نقؿ التراث اإلغريقي إلى السريانية كالعربية، كصمة كؿ مف المسيحييف العرب السريا

 كالمسمميف بعدئذ بالثقافة اليكنانية كالطب تحديدا.
العممي داخؿ العقؿ اليكناني حكؿ  ؿالجدجممة ما ترجـ مف تراث جالينكس كما تبيف الرسالة تبيف 
 كتمكف لمف أراد متابعة ىذه . السيما بيف جالينكس كبقراط  قضايا طبية
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 العربية رياضياتموسوعات روسية في تاريخ ال
 محمود الحمزة األستاذ الدكتور

 موسكو - معيد تاريخ العمـو والتكنولوجيا التابع ألكاديمية العمـو الروسية
Alhamza.mahmoud@gmail.com 

 

 مقدمة0
الفترة التي ازدىرت في قدـ المستعربكف الركس دراسات معمقة ككاسعة في تاريخ العمكـ العربية 

. كلـ يكتفكا بكتابة البحكث المنفردة لمميبلد مف القرف الثامف كحتى القرف السابع عشر
آخريف ككتبكا كبحكث عمماء  يـبتعميـ نتائج بحكث امكضكع معيف ، بؿ ساىمك في كالمتخصصة 

ب غالينا مؤلفات ليا طابع المكسكعية. كتمؾ األعماؿ المكسكعية التعميمية كثيرة مثؿ كت
" ك " xxxviiiماتفييفسكايا "دراسات في العدد في الشرقيف األكسط كاألدنى في القركف الكسطى

"لمحة مف تاريخ تاريخ الرياضيات في آسيا الكسطى" ك دراسات في المثمثات الكركية" ك " حكؿ 
مكسكعة "عمماء الرياضيات كالفمؾ في العالـ اإلسبلمي في القركف الكسطى ك  حساب المثمثات"
(  "نظرية الخطكط 1993ككذلؾ مؤلفات أدكلؼ يكشكيفيتش )ت  (.17-8كمؤلفاتيـ" )ؽ. 

تاريخ " المتكازية" باالشتراؾ مع بكريس ركزنفمد ك "تاريخ الرياضيات في القركف الكسطى" ك
" كأعماؿ بكريس ركزنفمد  "عف الرياضيات مف العصكر القديمة كحتى ثبلثينات القرف العشريف

"القانكف كترجمة  بك الريحاف البيركني" أكتاب "الشتراؾ مع يكشكيفيتش كترجمة عمر الخياـ" با
مكسكعة بالمغة  إحساف أكغمك أصدر ركزنفمد مع"تاريخ اليندسة البلإقميدية" ك ك المسعكدم"
 Mathematicians, astronomers and other scholars of Islamic“  االنجميزية:

civilization and their works (7th-19th c.)”    .  كعمؿ مريـ ركجانسكايا : "الميكانيكا
 في الشرؽ في القركف الكسطى".

 

 المدرسة السوفييتية في تاريخ الرياضيات0
كانت مكسكك ىي مركز كالدة ىذه المدرسة بالرغـ مف كجكد مراكز عممية مماثمة أخرل في  

لينينغراد ككييؼ. كفي مكسكك عمؿ أىـ سيمينار في تاريخ الرياضيات في االتحاد السكفييتي. 
 كما صدرت في مكسكك مجمة "أبحاث في تاريخ الرياضيات".

mailto:Alhamza.mahmoud@gmail.com
mailto:Alhamza.mahmoud@gmail.com
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ميـ كالمنظـ البارع لمدرسة تاريخ الرياضيات الرائد كالم( 1993)ت أصبح أدكلؼ يكشكيفيتش 
نما في العالـ. كاف ينظر بعيدان إلى المستقبؿ كلذلؾ  كناؿ اعترافان كتقديران ليس في ركسيا فحسب كا 

 كضع ىدفان استراتيجيان كىك تأسيس قاعدة لمبحكث العممية في مجاؿ تاريخ الرياضيات.
فيف عمى سيمينار تاريخ الرياضيات في جامعة بدأ يكشكيفيتش رسميان كأحد المشر  1944في عاـ 

مكسكك الحككمية. كتحكؿ ىذا السيمينار بجيكد يكشكيفيتش كاىتمامو اليائؿ بو، إلى مدرسة 
لمطبلب كمركز تناقش فيو أىـ المسائؿ التي تيـ مؤرخي الرياضيات كتتخذ فييا القرارات. كبدعكة 

 كدكف  كتاتكف كغيرىما.مف يكشكيفيتش شارؾ في السيمينار عمماء كبار كدي
كال يفكتنا أف نذكر أف بداية عمؿ يكشكيفيتش في معيد تاريخ العمكـ كالتكنكلكجيا تعكد إلى عاـ 

ت حكؿ يكشكيفيتش مجمكعة مف الباحثيف في تاريخ الرياضيات جمعت 1968. كفي عاـ 1945
كبيريكزكينا  كفي مقدمتيـ المتخصص الكبير في اليندسة ب. ركزنفمد كمايستركؼ كميدفيديؼ

كباببلكسكاس كفكلكدارسكي. كفي السبعينات انضـ إلييـ سبلفكتيف كديميدكؼ )رئيس قسـ تاريخ 
الرياضيات الحالي في المعيد( كتككاريفا كفي التسعينات التحؽ بيـ زايتسؼ كلكتر كمنذ عشر 

 سنكات التحؽ كاتب ىذا البحث بالعمؿ في المعيد.
كاكتسب شيرة  1986-1965مية الدكلية لتاريخ العمـك في الفترة انتخب يكشكيفيتش رئيسان لؤلكادي

عممية دكلية. كما حاز عمى جكائز عممية ىامة كميدالية سارتكف كربطتو عبلقات صداقة عممية 
مع كبار مؤرخي الرياضيات في أكركبا مثؿ بيرماف كفينتر مف ألمانيا، زكبكؼ كتاتكف كراشد مف 

 اديميات عممية في ألمانيا كأسبانيا كغيرىما.  فرنسا. كقد انتخب عضكان في أك
 

 كيمكف تمخيص اتجاىات بحكث يكشكيفيتش األساسية في اآلتي:
 تاريخ أسس التحميؿ الرياضي -
 تاريخ الرياضيات في ركسيا -

 تاريخ الرياضيات في القركف الكسطى كخاصة الرياضيات العربية -

 دراسة مؤلفات أكيمر. -
 ىماتو القيمة في تاريخ الرياضيات العربية0مساكسنركز في بحثنا ىذا عمى  

باككرة أعماؿ يكشكيفيتش كأكؿ بحث عممي في ركسيا عف  تاريخ الرياضيات العربية كاف بحثو  
: "الجبر عند عمر الخياـ" الذم كتبو قبيؿ الحرب العالمية الثانية لكنو رأل النكر فقط في  المكسـك
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( بيذا 1951المعركؼ األكاديمي إ. كراتشككفسكي )ت . كفي حينيا رحب المستعرب 1948عاـ 
البحث كاقترح عمى يكشكيفيتش أف يتعمـ المغة العربية كيتابع ىكذا أبحاث. كقد كاف 
كراتشككفسكي مف محبي الثقافة العربية كاإلسبلمية كأشار ليكشكيفيتش عمى كنكز العمكـ العربية 

ـ يكشكيفيتش العربية إال قميبلن لكنو أسس مدرسة كاإلسبلمية المحفكظة في مكتبات ركسيا. لـ يتعم
لدراسة الرياضيات العربية كىذا جيد عظيـ فتح الطريؽ عمى مصراعيو لبلستعراب العممي 

في ىذه   1951ب. ركزنفمد أكؿ مف انخرط في عاـ  الركسي. ككاف عالـ اليندسة المعركؼ
عمكـ العربية. أما في طشقند في عاـ المدرسة كقدـ فيما بعد إسيامان عظيمان في مجاؿ دراسة ال

فقد بدأت العالمة غ. ماتفييفسكايا بدراسة الرياضيات العربية كقدمت لممكتبة العممية مئات  1959
البحكث القيمة في تاريخ الرياضيات العربية كمف أىـ أعماليا كتاب "دراسات في العدد في الشرؽ 

. كما قدمت ـ. ركجانسكايا أبحاثان 1962ـ األكسط كاألدنى في القركف الكسطى" الذم صدر عا
ىامة في تاريخ الميكانيكا العربية. ككؿ ىؤالء الباحثيف باإلضافة لغيرىـ عممكا تحت اإلشراؼ 

 المباشر أك غير المباشر ليكشكيفيتش.
كمف أىـ أعماؿ يكشكيفيتش "نظرية الخطكط المتكازية" باالشتراؾ مع ركزنفمد كالتي ترجمت إلى 

 . 1989ف قبؿ أ.د. سامي شميكب في معيد التراث العممي العربي في حمب عاـ  العربية م
 6كالذم ترجـ إلى  1961أما كتابو "تاريخ الرياضيات في القركف الكسطى" الذم صدر عاـ 

لغات، فيك مف أىـ أعمالو . كىذا الكتاب القيـ يحتكم عمى فصؿ عف الرياضيات في الببلد 
فصكؿ في تاريخ الرياضيات: في الصيف كاليند كالببلد  4عمى اإلسبلمية. كيحتكم الكتاب 

اإلسبلمية كأكركبا في القركف الكسطى. كنشير ىنا إلى أف بحكثو حكؿ الرياضيات الصينية 
فتحت عيكف الباحثيف في العالـ عمى دكر الصينييف في تطكر الرياضيات كأثرىـ في الحضارة 

 المجاؿ. اإلنسانية كبذلؾ كانت لو الريادة في ىذا
الفرنسي الكبير البركفيسكر رشدم راشد بتميز أبحاث يكشكيفيتش -كما أشاد مؤرخ العمكـ المصرم

األلماني البركفيسكر فؤاد -كمكانتيا القيمة عف الرياضيات العربية. كيقكؿ مؤرخ العمكـ التركي
رز بشكؿ سيزغيف في مكسكعتو الشييرة "تاريخ التراث العربي" عف يكشكيفيتش: " يجب أف نب

خاص االنجاز اليائؿ الذم قدمو يكشكيفيتش في الفصؿ الثالث مف كتابو "تاريخ الرياضيات في 
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القركف الكسطى" عف الرياضيات العربية. كمما يؤكد أىمية ىذا العمؿ ذكره المتكرر في األبحاث 
 في كؿ العالـ كمصدر ىاـ في تاريخ الرياضيات العربية.

صفحة( فقد ترجـ  146بية المتضمف في ىذا الكتاب )مككف مف أما فصمو عف الرياضيات العر 
في السبعينات مع التعديبلت إلى المغة الفرنسية كاأللمانية كالقى ترحيبان كتقديران كبيريف في 
األكساط العممية في العالـ. كىناؾ فكرة لترجمتو إلى العربية بالتعاكف مع باحثيف في تاريخ 

 الرياضيات مف حمب كالرباط.
 

 0[1]محتويات كتاب يوشكيفيتش عف الرياضيات في البالد اإلسالمية
عف تطكر األكضاع االقتصادية كاالجتماعية كالسياسية  معلومات تارٌخٌةمقدمة تضمنت  .1

كعف تطكر عمـ الرياضيات أيضان في فترة الحضارة العربية اإلسبلمية. كتحدثت عف أكضاع 
نتيجة الصراعات عمى السمطة بيف القكل المختمفة.  عمماء الرياضيات في تمؾ الفترة كمعاناتيـ

كتكقفت عند التطكر الكاسع كالعميؽ لمرياضيات في مشرؽ العالـ اإلسبلمي كمغربو بما فيو 
األندلس. كيشير يكشكيفيتش في المقدمة إلى أف مصطمح الرياضيات العربية أك اإلسبلمية لو 

مماء مف مختمؼ القكميات كالديانات لكنيـ نكاقص. فالنظريات الرياضية ىي نتيجة لعبقرية ع
كتبكا بالمغة العربية كعاشكا كعممكا في ظؿ الدكلة العربية اإلسبلمية. كىذا ما يبرر التسميات 

 المختمفة.

 . نتشار نظاـ الترقيـ العشرم المكضعي )المنازؿ(ا .3
 .الكسكر .2

 .مخطكطة الجبر لمخكارزمي .4

 القاعدة الثبلثية .1

 قاعدة الخطأيف .6

 في أعماؿ الخكارزمياليندسة  .7

 المخطكطات الجبرية ألبي كامؿ كالكرجي .8

 مسائؿ نظرية األعداد .9

 .تطكر نظاـ الترقيـ المكضعي . الكسكر العشرية50
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 . استخراج الجذكر كصيغة ثنائي حد نيكتف55
 . األعداد البلنسبية )غير القياسية أك الصماء( كنظرية النسب53
 التكعيبية. المسائؿ اليندسية كالمعادالت 52
 . النظرية اليندسية لممعادالت التكعيبية لعمر الخياـ54
 . الترميز الجبرم لمقمصادم51
 . مسائؿ اليندسة . أبك الكفاء56
 . نظرية المتكازيات57
. القطكع المخركطية. استخداـ التقريب إلى مكعبات في حساب الحجكـ )دراسة 58

 البلمتناىيات في الصغر(
 ات. تطكر عمـ المثمث59
 . عمـ المثمثات الكركم30
 الرباعي التاـ لنصير الديف الطكسي رسالة. 35
 . الجداكؿ المثمثية 33
 . قياس محيط الدائرة لغياث الديف الكاشي32
 . الحؿ الجبرم لمعادلة تثميث الزاكية34
 . أكركبا الغربيةفي عمـك ال. تأثير الرياضيات العربية عمى 31

 يمي0ومف قراءة الكتاب نالحظ ما 
يحتكم الكتاب عمى مقكلة ىامة طرحيا يكشكيفيتش كمفادىا أف رياضيات االقركف  -

الكسطى كمنيا العربية تعتبر جزءان أساسيان كجكىريان في تطكر الرياضيات العالمية كبذلؾ 
فقد أنصؼ يكشكيفيتش الرياضيات العربية كأعطاىا حقيا مف حيث ىي رياضيات 

ف العرب لـ يككنكا مجرد مترجميف كنقمة لمعمكـ القديمة إبداعية كفييا نظريات جديدة كأ
 بؿ أنيـ أصحاب عمكـ جديدة كأف العمكـ العربية شكمت أساسان لمنيضة األكركبية.  

تكصؿ يكشكيفيتش إلى استنتاجات ميمة بعد دراستو لتاريخ الرياضيات في الفترة مف  -
لصيف كاليند كاليكناف القرف الثالث حتى القرف السادس عشر في ببلد الشرؽ: في ا

كالعالـ اإلسبلمي كأكركبا. حيث أكد عمى كحدة ىذه الرياضيات في المكاضيع التي 
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طرقت كتشابو األساليب الرياضية بالرغـ مف تنكع األماكف الجغرافية. كيكضح 
يكشكيفيتش أسباب تمؾ الظاىرة بالتشابو في األكضاع االقتصادية كاالجتماعية كالسياسية 

 لشرؽ كبالترابط الكثيؽ كالتداخؿ بيف بمداف الشرؽ في مختمؼ المجاالت.في بمداف ا

أثبت يكشكيفيتش أف رياضيات الشرؽ في القركف الكسطى تتميز بأصالتيا كمستكاىا   -
 6611العالي كأكد عمى األىمية الخاصة لذلؾ في تطكر العمـك بشكؿ عاـ. كفي عاـ 

كك بحثان بعنكاف "أبحاث في تاريخ قدـ لمؤتمر الرياضيات الدكلي المنعقد في مكس
 الرياضيات في بمداف الشرؽ في القركف الكسطى: نتائج كآفاؽ". 

يتضح مف تصفح مفردات الكتاب االختيار المكفؽ لمنقاط الرئيسة التي تحدث عنيا  -
يكشكيفيتش كىي نقاط جكىرية تمثؿ مراحؿ أساسية في تطكر الرياضيات العربية. 

ة. كليذا السبب يستشيد مماكش ة كذكية جدان مقيعالمؤلؼ  كالمعمكمات التي يعرضيا
معظـ الباحثيف بكتاب يكشكيفيتش لما فيو مف إضاءات متميزة لمراحؿ تطكر الرياضيات 

 كأىـ أعماؿ العمماء العرب.
االستنتاجات اليامة كالجديدة فيما يتعمؽ بتطكر الرياضيات كدكر العمماء العرب بدقة في  -

 ذلؾ.

ىائؿو مف المراجع العممية في مكضكع الكتاب. كمما ساعده في ذلؾ استخدامو لكـو  -
 معرفتو الكاسعة لمغات األكركبية كالفرنسية كاأللمانية كغيرىما.

كمف المبلحظات النقدية أف الكتاب مر عمى إصداره أكثر مف نصؼ قرف فأصبحت  -
مذتو حكؿ بعض المعمكمات قديمة. نشرت أبحاث حديثة قدميا الدكتكر رشدم راشد كتبل

( ىك مف أدخميا  كليس 12[ ، تثبت أف السمكأؿ المغربي )ؽ 4-2الكسكر العشرية ]
(. ككذلؾ حكؿ الرمكز الجبرية ىناؾ أبحاث لمحمد أببلغ كأحمد جبار 16الكاشي )ؽ 

( ىك أكؿ مف استخدميا كليس 12)المغرب العربي( تشير إلى أف ابف الياسميف )ؽ 
 (.16القمصادم مف )ؽ 

ستدالؿ عمى أىمية الكتاب الكبيرة مف خبلؿ اعتماد معظـ الباحثيف في مختمؼ يمكف اال -
كيجدر . اإلسبلميةدكؿ العالـ عمى ىذا الكتاب كمرجع أساسي في تاريخ العمكـ العربية 
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الذكر بأف الترجمة الفرنسية كتب مقدمتيا مؤرخ العمكـ الفرنسي الشيير رينيو تاتكف 
 ـ(. 15-8عربية )القرف الرياضيات ال: صدرت تحت عنكافك 

Les  Mathématiques Arabes (VIIIe –XV siecles), Adolf  P. 

Youschkevich, Vrin, Paris, 1976. 
 

 0[8-5] حوؿ أبحاث المستعربة الروسية غالينا ماتفييفسكايا
أمضت ماتفييفسكايا ثبلثيف عامان في ترجمة كدراسة المخطكطات العممية العربية كاإلسبلمية 
كنشرت مئات الدراسات كالبحكث العممية المعمقة كنذكر مف أعماليا: "تاريخ دراسة المقالة 
العاشرة إلقميدس" ك"دراسات حكؿ العدد في المشرؽ اإلسبلمي في القركف الكسطى"  ك مكسكعة 

أجزاء(. كليا دراسات عف  3" ) 17-8"عمماء الرياضيات كالفمؾ المسمميف كأعماليـ في القركف 
رزمي كالبيركني كالفارابي كابف لباف كابف عراؽ كنصير الديف الطكسي كابف البغدادم كابف الخكا

( كالعاممي  قرة كابف سينا كالصكفي كالقزكيني كأبي عبد اهلل الخكارزمي )صاحب مفتاح العمـك
 كغيرىـ.

 دراسات ماتفييفسكايا حوؿ تطور مفيوـ العدد0
الرياضية بعنكاف: " دراسات حكؿ العدد في كاف مكضكع رسالتيا لمدكتكراه في العمكـ 

". كقد نشرت ماتفييفسكايا تمؾ الرسالة في كتاب خاص بنفس في القركف الكسطىالمشرؽ 
العنكاف. كيعتبر ىذا الكتاب عمبلن مكسكعيان ضخمان يمقي الضكء بالتفصيؿ عمى التطكر التاريخي 

عرضت تطكر كفيو  عرب كالمسمميف.لمفيكـ العدد كالمقدار منذ القدـ كخاصة عند العمماء ال
الرياضيات في الببلد اإلسبلمية كقسمت الحساب إلى حساب نظرم كحساب عممي. كتحدثت عف 
الجبر كالخكارزمي . ثـ تنتقؿ إلى مفيكـ العدد األصـ )البلنسبي( عند إقميدس كدكر العمماء 

تطرقت ماتفييفسكايا إلى  العرب في تطكير تمؾ العمـك الرياضية كخاصة تطكر مفيكـ العدد. كما
نظرية النسب كتكسيع مفيـك العدد كاختتمت كتابيا بالحديث عف تأثير  العمـك العربية في 

  النيضة األكركبية.
كقد درست الباحثة الركسية، بشكؿ دقيؽ، مفيكـ العدد كتطكره لدل العمماء العرب 

ًى  طبقت طرقو لحؿ عدد كبير مف  كالمسمميف كأشارت إلى أف الجبر أصبح ألكؿ مرة عممان مستقبلن
 المسائؿ النظرية كالتطبيقية.
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كترل ماتفييفسكايا أف العرب لـ يجعمكا الجبر عممان رياضيان مستقبلن كحسب، بؿ طكركه 
نما  بدرجة كبيرة. كتؤكد ماتفييفسكايا عمى أف العرب لـ ينظركا إلى الجبر كعمـ لحؿ المسائؿ كا 

 لتدريب العقؿ.
 

  ـ. 17-8 في القروف ومؤلفاتيـ المسمميفموسوعة "عمماء الرياضيات والفمؾ 

[ فقد تمت 9في مكسكك. أما ترجمتيا إلى المغة االنجميزية ] 1983صدرت الطبعة الركسية عاـ 
حساف أكغمك دكف أف يذكر اسـ ماتفييفسكايا فييا.   بتصرؼ مف قبؿ ركزنفمد كا 

تيا خبلصة أبحاثيا في تاريخ نكقد ضم ا.تفييفسكايتعد ىذه المكسكعة مف أىـ أعماؿ ماك 
الرياضيات العربية التي قامت بيا عمى مدل عشرات السنيف كقد أعدت ىذا المؤلؼ الضخـ 

 3األمريكي المعركؼ ب. ركزنفمد . كتتككف المكسكعة مف  -بالتعاكف مع المستعرب الركسي
 أجزاء. 

 شارؾ في كتابتو يكشكيفيتش كركزنفمد. صفحة.  479مف المكسكعة مككف مف   الجزء األوؿ
كفي مقدمة المجمد األكؿ كرد ما يمي: "ييدؼ ىذا الكتاب إلى تقديـ معمكمات مفصمة عف 
المراجع كالمؤلفات المعركفة حتى كقتنا لعمماء الرياضيات كالفمؾ في منطقة شاسعة ممتدة مف 

يراف كأفغانستاف كت ركيا كشماؿ اليند كالبمداف العربية في آسيا الكسطى كأذربيجاف كشماؿ القكقاز كا 
ميبلدم. كقد  17كحتى  7آسيا المتقدمة كشماؿ أفريقيا كشبو جزيرة البيرينيو في الفترة مف القرف 

ارتبطت تمؾ البمداف في الفترة المذككرة )شماؿ القكقاز كتركيا كشماؿ اليند فقط في القركف 
كاحدة ىي العربية. كقد تشبعت العمكـ في ىذه  األخيرة( بديانة مشتركة ىي اإلسبلـ كلغة عممية

البمداف بعمكـ الحضارات الغابرة كالعمكـ القديمة كعمكـ الفترة الييمينستية كعمكـ اليند. كما ارتبطت 
بعمكـ الصيف كأكركبا الغربية. كجمعت عمكـ المسمميف في تمؾ الفترة بشكؿ رائع، انطبلقان مف 

التطبيقية لمشرؽ القديـ كبيف العمكـ النظرية لميكناف. كعمى يد  العمكـ السابقة ليـ،  بيف العمكـ
العرب تـ كضع أسس عمكـ رياضية جديدة كالجبر كحساب المثمثات كتطكرت بشكؿ جكىرم 
الطرؽ الحسابية كاإلنشاءات اليندسية. كبشكؿ مكاز لمرياضيات تـ تطكير عمكـ الفمؾ كالجغرافيا 

 نظرية المكسيقا.الرياضية كالميكانيكا كالبصريات ك 
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كيشير المؤلفاف إلى ضركرة األعماؿ المكسكعية التي تعمـ نتائج البحث في تاريخ العمـك العربية. 
كأكؿ مف عرضيا مف المستعربيف كاف غ. سكتر في كتابو: "عمماء الرياضيات كالفمؾ العرب 

ضافات ليا عاـ  1900كمؤلفاتيـ" التي صدرت عاـ  سكتر  مف قبؿ 1902كصدرت ممحقات كا 
مف قبؿ أ. رينك. كىناؾ عمؿ ضخـ ىك " تاريخ األدب العربي" لكارؿ  1925ككذلؾ عاـ 

. ك "مقدمة في تاريخ العمـ" لجكرج سارتكف نشرىا في 1902-1898برككمماف الذم صدر في 
. كمكسكعة "تاريخ التراث العربي"  لفؤاد سيزغيف الذم صدر المجمد األكؿ 1948-1927الفترة 

 . 1974، ككرس المجمد الخامس منيا لتاريخ الرياضيات العربية كصدر عاـ  1967منيا عاـ 
العربية مثؿ الترقيـ كالحساب كجمع المتسمسبلت  اتالرياضي كتضمف لمحات تاريخية عف فركع

 كنظرية األعداد  كاستخراج الجذكرالخطية كالتربيعية كمف الدرجات األعمى كالمعادالت الجبرية 
كحساب كالبراىيف اليندسية كنظرية الخطكط المتكازية كالتحكيبلت اليندسية  ةياليندساإلنشاءات ك 

المثمثات كالطرؽ التفاضمية كالتكاممية. ككذلؾ عف العمكـ الطبيعية: الفمؾ كاآلالت الفمكية 
غيرىا. كتطرؽ إلى فمسفة الرياضيات كالعمـك نظرية المكسيقى ك كالجغرافيا كالميكانيكا كالبصريات ك 

 العرب كالمسمميف. دلطبيعية عنا
معمكمات قيمة عف المكسكعات العربية كفمسفة الرياضيات كالعمكـ  كما عرضت في ىذا الجزء 

الطبيعية ككذلؾ مسائؿ التأريخ. ثـ يكرد الكتاب قائمة بأىـ المصطمحات العممية العربية 
المكتبات العالمية التي تحتكم عمى كترجماتيا إلى المغة الركسية. كيسرد المؤلفاف قائمة بأشير 

دكلة كمدينة أجنبية كعربية. كنجد في ىذا الجزء  43المخطكطات العممية العربية كاإلسبلمية مف 
دكؿ. كييختتـ الجزء بعرض أعماؿ  عمماء عرب  7عرضان لمجمكعات المخطكطات المصكرة في 

 .1500ية كعددىـ حكالي كمسمميف كباحثيف معاصريف في تاريخ العمـك العربية كاإلسبلم
كىك األىـ مف بيف األجزاء الثبلثة، حيث صفحة(  650)يقع في  الجزء الثاني مف الموسوعةأما 

يعرؼ ىذا الجزء بحياة كمؤلفات أكثر مف ألؼ عالـ رياضيات كفمؾ عربي كمسمـ عاشكا بيف 
خ العمكـ سكتر القرنيف الثامف كالسابع عشر. كقد أشار المؤلفاف في ىذه المكسكعة بأف مؤر 

ىذه المكسكعة  تكسيعأرادا بينما ىما عالـ عربي كمسمـ،  500عرض لحياة كأعماؿ حكالي 
المكسكعة خدمات ال تكصؼ لمباحثيف في تاريخ الرياضيات كبذلؾ قدمت لتشمؿ ألؼ عالـ. 

 كالفمؾ العربي، المستخدميف لمغة الركسية، كما زالت حتى اآلف.
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ف لمحة عف حياة كؿ عالـ كعف مؤلفاتو بمغتو األـ كعف ترجماتيا كفي ىذا الجزء يعطي المؤلفا
 إلى المغات األخرل كالدراسات التي أجريت حكليا.  كعرضت محتكيات أىـ المخطكطات. 

لمتعريؼ بعمماء لـ تعرؼ تكاريخ حياتيـ، صفحة(  372) الجزء الثالث مف الموسوعةككرس 
حسب أسماء العمماء كأخرل حسب عناكيف كبمخطكطات مجيكلة المؤلؼ ككذلؾ فيارس رتبت 

 المؤلفات.
 ومف دراسة الموسوعة يتضح ما يمي0

صفحة( اشترؾ في كتابتيا  100يحتكم الجزء األكؿ عمى مقالة تمييدية مطكلة )حكالي  -
ماتفييفسكايا كيكشكيفيتش كركزنفمد. كىذه المقالة فييا عرض رائع كمكثؼ ألىـ 

رياضيات كالفمؾ كغيرىا كىي تصمح أف تككف كتابان اإلسيامات العممية العربية في ال
 مستقبلن عف تاريخ العمكـ العربية.

اعتمدت المكسكعة عمى عدد ىائؿ مف المخطكطات المترجمة مف قبؿ المؤلفيف  -
كدراساتيـ أك دراسات باحثيف آخريف مف ركسيا كجميكريات االتحاد السكفيتي سابقان 

 آخرل.باالضافة إلى دراسات باحثيف مف دكؿ 

استفاد المؤلفاف مف الظركؼ الممتازة لمبحث العممي المتكفرة آنذاؾ في الحقبة السكفييتية.  -
فالجميكريات اإلسبلمية المميئة مكتباتيا بالمخطكطات العربية كانت ضمف االتحاد 
السكفيتي ككاف الحصكؿ عمى المخطكطة أمر سيؿ. ككاف ىناؾ العديد مف الباحثيف 

 آسيا الكسطى. الذيف يتقنكف العربية في 

كاف اطبلع الباحثيف السكفييت عمى المكتبات العالمية كعمى البحكث األجنبية محدكدان ،  -
لى االتحاد السكفيتي  ما أثر عمى اكتماؿ المكسكعة كدقتيا. حيث أف عممية السفر مف كا 
كانت معقدة جدان. ككذلؾ المراسبلت تخضع لرقابة صارمة. باالضافة إلى ضعؼ إلماـ 

 ف بالمغة العربية.المؤلفي

كردت بعض األخطاء في المكسكعة تتعمؽ  بتحديد االسـ الصحيح لمؤلؼ المخطكطة  -
 أك مكاف تكاجدىا أك ترجمة اسـ المخطكطة إلى المغة الركسية.

تمكف الباحثكف مف االستفادة مف مساعدة العديد مف الباحثيف العرب كاألجانب العامميف  -
 رس بالمخطكطات المتكفرة في عشرات البمداف.في تاريخ العمـك كحصمكا عمى فيا
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كانت المكسكعة كستبقى مرجعان ميمان كأساسيان ألم باحث في المخطكطات العربية في  -
 ركسيا كالجميكريات السكفيتية السابقة بغض النظر عف أية مبلحظات.

 
لعربية كأخيران ال بد مف اإلعراب عف تقدير جيكد الباحثيف الركس عمى اىتماميـ بالعمكـ ا

كدراستيا بعمؽ كالتعامؿ مع إسيامات العمماء العرب كالمسمميف بإنصاؼ كمكضكعية. 
[ 10كخاصة ألف المستعربيف الركس أكدكا عمى مكقفيـ في إبراز الجيد القيـ لمعمماء العرب ]

 كتأثيرىـ في تقدـ الحضارة اإلنسانية بشكؿ عاـ كاألكركبية منيا بكجو خاص.
ة والميتمة بإحياء التراث العممي العربي واإلسالمي أف تيتـ بذلؾ وأدعو الجيات المسؤول

الكنز مف البحوث والدراسات التي قاـ بيا المستعربوف السوفييت في الكشؼ عف مكنونات 
العشرات مف المخطوطات العربية في الرياضيات والفيزياء والفمؾ وغيرىا. وعمينا ترجمة 

اوؿ الباحثيف الشباب. وىذا المشروع يحتاج لجيود أىـ البحوث إلى العربية لتكوف في متن
جماعية كأف يتبناىا مركز عممي عربي ميتـ بالتراث بعد رصد المبالغ المالية الالزمة 

 لممترجميف والناشريف. 
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األنساؽ المعرفية في الموسوعات العممية " نياية األرب في الفنوف واآلداب"  "
 قراءة في المنيج والموضوعات " -أنموذجا

 تممساف الجزائر -جامعة أبوبكر بمقايد  -د.شعيب مڤنونيؼ
 

 تمييد0
اإلسبلمية، ممثمة في مٌما ال ٌشؾ فيو أف الدكر الطميعي الذم أٌدتو الحضارة العربية 

الثقافة كالمعرفة، خير أداء في تشييد النيضة العممية العالمية، حيث نقؿ العمماء العرب 
كالمسممكف التراث اإلغريقي كاليكناني كالفارسي كما إليو مف ألكاف التراث العممي الذم سبقيـ في 

كاصؿ كتخاطب، كأٌثر العمماء التكاجد، نقمكه إلى المغة العربية، الٌتي كانت لغة عمـ كثقافة كت
العرب كالمسممكف في النيضة األكربية، ككانت خصائص الثقافة العربية اإلسبلمية غالبة 
ككاضحة كمؤٌثرة في العديد مف المجاالت العممية كالفكرية كاألدبية كالثقافية كالتعميمية 

خرت نىيضة أكركبا لك لـ يظير المسممكف عمى مسرح التاريخ لتأ ، حتى قيؿ: >>كاالجتماعية
 .xxxviii<<ة قركفالحديثة عدٌ 
الحضارة اإلسبلمية ىي صاحبة الفضؿ في إرساء الحجر األساس لمحضارة  لذلؾ كانت 

الطب ك   الفمؾ عمكـ عديدة كمعارؼ شٌتى، مثؿ األكركبية الحديثة؛ حيث أسيمت بكنكزىا في
في اإلسراع بقدكـ عصر النيضة كما  ،كالفيزياء كعمـ الحيؿ) الميكانيكا(، كالكيمياء كالرياضيات

كانت الحضارة اإلسبلمية تمكج بديار اإلسبلـ مف  فبينما .صحبو مف إحياء لمعمكـ المختمفة
األندلس غربا لتخكـ الصيف شرقا كانت أكربا كبقية أنحاء المعمكرة تعيش في ظبلـ حضارم 

ا كركافدىا لتشع عمى الغرب ، كامتدت ىذه الحضارة القائمة بعدما أصبح ليا مصارفيمدني كجيؿ
 بير بيا ألصالتيا المعرفية كالعممية. ، كي ، فنيؿ منيا معارفوكتطرؽ أبكابو

فمـ تىخؿي أكركبا مف مؤرخيف أبصركا ما لممسمميف مف فضؿ في الحضارة اإلنسانية عمى الحضارة 
  .إنكارهاألكركبية؛ فألفكا كتبان كدراسات منصفة تشيد بفضؿ المسمميف الذم ال يمكف 

لذا يمكننا القكؿ إف الحضارة العربية اإلسبلمية كانت كاسطة العقد بيف العمكـ كالثقافات 
القديمة كبيف النيضة األكركبية، إٍذ الفكر العربي اإلسبلمي، كالثقافة العربية اإلسبلمية، سمسمة 

كصينية، إلى  مٌتصمة الحمقات، امتٌدت مف الحضارات القديمة؛ مف مصرية، كآشكرية، كبابمية،
حضارة اإلغريؽ، إلى العصر اإلسبلمي الذم تأثر عمماؤه بمف تقٌدميـ، كأثركا بدكرىـ في مف 

الذيف تتممذكا لمعمماء العرب مف طريؽ مؤٌلفاتيـ المنقكلة  ةلًحقىيـ مف عمماء النيضة األكركبي
: >> إٌف خ  ت.ككلر يكنغالمؤرٌ  كالمترجمة إلى المغة البلتينية كالٌمغات األكركبية لذلؾ، ككما يقكؿ
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الدٍَّيفى الثقافي العظيـ الذم نديف بو لئلسبلـ منذ أف كنا نحف المسيحييف، خبلؿ ىذه األلؼ سنة، 
لى المعمميف المسمميف ندرس عمييـ الفنكف  نسافر إلى العكاصـ اإلسبلمية، مشرقا كمغربا، كا 

، بؿ ينبغي أف نيعجب أٌشد xxxviii<كالعمكـ كفمسفة الحياة اإلنسانية، يجبي التذكير بو دائمان<
العجب، بيذه الحضارة، ألٌنيا لـ تكف امتدادان حضاريان لبقايا حضارات غابرة، أك ليياكؿ حضارية 
محمية عمى قدر مف األىمية، كما لـ تكف أخذان لنمط حضارم مكجكد، أك تقميدان بينسج عمى منكالو 

في الشرؽ، إٌف العرب بثقافتيـ ىـ المعيكد، كما ىك شائع في األمـ األخرل ميد الحضارات 
 الذيف أبدعكا ىذه الركعة الحضارية إبداعان.

العمكـ اإلسبلمية كىي في أكج عظمتيا تضيء كما >> ": تكماس أرنكلد "حٌتى كانت، كما يقكؿ
كثير  بؿ. xxxviii<<يضيء القمر فتيبدد غياىب الظبلـ الذم كاف يمؼ أكربا في القركف الكسطى

، فيذا "كلياـ تكميسكف" إف يقكؿ: >>  ىـ الذيف أبدكا إعجابيـ كدىشتيـ بيذه المعارؼ كالعمـك
انتعاش العمـ في العالـ الغربي نشأ بسبب تأثر شعكب غربيّْ أكربا بالمعرفة العممية العربية، 

لبلتينية لغة كبسبب الترجمة السريعة لمؤلفات المسمميف في حقؿ العمكـ كنقميا مف العربية إلى ا
إف كالدة العمـ في الغرب ربما كاف أمجد قسـ كأعظـ إنجاز في تاريخ .. التعميـ الدكلية آنذاؾ
إعجابو الشديد كدىشتو البالغة  فرانز ركزانتاؿ" "، كعمى ىديو يبدم xxxviiiة <<المكتبات اإلسبلمي

ك مكضكع مثير إف ترعرع ىذه الحضارة ى>> : بقكلولسمٌك الحضارة اإلسبلمية كسرعة تشكميا، 
بيا  كمف أكثر المكضكعات استحقاقنا لمتأمؿ كالدراسة في التاريخ، ذلؾ أف السرعة المذىمة التي تـٌ 

ؿ كتكٌكف ىذه الحضارة أمر يستحؽ التأمؿ العميؽ، كىي ظاىرة عجيبة جدِّا في تاريخ نشكء تشكٌ 
يمكف  لدارسيف. ككتطكر الحضارة، كىي تثير دكمنا كأبدنا أعظـ أنكاع اإلعجاب في نفكس ا

تسميتيا بالحضارة المعجزة، ألنيا تأسست كتشكمت كأخذت شكميا النيائي بشكؿ سريع جدِّا ككقت 
كما كضع . xxxviii<<قصير جدان، بحيث يمكف القكؿ إنيا اكتممت كبمغت ذركتيا حتى قبؿ أف تبدأ

ير دليؿ عمى ما كتأليؼ المكسكعات العممية كالفنية كاألدبية مف لدف العمماء العرب كالمسمميف خ
، لشياب الٌديف أحمد بف عبد xxxviiiنقكؿ، مف ذلؾ مكسكعة " نياية األرب في فنكف األدب

ثبلث لميجرة، حيث تعٌد مجيكدا جٌبارا إذ تقع في  733 الكىاب النكيرم الكندم المتكفى سنة
في  ثبلثيف مجمدا جامعة لمختمؼ العمكـ كالفنكف تدؿ داللة قاطعة عمى أف مؤلفيا كاف متضمعاك 

العمكـ الدينية، خبيرا في كتابة اإلنشاء كالرسائؿ الديكانية، صاحب نظر في التاريخ كالجغرافية، 
ممـ باألنساب إلماما يؤىمو لنقد مف تناكؿ ىذا المكضكع، فضبل عف ذلؾ فيك دقيؽ النظر بالغو 

 . xxxviiiفي األصناؼ األدبية كميا، متذكؽ لمشعر كآخذ منو بنصيب كلك كاف قميبل
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ع األنساؽ كالجكانب العممية  ص بتتبٌ الذم أنكم المشاركة بو في مؤتمركـ يختٌ كبحثي 
كالمعرفية في المكسكعات العممية في الحضارة العربية اإلسبلمية.  كلتأكيد ىذه الفرضية، يسعى 

 نياية األرب في الفنكف كاآلداب األنساؽ المعرفية في المكسكعات العممية بحثي المكسكـ بػ:  "
قراءة في المنيج كالمكضكعات "، كالمدرجة ضمف المحكر الثامف: المكسكعات العممية،  -أنمكذجا

إلعطاء صكر عف عصر ك بيئة النكيرم الثقافية كالعممية، مناقشا مبدأ التأليؼ المكسكعي 
بالحديث عف عصر المؤلؼ كبعض  كتاريخو في الحضارة العربية اإلسبلمية ، مستيبل ذلؾ

 رجمة النكيرم كفؽ ما أسعفتنا بو المصنفات التراثية ككتب التراجـ مف أخبار،تمميزاتو الثقافية، ف
بعض ، ثـ أنيي بحثي بتتبع كتاريخو عند العرب كالمسمميف  أعرض لثقافة التأليؼ المكسكعي ثـ

األنساؽ كالجكانب العممية كالمعرفية في مكسكعة " النياية " التي مف خبلليا مىفَّ صاحبيا عمى 
العربية كآدابيا، بما جمعو كصٌنفو ليا، مف أمثاؿ  سائرة كنكادر فكية كخطب رائعة ك المغة 

مقاالت بميغة، كأحاديث شائقة، كأخبار غريبة، كحكايات لطيفة نادرة، كأشعار ممتعة جٌذابة، ككؿ 
 كىكاه كميكلو، فضبل عف انتقائو ألساليب اإلنشاء  وما يتعمؽ باإلنساف في حياتو كسمككيات

كاني كالرسائؿ الرسمية كالعيكد كالمكاثيؽ الحككمية التي تٌنـ عف ثقافة المؤلؼ كجيكده الدي
. xxxviiiالمضنية في جمعو كتأليفو، حيث لكالىا لـ نكف لنسمع ببعضيا، ناىيؾ باإلفادة منيا

كيمكننا لمس عمؽ فكره >> كسعة اطبلعو لما حكل كتابو مف مكضكعات متعٌددة قد تبدك أحيانا 
كنو يربط بينيا في براعة كيسر، كيقدميا عمى صفحات كتابو فياضة متكاكبة، فبينما متباعدة، كل

يتحدث عف المكسيقى كالغناء كالزندقة كالخمر نراه يتحدث عف الزىد كالتعٌبد، كبينما يتحٌدث عف 
الشعر كالنثر في مكاف يتحٌدث عف الجيش كأسمكب الحكـ كالحرب بحران كبرِّا في مكاف آخر، 

 .xxxviii<كىكذا..<
فقد أضاؼ ىذا العالـ النحرير لممكتبة العربية مقتطفات كمقتبسات كمختصرات  

كممخصات مف التراث العممي كالفني الضخـ الذم خٌمفو القدماء، في جميع الفنكف األدبية الرائجة 
في زمنو، باإلضافة إلى عمـك الجغرافية كالتاريخ كالسيرة، كالنبات كالحيكاف، زيادة عمى العمـك 

لفنكف الكثيرة، مما ديٌكف في الكتب القٌيمة كاألسفار الحافمة، كلك لـ يكف النكيرم كصنيعو ىذا، كا
لكانت قد أصبحت مف حديث الماضي، ًلما تعرضت لو تمؾ األسفار مف عنت التتار ك 
كحشيتيـ، برمييا في نير دجمة عمى يد ىكالكك بدايةن، في منتصؼ القرف السابع لميجرة عند 
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عمى أيدم تيمكرلنؾ أخيران، كذلؾ في نيايات القرف نفسو، كبذلؾ  د في يديو، ثـ حرقياسقكط بغدا
>> ضاعت عمى الٌديف ذخائره، كعمى العمكـ كاآلداب نفائسيا، كفقدت العربية إلى األبد آالفان مف 

 .xxxviiiالمؤلفات<<

  0وثقافة التأليؼ الموسوعي عند العرب المؤلؼ عصر

  لمحة عف عصر وحياة النويري0 /  1  

القرشي التيمي البكرم  يف أحمد بف عبد الكىابىذا السفر الضخـ ىك شياب الدٌ  مؤلؼ
>> لمكلده في قرية نكيره ببني سكيؼ في أسفؿ صعيد النكيرمب المصرم المعركؼ

دت كحدٌ ميبلدم،  1280 عاـم، المكافؽ لجرمى 677 المصرم المكلكد في سنة xxxviiiمصر<<
 733كقيؿ  جرم،ى 732كتكفي في سنة . مف ذم القعدة 21بعض الكتب مكلده فجعمتو في 

 .xxxviiiبمدينة القاىرة جريةى 732رمضاف مف سنة  21د بعضيـ كفاتو في كحدٌ  .xxxviiiىجرم

ية ساليجرم، القرف الذم شيد تطكرات سيا عإذف كلد النكيرم في أكاخر القرف الساب
ه التغيرات كالتطكرات السياسية الياٌمة ذاإلسبلمي تغييرا عظيما. ىة، غيرت مجرل التاريخ ىامٌ 

اجتاحت العالـ اإلسبلمي في  التي  التي طرأت عمى العالـ اإلسبلمي بسبب فتنة التتار الجامحة،
في أيدم ى 656>> بغداد عاـ  شقو المشرقي، كأعقبتيا كيبلت كدمار كخراب كفساد، فسقطت

بتمؾ المدينة اإلسبلمية الزاىرة إللى الدمار الحقيقي، عاثكا فييا فسادان التتار. كدفع ىؤالء الطغاة 
زىاقان. ثـ لـ يكفيـ أف يفعمكا ذلؾ بالنفس كاألركاح حتى  تبلفان، كانيالكا عمى عممائيا تشريدان كا  كا 
راحكا يفعمكنو بالكتب كالمؤلفات، كالكتب يكمئذو تراث أجياؿ مضت كأزمنة قضت، فألقكا بيده 

ثـ كاف أف >> أتى تيمكرلنؾ في أكاخر ذلؾ القرف، كنعني بو  .xxxviii<< في نير دجمةالكتب 
القرف السابع اليجرم، فذىب بالبقية الباقية مف ىذه المدينة البائسة. كتركيا الناس تحتضر في يد 
الطاغية كفرَّ الكثيركف منيـ إذ ذاؾ إلى مصر. كحكاميا  يكمئذو ىـ أكلئؾ األبطاؿ الذيف كقفكا 

 كمع إطبللة القرف الثامف اليجرم. xxxviiiيـ المشيكرة ضد التتار، فصدكىـ كىزمكىـ<<كقفت
أدرؾ أىمية الحفاظ عمى ىذا التراث  انقشعت غياىب ىذه الفتنة حتى يبرز رىط مف العمماء

كبرل حفاظان عميو  فنية كأدبية كعممية إلى تصنيؼ مكسكعات ضالعربي اإلسبلمي العظيـ، فىنىي
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 ،" حركة الموسوعاتجديد سميا تجكزا بػ"  كعصر كذلؾ ضمف حركة مباركة د،مف الضياع كالتبدٌ 
في مختمؼ العمكـ كالفنكف مف كتب خكفا  ؼبضركرة انتفاع الخمؼ مف معارؼ السمٌ  ككميـ إيماف

مف ضياعيا عمى أيدم الغزاة، ذلؾ أف التتار قتمكا كثيرا مف عمماء المسمميف بدار السبلـ "بغداد"، 
. فأحٌس العمماء تجاه ىذا الكضع الكارثي الرىيب بالمسؤكلية >> أماـ اهلل عف يكمئذ، كغيرىا

قالة عثاره، كأماـ ضمائرىـ عف معارفيا، كأماـ أكطانيـ  دينو، كأماـ التاريخ عف نيضة العمـ كا 
عف تدعيميا. فدفعيـ شعكرىـ العميؽ بيذه المسؤكلية كضخامتيا، إلى الجد في العمؿ لمبلفاة ما 

. كىكذا نجد طائفة مف العمماء في ىذا xxxviiiؿ الجيد إلعادة ىذا الصرح المنيار<<فات، كبذ
العصر قد عكفت عمى دراسة ما تبقى مف ىذا التراث الضخـ الستخبلص مكاده، كجمعو 

ككاف مف بيف ىؤالء األعبلـ ثبلثة مف كتصنيفو في كتب مطكلة ضخمة، ضنان بو كحفظان لو.  
محمد بف إبراىيـ األنصارم الشيير كىـ:  ،xxxviiiبمصر العصرذلؾ  ية فأصحاب المؤلفات الفذٌ 

القريشي التيمي البكرم المصرم ) ت  الكىاب النكيرل أحمد بف عبدك  ،ى (718بالكطكاط ) ت 
د مؤلفات تعدٌ  مف رغـعمى الك   ى (. 749 )تفضؿ اهلل العمرل  يحيى بف ، كأحمد بفى (733

لكؿ منيـ كتابا عمدة مف بيف كتبو ارتبط اسمو بو كذاع صيتو كاشتير بسببو،  الرجاؿ الثبلثة فإفٌ 
 ،"نياية األرب فى فنكف األدب"  ، كxxxviii:" مباىج الفكر كمناىج الًعبىر"كىذه الكتب الثبلثة ىى

. كعف ىذه المؤلفات الثبلثة يقكؿ xxxviii"ممالؾ األمصاري مسالؾ األبصار ف" كمكضكع بحثنا، 
ىذه المؤلفات  يإنو لمف التجاكز كالتكاضع أف نسمعبد اهلل عناف: >> المؤرخ الراحؿ محمد 

الكاقع مكسكعات ضخمة شاسعة، ال تدؿ أسماؤىا عمى حقيقة محتكياتيا،  يف يالمدىشة كتبا، في
الكاقع عمماء  يف، فيـ فأك أدباء مف نكع معيٌ   كمف الصعب أف نصؼ مؤلفييا بأنيـ كتاب

كثير مف عمكـ عصرىـ،  فيسع مكف كالتكٌ تازكا بالتٌ (، امxxxviiiكمكبيديكفينسأمكسكعات )
صمة، كأف يجعمكا مف أسفار منظمة متٌ  يكاستطاعكا بكثير مف الجيد كالجمد أف يجمعكا أشتاتيا ف

اب ، ال يستطيع أف يضطمع بو سكل القميؿ مف العمماء أك الكتٌ ا خاصان كع مف الكتابة، فنِّ ىذا النٌ 
بؿ القرف ق ياألدب العرب يفامة كجدت فكرة المكسكعات العكقد . الذيف يتمتعكف بمكاىب خاصة

<<  الماٌدة يط فكع كىذا التبسٌ النٌ  يالثامف، كلكنيا لـ تصؿ مف قبؿ إلى مثؿ ىذا التكسع ف
xxxviii.  
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العصر، أم القرف الثامف اليجرم، حركة عممية تأليفية  ىذا فكاف مف ذلؾ أف شيد 
المؤلفات الكبرل. فما ىي يا ترل ىذه  xxxviiiكاسعة  تمٌيزت بتأليؼ الكتب المكسكعية

 أك دكائر المعارؼ؟؟ الموسوعات؟ كما الفرؽ بينيا كبيف الموسوعية

 ثقافة التأليؼ الموسوعي0 -2 
عشر قرنا مف ي ثنامنذ ما يقرب مف  مؤلفاتقد عرؼ المسممكف ىذا النكع مف الل  
البٌيف أف يقاؿ إف المكسكعات كانت مقصكرة عمى الحقبة الزمنية  حيث مف الخطأ >> الزماف،

، ككاف ظيكر المكسكعات متتابعا متسمسبل xxxviiiالمممككية، فقد عيرفت قبؿ ذلؾ بكقت طكيؿ<<
>> يبلحؽ بعضيا بعضان كيتتابع مؤلفكىا عمى مسرل الزماف تتابعان مٌتصؿ الحمقات قصير 

نما ىي امتداد الفكاصؿ الزمنية، كىي إذف ليست مخٌتصة  بالعصر المممككي لسبب بعينو كا 
ٌف قصرىا عمى عصر  طبيعي متطكر متغير لقافمة الفكر اإلسبلمي كمسيرة العقؿ اإلنساني، كا 
معيف لسبب معيف أمر ينبغي إعادة النظر فيو كاستبعاد النتائج التي بنيت عميو كترتبت عمى 

 .xxxviiiأساسو<<
الثالث كالرابع  ، ما بعد األكلى، أمف اليجريةفمقد شيدت الحضارة اإلسبلمية في القرك  

حركة في التأليؼ الشامؿ عكست نبكغ المؤلؼ العربي، كأظيرت محاكالتو  ،كالخامس كما بعدىا
الذم نشأ كعاش في بغداد في  الدينكرم بف قتيبة محمد كافف المبكرة نحك تأليؼ المكسكعات.

" كضع مرجعنا مكسكعينا عربينا كبيرنا ىك كتاب ؿ مف القرف الثالث اليجرم )التاسع الميبلدم( أكٌ 
كتاب " ، ك"كتاب الحرب" مو إلى كتب مثؿ ى المعارؼ كقسٌ ، جمع فيو شتٌ "عيكف األخبار

ا كتابو  ،xxxviii، كغيرىا"كتاب النساء" ، ك"الحكائج ، كىك xxxviii"الشعر كالشعراء" كما كضع أيضن
" ؼ كتابو الجاحظ الذم صنٌ فت في تراجـ الشعراء. كقد عاصره مف أىـ المراجع التي صنٌ 

صة، تناكؿ فيو الحيكاف كمزج فيو بيف ، كىك أحد أكائؿ الكتب المكسكعية المتخصٌ xxxviii"الحيكاف
كليس مف شؾ في أف مكسكعات " عيكف األخبار" ك " الحيكاف " ك  األدب كالمغة كحياة الحيكاف.

كانت أقرب منيجان إلى المكسكعات المممككية، حيث  xxxviiiأك " التبٌيف" xxxviii" البياف كالتبييف"
 عيٌدت مكسكعات أدبية لغكية تاريخية سياسية عممية.

ا ،مف عمماء القرف الثالث اليجرمنجد ك   محمد بف سعد بف منيع الزىرم الذم  ،أيضن
 في تراجـ الصحابة. xxxviii"الطبقات الكبرل" صنؼ كتابو الجامع 
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كفي القرف الرابع اليجرم )العاشر الميبلدم(، كضع الفيمسكؼ العربي الفارابي مكسكعة  
 .xxxviiiى أنكاع المعارؼلجمع المعمكمات في شتٌ  xxxviiiمحاكلة كىي "،إحصاء العمكـ" اىا سمٌ 

كفي البصرة، كضع إخكاف الصفا، كىـ مجمكعة مف طبلب العمـ في القرف الرابع  
 ، سميتxxxviiiاإلسبلمية كالمعرفة اإلغريقيةالعربية اليجرم، مكسكعة حاكلت التكفيؽ بيف المعرفة 

 .xxxviii" رسائؿ إخكاف الصفا "
لمحمد بف أحمد  "مفاتيح العمكـ "في القرف الرابع اليجرمكمف أىـ الكتب المكسكعية  

اإلسبلمية كالنحك كالشعر، كالمعارؼ األعجمية الكافدة العربية الخكارزمي، صنؼ فيو المعارؼ 
كتاب " ؛ ك xxxviiiكسكعيةمثؿ الكيمياء كالمنطؽ، كيعد مف أقدـ ما صنَّفو العرب عمى الطريقة الم

ما غينّْي بو مف شعر ، أم ألبي الفرج األصفياني، كتقكـ مادتو عمى جمع األغاني xxxviii"األغاني
زة في عصره كالعصكر السابقة لو كىك ييعدُّ مرجعنا أساسينا لمشعر العربي كلمحياة المتميٌ  ،الشعراء
ليكع  الجاىمية كصدر اإلسبلـ كصدر الدكلة العباسية؛في العربية  فيذا الصاحب بف عٌباد الكى

بمصاحبة الكتب كالحريص عمى دكاـ القراءة، يستصحب حيف يسافر ثبلثيف جمبلن محٌممة 
كفي الفترة الزمنية  .xxxviiiستغني بو عنيا جميعان فمما كصؿ إلى يده كتاب األغاني ا بالكتب،

أبك الفرج األصفياني، كفي المدينة نفسيا بغداد تظير مكسكعة أخرل نفسيا التي عاش أغمبيا 
، عمى حٌد تعبير أستاذنا مصطفى مف أرقى المكسكعات العربية أدبان كفكران كفٌنان كتاريخان كاجتماعان 

، ى( 384 – 337ىي مكسكعة " نشكار المحاضرة " لممحٌسف بف عمي التٌنكخي )الشكعة، أال ك 
 .xxxviiiامع التكاريخ "" ج كتعرؼ أيضا باسـ

ا، الذم كاف يمثؿ العصر الذىبي في  ،القرفىذا  كفي الفكر كاألدب في تاريخ أيضن
بو، كىك مرجع مكسكعي أدبي يجمع بيف رٌ  البف عبد xxxviii"العقد الفريد" األندلس، ظير كتاب 

شارات لؤلخبلؽ كالعادات المختارات الشعرية كالنثرية، كلمحات  .xxxviiiمف التاريخ كاألخبار، كا 
ز القرف الخامس اليجرم بقدر غير قميؿ مف اإلسياـ المكسكعي كذلؾ بظيكر " كتميٌ  

تاريخ بغداد "، ك"الفقيو كالمتفقو "، ك" الجامع ألخبلؽ الراكم كالسامع " ألحمد بف عمي بف ثابت 
 .xxxviiiى( 463 – 392المشيكر بالخطيب البغدادم)

http://www.t3as.com/vb/t76081.html
http://www.t3as.com/vb/t76081.html
http://www.t3as.com/vb/t76081.html
http://www.t3as.com/vb/t76081.html
http://www.t3as.com/vb/t76081.html
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الذخيرة في "  بمصٌنؼ الميبلدم( القرف السادس اليجرم )الثاني عشرعمينا  كييؿٌ  
 كتابال ك اد األندلسييف،عبلـ النقٌ األمف  كاحد ،xxxviiiالشنتريني اـبف بسٌ ال " محاسف أىؿ الجزيرة

  .xxxviiiمف الحياة األدبية كالفكرية باألندلس ةستمدم مادتو
نياية األرب في " كفي القرف السابع اليجرم، ظيرت مصنفات مكسكعية عديدة منيا 

جزءان، كبمغ ما طبع منو ثمانية عشر جزءان فقط في ثبلثيف  بواككت لمؤلفو النكيرم" فنكف األدب
البف ًخمكاف، كىك مف أشير كتب التراجـ  xxxviii"كفيات األعياف كأنباء أبناء الزماف" ؛ كحتى اآلف
  لياقكت الحمكم، كىك كتاب شامؿ عف سير األدباء كالشعراء؛ xxxviii" معجـ األدباء" ككأكفاىا؛ 

لياقكت الحمكم كذلؾ، كىك مرجع مكسكعي يحتكم عمى معمكمات قيمة عف  "معجـ البمداف" ك
 .xxxviiiالمدف كالقرل كاألمصار في ذلؾ العيد

يف الذىبي الدٌ ؼ اإلماـ شمس كفي القرف الثامف اليجرم )الرابع عشر الميبلدم(، صنٌ  
مكسكعتو ًسيىر أعبلـ النببلء، كىك مف أىـ مكسكعات التراجـ، أما أحمد بف عمي القمقشندم 

في القرف التاسع  " صبح األعشى في صناعة اإلنشا" ؼ مكسكعتو األدبية المصرم فقد صنٌ 
 .xxxviiiاليجرم )الخامس عشر الميبلدم(

ف عمى مستكل الفكرإف عمى مستكل تمكـ سمسمة مباركة موصولة الحمقات    الزماف، كا 
فيما يتعمؽ بالمكسكعات العربية التي شيرع في كتابتيا منذ القرف الثالث اليجرم حتى أكاخر 
التاسع كبداية العاشر حيف بدأ التفكؾ السياسي الذم أذف بانتقاؿ سيادة العرب المسمميف عمى 

 أنفسيـ إلى سيادة األتراؾ العثمانييف.
الموسوعية ليست موسوعات والفرؽ بيف الموسوعات والكتب الكتب لمتنبيو فو ىذا 

صيف، يعالج كؿ منيـ يشترؾ في تحريرىا عدد ضخـ مف المتخصٌ  الموسوعية أف الموسوعات
كترتب المقاالت ترتيبا ىجائيا يساعد الباحث عمى  ،xxxviiiومكضكعا أك أكثر في مجاؿ تخصص
لفو فرد كاحد كيعالج ؤ ي فيك الذم ي، أما الكتاب المكسكعxxxviiiالكصكؿ إلى ما يريد بسيكلة كيسر

تحت عمـ مف العمـك أك مكضكع مف  نيفوفيو ألكانان مختمفة مف المعارؼ بحيث يصعب تص
بسط جزئياتيا، كال يمتـز بالترتيب اليجائي في أكىك ال يفتت المعرفة إلى  ،xxxviiiالمكضكعات

نما يتناكؿ مكضكعات كاسعة يقسـ كبل منيا إلى أقساـ   أصغر متخذان عرض مكضكعاتو، كا 
في كؿ قسـ مف تمؾ األقساـ بصرؼ النظر عف الترتيب  ان الكحدة المكضكعية أساس
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ٌد يع الذم "، نياية األرب في فنكف األدب "  صاحبنا النكيرم كتابذلؾ  مثاؿك  .xxxviiiاليجائي
في  صاحبيا أنجزىا ت بكثير مف عمكـ كفنكف عصرىامكسكعة ثقافية شاممة ضخمة ألمٌ  بحؽ

في كتابتيا عمى مصادر مختمفة، ذكر بعضيا كأىمؿ معتمدا  ،جزءان، كما أسمفت ثبلثيفثبلث ك 
ة كتقييدىا ذكر معظميا. كيدؿ محتكل ىذه المكسكعة عمى مدل أىمية جمع المعارؼ العامٌ 

ا عمى تطكر في التصنيؼ كالتبكيب ، xxxviiiكرصدىا في مكسكعات شاممة، كما يدؿ محتكاىا أيضن
نما قسمو إلى فمـ يقتصر مؤلفيا عمى تقسيـ ك تابو إلى مكضكعات رئيسية كما فعؿ السابقكف، كا 

.  إلى أبكاب كفصكؿ بدكره مسة أقساـ ككؿ قسـ مقسـخ، كؿ منيا منقسـ إلى رئيسة خمسة فنكف
كىذه المكضكعات الخمسة التي يعالجيا الكتاب ال تدع مجاال لقائؿ بأف الكتاب أدب محض، 

بات كالحيكاف، إنو أقرب إلى الكتب المكسكعية في الثقافة ففيو التاريخ كالجغرافيا كالفمؾ كالن
الدارسكف  يالعربية، كحينما تعد ليا الكشافات التحميمية تصبح مصادر أساسية ال يستغن

 ة.ى مجاالت المعرفكالباحثكف عف الرجكع إلييا كاإلفادة منيا في شتٌ 
رىا، في نطاؽ العدؿ كتجدر اإلشارة إلى أف المكسكعات المممككية ينبغي أف يعمؿ ظيك 

التاريخي كالمكضكعية كاألمانة العممييف، بأف بيئة نشأتيا كانت بيئة خصبة مستنيرة غير جامدة 
كال متخمفة، كأف مرحمة تأليفيا كانت مرحمة ازدىار عقمي كتألؽ حضارم في مختمؼ فركع 

 اآلداب  كمسائؿ المعرفة إلنسانية.

 "0فنوف األدبرب في نياية األ  "كتابفي  كممة موجز -3

لعمو مف األفيد، كقبؿ الكلكج في التعريؼ بالكتاب، أف نتساءؿ ىؿ كتاب " نياية األرب 
إذ في فنكف األدب" ىك كتاب تاريخي أك أدبي؟ بؿ نتساءؿ لماذا أسمى النكيرم كتابو ىذا كذلؾ، 

ذاتيا، ليا نما ىي عمكـ كفنكف في ا  ال تتعمؽ باألدب في شيء، ك  نراه يضـ إليو عمكمان كفنكنان 
، كعمك كعبو في xxxviiiو مف الغرابة بمكاف أف النكيرم، مع غزارة عممونٌ ا  أصكليا كقكاعدىا. ك 

التمييز بيف فف كفف، قد سمح لنفسو أف يطمؽ اسـ األدب عمى جميع ىذه الفنكف التي يختمؼ 
إلى  فالذم ال شؾ فيو، أف الكتاب يحكم فنكنا كعمكمان ال تمت بعضيا عف  بعض اختبلفا تامان؟ 

كما أف النكيرم لـ يجيؿ ما بيف فف كفف مف  األدب بصمة كما قد يتبادر إلى الذىف أكؿ مٌرة.
فرؽ كاختبلؼ، كلكنو مع ذلؾ آثر أف يصؼ كتابو بكتابو " في فنكف األدب ". كفيما يبدك إف 

يج ، التي تعٌد أىـ مصدر لحياتو كمنلمينتو، يقكؿ في مقدمة كتابو مخمصاكاف كاتبان النكيرم 
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ف عدؿ في مباديو عف اإللماـ بناديو، كجعؿ صناعة الكتابة فننو الذم ممٌ  ككنت>>   تفكيره،
أف يؤلؼ ىذا  عـز كقد، xxxviii<< طارفو ه كدو الذم يجمع لو فيو بيف تميكفنٌ  يستظؿ بكارفو

فامتطيت جكاد >> : كما بٌيف ذلؾ في خطبة كتابو بقكلوالكتاب لينتفع بو في حياتو العممية، 
كركضت في ميداف المراجعة، كحيث ذٌؿ لي مركبيا، كصفا لي مشربيا، آثرت أف  لعة،المطا

 ات عميو، فاستخرت اهللؿ فيما يعرض لي مف الميمٌ كتابان استأنس بو كأرجع إليو، كأعكٌ  أحرر منيا

 .xxxviii<<سبحانو كتعالى، كأثبت منيا خمسة فنكف حسنة الترتيب، بينة التقسيـ كالتبكيب

ى كؿ قسـ منيا فنان سمٌ  ، كما أسمفنا الذكر،كتابو في خمسة أقساـ جعؿ النكيرم لقد 
 . xxxviiiأقساـ كاحتكل كؿ فف عمى خمسة

   0موسوعة النويريالمعارؼ العممية في مف األنساؽ و  -2

الكتاب كعمكده، فالمادة  يجد أف المادة التاريخية ىي لبٌ  المتصفح لممكسكعة إف
ثبلث  كال تنتيي إال بنياية الكتاب كالذم كصمت أجزاؤه إلىتبدأ مف الجزء الثالث عشر،  التاريخية

 متفرقة في األجزاء األكلى مف الكتاب أك كثيرة ك ثبلثيف جزءان، أما المعارؼ العممية فقد جاءت ك

كالحيكاف  في الفنكف األربعة األكلى منو، كالتي خصصيا لدراسة السماء كاألرض كاإلنساف
، ك نظرا لكثرتيا فسأكتفي، بما يسمح بو المقاـ، بالكقكؼ عمى عممي الفمؾ كالجغرافية لما كالنبات

 ليما مف ارتباطات مباشرة بحياة المسمـ سمككا كعقيدة كمعاشان. 

 عمـ الفمؾ0 -أوال

المسمـ يبدأ يكمو  ألف ،في نيضة عمـ الفمؾ عند المسمميف كاف لئلسبلـ الفضؿ األكبر
نياره يراقب الغسؽ  ، ثـ في آخريراقب مطمع الفجر لكي يصمى الصبحقبؿ شركؽ الشمس ف

الظير كالعصر ، كبيف الفجر كالعشاء يتابع حركة الشمس لكي يحدد كقت ليصمى العشاء
ىك يصكـ مع ىبلؿ رمضاف، كيفطر حسب الشير  ك .، فيصمى كؿ صبلة في كقتياكالمغرب
ذا صمى في أم مكاف فيك ممتـز أف يعرؼالقمرم كذلؾ يتطمب منو أف يعرؼ  .جاه الكعبةاتٌ  ، كا 

، كالشرؽ الشماؿ كالجنكب االتجاىات األربعة؛ ، كيعرؼاألرض الكرة مكانو عمى ظير
ى كىك حيف يتمك القرآف يجد آياتو تأمره بالتأمؿ في الفضاء الخارجي مف حكلو كتدعكه إل..كالغرب

إف . ككاكب معينة كنجكمنا بأسمائيا كرثـ يجد أف القرآف يذ  ،التفكر في خمؽ السماكات كاألرض
، لقد عرؼ ةكعممية عدٌ  سباب عمميةعند المسمميف إنما مرجعو ألاالىتماـ باألرصاد الفمكية 

عادة النظر فييا كتجاكزىا إلى  كحاكلكا تدقيقيا ،العرب جيكد عمماء الحضارات القديمة في الفمؾ كا 
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كذلؾ ألف تحديد  ،ذات طابع ديني أيضا العمميةمزيد مف المعرفة الدقيقة. ككانت االىتمامات 
ىتماـ االل ىذا المتطمب الديني إلى بدقة، كأدٌ  القبمة أمر ضركرم إلقامة الصبلة في مكعدىا

لى ظيكر ،بصناعة المزاكؿ لقياس الكقت بحكث كما تجاكزت   .ما يسمى باسـ عمـ الميقات كا 
" ككاف  ،إلى البحكث الفمكية األساسية ميةالعمماء في الحضارة اإلسبلمية ىذه المتطمبات العم

لتككف  بعد تأسيسيا المؤسسات العممية مف أىـ " خانة الرصد" أك  "بيت الرصد" أك  "المرصد
 .مؤسسات عممية لمدراسات الفمكية العممية

 كيبدك أف القرف الثاني ،االىتماـ باألرصاد في الحضارة اإلسبلمية قديـىذا، ك 
كانت  تمؾ المدينة التي ،عرؼ بداية ىذه الجيكد في مدينة جنديسابكر ،الميبلدماليجرم/الثامف 

التي كصمت  دكلكف األرصاة قركف قبؿ اإلسبلـ، مركزان قديمان ميمان لعمكـ اليكناف عمى مدل عدٌ 
 -208)عشر سنكات كاممة  امتداد الخميفة العباسي المأمكف، عمى زمف إلينا نتائجيا كانت في

 (. ى 218
 ،في البداية بيف مكقعيف كالمقارنة كانت ،جمت حركة الشمس كالقمر تسجيبلن دقيقان د سي لق

كتنسب إلى عدد كبير مف . لبطميمكس مع مقارنة ذلؾ بالمبلحظات الكاردة في كتاب المجسطي
اـ بيا بنك مكسى الذيف حاكلكا ق ،دةمتعدٌ  دالميبلدم أرصاعمماء القرف الثالث اليجرم/التاسع 

كانت مكاقع ىذه  ،بالحصكؿ عمى مخطكطاتيا مف البيزنطييف كؿ كتب الفمؾ اليكنانيةاستكماؿ 
 دالمتداكلة عنككاف اليدؼ إعادة النظر في القكانيف ، غربان  شرقا كدمشؽاألرصاد بيف نيسابكر 

 .xxxviiiالعمماء كالمأثكرة عف اليكناف

  ،(Astronomy)   " الفمؾ " ىناؾ فرؽ بيف عمـكلعمو مف المفيد أف نشير إلى أف  
كما يرتبط ( Astrology)"  التنجيـ" كعمـ . ـ عمى الحقائؽ كالقياسات العمميةصفو عممان دقيقان يقك بك 

كعبلقة ذلؾ بالككاكب كحركتيا مف الجانب  بو مف افتراضات كتصٌكرات حكؿ اإلنساف كمصيره،
اهلل سبحانو قد خمؽ الككف عمى ىيئة جكىرة عظيمة، فمما نظر  النويري أف لذلؾ رأى.  اآلخر

ة الخكؼ زبد كدخاف، فخمؽ اهلل األرض مف الزبد، خكفيا فانماعت كعبلىا مف شدٌ  دإلييا اشتٌ 
 اء كىيى ل إلى السمى كى استى  ـى ثي ﴿  عمى ذلؾ بقكلو تعالى: مستشيدا، xxxviiiخافالسماء مف الدٌ  كخمؽ

﴾خافدي   ۚ
xxxviii
 بلى فى أى  ﴿ بقكلو تعالى:  ، أيضان،مستشيدان ، xxxviii كىك يرل أف السماء مسطكحة ،

ًٍ  ى اإلبؿإلى  كفى ري ظي نٍ يى  لى  ك إلى السماء كيؼ ريفعت خمقت ؼى كيى لى الجباؿ كيؼ نصبت كا  كا 
﴾طحتاألرض كيؼ سي 

xxxviii
السماكات السبع عند  يعني كالذم ره آراءىـ في الفمؾ،عف غي كينقؿ .
سماء كبير يمتد خمسمائة  كالنجكـ عند آخريف كالبعد بيف سماء ك ربعضيـ كىك الشمس كالقم

كالنجكـ.  أف يستشيد باألشعار التي نظميا الشعراء في الفمؾ ينتقؿ إلى الككاكب كبعد  عاـ.



 242 

                                                                                                                                            

كالشمس كالزىرة  كىي: زحؿ كالمشترم ،xxxviiiكالككاكب السيارة عنده سبعة كيسمييا المتحيرة
فبل أقسـ بالخنس،  ﴿:  المفسركف إلى كركدىا في قكلو تعالىكعطارد كالقمر، كىي التي ذىب 

﴾الجكارم الكنس
xxxviii. يت كنَّسان ألنيا تجرم في البركج ثـ تكنس أم تستتر، مٌ أنيا سي  كيرل

 فزحؿ ؛لماذا سٌمتيا العرب بيذا االسـ فيفسرىا تفسيران لطيفان  أما كرجكعيا. كسميت خنسان الستقامتيا

الزحؿ:  إذا أبطأ كبذلؾ سيمي زحؿ بيذا االسـ لبطئو في السماء أكسيمي مف قكلنا زحؿ فبلف: 
األمكاؿ  سٌمي بيذا االسـ لحسنو أك ألنو نجـ الشراء كالبيع كدليؿ المشتري . كxxxviiiالحقد

ككذلؾ  مأخكذ مف المرخ كىك شجر تحتؾ أغصانو ببعض فتكرم ناران، المريخك .xxxviiiكاألرباح
  .xxxviiiمو فشيبو بذلؾالمريخ فيو التكاء كثير في سىٍيرًه كحكى 

 فسميت بذلؾ ألنيا كاسطة بيف ثبلثة ككاكب عمكية كثبلثة سفمية كالكاسطة الشمس أما 

مشتقة مف الزاىر كىك األبيض النير مف كؿ  ؛الزىرة  بينما .xxxviiiالتي في المخنقة تسمى شمسة
  كيقارنو.يبلبسو  النافذ في األمكر، كىكذا ىذا الكككب كثير التصرؼ مع ما عطاردك  شيء.

>> النكيرم ناقبلن عف غيره:  كيقكؿ. xxxviiiمأخكذ مف القمرة كىك البياض كاألقمر األبيض القمرك
ف الشمس تقطع سماء الدنيا في  إف حركة الشمس كسائر الككاكب األخرل حركة مستقيمة، كا 

عمى صحة ىذا الرأم بنية  ، بؿ إنو يستشيدxxxviii<<يكميا، كتغيب في األرض في عيف حمئةو 
﴾ائبيفدى  مرى كالقى  مسى كسخر لكـ الشى  ﴿  ىي:مف كتاب اهلل 

xxxviiiيرل أف الشمس نار حارة لك  ، كىك
منازلو كأسماءىا  ك ذلؾ لمقمر اقتربت مف األرض ألحرقتيا، أما القمر فمف نكر، كيعرض بعد

الرابعة عشرة بدر، فإذا كفي الميمة  كأسماء لياليو في دقة متناىية، فيك في أكؿ الشير ىبلؿ،
كأسماء لياليو عشرة، أكليا: الغرر كالشيب   كالعشريف. استتر سيمي محاقان، كذلؾ في الميمة التاسعة

فالدرع فالحنادس كالظُّمىـ كالدآدم فالمحاؽ فإذا اكتمؿ ثبلثيف ليمة سميت  فالزىر فالبيٍير فالبيض
األخرل التي يسمييا الثابتة كيرل أنيا كواكب الينتقؿ بعد ذلؾ إلى  ثـ .xxxviiiالميبلءالثبلثيف  ليمة

الدنيا كالقناديؿ كأنيا مخمكقة مف نكر كيعتقد أنيا معمقة بأيدم المبلئكة، كينقؿ  معمقة في سماء
في البر  ماء الدنيا كرجكمان لمشياطيف كعبلمات ييتدل بياسيا زينة لمقتادة أف اهلل سبحانو خمق عف

ثابتة األبعاد  يعني أنيا ثابتة المكاف بؿ ىي متحركة كلكنيا اىا بالثكابت كىك الكالبحر كسمٌ 
بلؾ فليا فمكان خاصان غير أ ال يقترب أحدىا مف اآلخر كال يبتعد عنو. كىك يرل أفبالنسبة لمبشر 
. إف النكيرم ، كما xxxviiiاألفبلؾ الثابتة م أسرع حركة مفل السبعة السيارة التي الككاكب األخر 

كانت  المستميمة مف تراث المسمميف الحضارم في عمـ الفمؾ، حيث نرل، يكظؼ ثقافتو العممية
كاف  ،دةإلى فترات زمنية محدٌ  ـ السنة الشمسيةتقسٌ ، ـ طبقان لخطة عمميةىذه القياسات الفمكية تتٌ 

العمماء مف مقارنة المعمكمات حكؿ  كىذا التقسيـ مٌكف ،عددىا في األغمب ثماني كعشريف حركة
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كنجد تسجيؿ معمكمات عف الككاكب ، القمر منازؿ ،مثبلن  ،ذا السياؽ نجدكفي ى ،قةالككاكب بدٌ 
ككانت ىذه القياسات تسجؿ   الشير القمرم كحتى نيايتو. الثابتة األخرل ليمة بعد ليمة منذ بداية

. مع كما تسجؿ حركة الشمس أيضان  ،عمى األفؽ يكمان بيكـو  بدقة تتابع ظيكر بعض الككاكب
لقد أفاد العمماء  .القكانيف العممية أساسا الستخراجالتسجيؿ كالقياسات كانا  اإلشارة إلى أف

القياسات الدقيقة كثيرة مف خبلؿ  تذلؾ معمكماكأضافكا إلى  ،المسممكف مف تراث اليكناف كالينكد
، كىذه الجيكد تتجاكز مجرد تسجيؿ يالعمؿ العممكالتصحيحات ، ككانت المراصد مكقع 

 .xxxviiiكصؿ إلى قكانيف منتظمةالمعمكمات إلى الت

، كسبب حدكثو، كلمثمج كالبرد كىك لثاني مف الفف األكؿ يعرض لمسحابالقسـ ا كفيىذا، 
مف  ف السماءكيينٌزؿ  ﴿أف المطر ينزؿ مف السماء آخذان بالمعنى الحرفي لآلية الكريمة:  يعتقد

﴾ جباؿ فييا مف برد
xxxviii
 ؛ أربعة أنكاع كيرل أف الرياح التي تدفع السحاب حتى يصبح ماءن ، 

فتجعمو  كريح تؤلؼ بيف الًكسىؼ ،قطعان  ،أمريح تعـ األرض كريح تثير السحاب فتجعمو ًكسىفان 
أف السحاب كالغرباؿ ينزؿ منو بقدر كلكال ذلؾ ألفسد  كيرل  .xxxviiiركامان كريح رابعة تنزؿ المطر

المغكية فيسجؿ  في سبب حدكثو ثـ ينطمؽ إلى أسماء السحاب ما عمى األرض، كيكرد آراء كثيرة
فإذا تغيرت كتغممت لو السماء  ،الَنْشئما ينشأ فيك  أكؿ؛ كمنيا xxxviiiما ينيؼ عف ثبلثيف اسمان 

، المزف فإذا كاف أبيض فيك، المكفيرفإذا غمظ السحاب كركب بعضو بعضان فيك ، الغماـفيك 
سحاب إلى تحكؿ ال فإذا، األجشد صكت رعده فيك فإذا اشتٌ ، اليزيـفإذا كاف لرعده صكت فيك 

 ثفالدّ  الَبْغشفإذا ازداد فيك  ،الرذاذ، فإذا كاف ضعيفان متقطعان فيك الطؿ مطر ككاف ضعيفان فيك
 كلممطر أسماء .xxxviiiالمطر النازؿ كىي أسماء تدؿ عمى الترتيب عمى غزارة الرىمةك الرؾّ ك

كمنيا عمى ما يزيد عمى سبعة كعشريف اسمان  ذلؾ مف، كيكرد لغكية كثيرة ينقميا عف الثعالبي
فإذا كاف ، الغيثفإذا جاء بعد المحؿ فيك  ،الحياأحيا األرض بعد مكتيا فيك  إذا - سبيؿ المثاؿ:

إلى غير ذلؾ مف   .الشآبيبفإذا جاءت المطرة دفعات فيي ، الوابؿضخـ القطر شديد الكقع فيك 
 األسماء كاألكصاؼ.

فالنيازؾ ما >>  : رفيا قائبلن كيع ،وقوس قزح النيازؾ والرعد والبرؽذلؾ ينتقؿ إلى  بعد
الرعد تعريفان ركحيان ناقبلن عف  يعرؼ . ثـxxxviii<<ييرل مف الذكائب المتصمة بالشيب كالككاكب

بالسحاب معو كر مف حديد، يسكقو مف  الرعد ممؾ مككؿ>> المفسريف دكف ذكر أسمائيـ فيقكؿ 
البرؽ  ركفسٌ  .xxxviii<<صكت الممؾ بمد إلى بمد، فكمما خالؼ سحاب صاح فالذم يسمع ىك

الرعد كالبرؽ المغكية  كيعرض ألسماء ،الممؾ المككؿ بالسحاب إذ يراه سكطأيضان تفسيران ركحيان، 
عباس أف اسمو قكس اهلل،  عنده سيمي كذلؾ لتمكنو، كينقؿ عف ابف كقكس قزح  ككميضيما.
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اء بالبرد ثـ تكاثؼ جزء مف اليك  إنو إذا>> كينقؿ عف القدماء عمة تمكنو كتككنو ىذا التفسير: 
منو ذلؾ الضكء لما يميو مف اليكاء  أشرؽ عميو نكر بعض الككاكب اصطبغ ذلؾ الجزء كانعطؼ

   أخرل كثيرة ليست مما سبؽ ذكره. ، ثـ ينقؿ عف القدماء أسبابان xxxviii<<كالحمرة الصافية

 كيسميو: أيسطقٌس اليكاء ليواءا لمحديث عف في الباب الثالث مف الفصؿ األكؿ كينتقؿ

اهلل تعالى  الريح مف ركح" كأيًسطقٌس كممة يكنانية تعني: عنصر كينقؿ عف الرسكؿ عميو السبلـ: 
ينقؿ أسماءىا حسب ما فييا مف خير أك شر، فيقكؿ إذا  ثـ  .xxxviiiتأتي بالرحمة كتأتي بالعذاب"

ذا ،xxxviiiالرُّخاءكالمرسالت ك النُّشرك المبشراتكاف فييا الرحمة فيي  فيي  النزّ كانت تحمؿ  كا 
ككؿ ىذه المسميات  كمعبرىما البر، الصرصركوالعقيـ كمعبرىما البحر  القاصؼك العاصؼ

يعرض رأم ابف سينا كأبقراط في أثر اليكاء عمى طبائع الناس  ثـ  كردت في القرآف الكريـ.
إلى السركر، كما ذكر أثر تحكؿ اليكاء عمى األبداف  السككف كمف اليـٌ  كتحكليـ مف الغضب إلى

ريح الشماؿ  أىـ آثار ريح الجنكب الكسؿ كثقؿ السمع كغشاكة البصر.أما عصاب كلعؿ مفكاأل
الشيكة كالحركة،  فإنيا تصمب األبداف كتصحح األدمغة كتحسف المكف كتصفي الحكاس كتقكم

   غير أنيا تييج السعاؿ ككجع الصدر.

 والشيور واألعواـالميالي واألياـ خصص القسـ الثالث مف الفف األكؿ لدراسة  كقد

أف اهلل سبحانو خمؽ الدنيا مظممة، ثـ خمؽ الشمس كالقمر  كيرل  .والفصوؿ والمواسـ واألعياد
ساعة ىي عمى التكالي: الشاىد، فالغسؽ كالعتمة فالفحمة ثـ المكىف  كجعؿ الميؿ في اثنتي عشرة

 كيعكد  لثاني ثـ لمعترض.ثـ العبكة ثـ التباشير ثـ الفجر األكؿ ثـ الفجر ا ثـ القطع ثـ الجكشف

مأثكرة  لينقؿ عف الثعالبي أسماء أخرل ليا مكردان كؿ ما يتفؽ ذكره مف أشعار كحكـ كأمثاؿ
البزكغ ثـ الضحى  كرسائؿ مشيكرة أما النيار فيك اثنتا عشرة ساعة ىي عمى التكالي: الذركر ثـ

الصبكب ثـ الحدكر ثـ  ثـ األصيؿثـ الغزالة ثـ الياجرة، ثـ الزكاؿ ثـ الدلكؾ ثـ العصر ثـ 
  الغركب كيسجؿ أسماء أخرل ليا ناقبلن ذلؾ عف غيره.

ـٌ اهلل فيو خمؽ المسمموف يـو الجمعةخذ لماذا اتٌ  اأمٌ  العالـ  عيدان فيذكر أنو اليكـ الذم أت
عيدان ألف اهلل تعالى  السبتخذ الييكد اتٌ  كقد  كأكجد أبا البشر آدـ عميو السبلـ كفيو أيضان تيكفي.

النصارل  كاتخذ  الجمعة كأف يـك السبت يـك فراغ كدعة. ابتدأ خمؽ العالـ يـك األحد، كفرغ منو يـك
ما كجد في  عيدان ألف اهلل سبحانو ابتدأ فيو خمؽ األشياء، كىك في كؿ ذلؾ يسجؿ كؿ األحد

في  كااستعانسمميف كغير خاؼو أف عمماء الم  .xxxviiiكصؼ النيار مف مثؿ كحكمة كشعر كنثر
بنالت كأجيزة كمعدات غاية في الدقة كجماؿ الصنعة يعرفكف بيا الظكاىر  الفمكية المراصد
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، كما ت كاف مف اختراع عمماء المسمميف، كلـ تعرؼ مف قبميـالفمكية ، ككثير مف ىذه اآلال
، فإف اليكنانيرالب" الذم احتفظ باسمو اإلسط": استعانكا مف اختراع الحضارات السابقة مثؿ

 ،قة كجماؿ الصيغةيدة تجمع بيف الدٌ ركا فيو كصنعكا منو نماذج عدالمسمميف طكٌ 

كالنكيرم في مكسكعتو يسمي اآلالت التي تستعمؿ لقياس كمعرفة درجات الميؿ كالنيار  
 البنكاـ. ك الطرجيارة كباالصطرالب 

المستعممة، فالمستعممة  ثـ ينتقؿ إلى الشيكر فيذكر أسماءىا العربية المستعممة كغير 
يستعمميا العرب العاربة كىي:  ىي أشير السنة اليجرية، كأما غير المستعممة فيي تمؾ التي كاف

>> ناطؿ، كاغؿ، كىٍرنىة، بيرىؾ، كقاؿ:  مؤتمر، ناجر، خكاف، صكاف، ريٌنى، أيدة، األصـ، عادؿ،
صفران بيذا  كسمكا  ا القتاؿ فيو.ينجحكا فحرمك  كقد سمكا الشير األكؿ محرمان ألنيما أغاركا فمـ

ربيع كالربيعاف ألنيـ كانكا  كشيرا  االسـ لصفر بيكتيـ فيو منيـ عند خركجيـ إلى الغارات.
كالجمادياف ألف الكقت الذم سيميا فيو بيذه التسمية جمد   يخصبكف فييما بما أصابكا في صفر.

كشعباف لتشعبيـ في   ،بمعنى الترجيبرجبان بيذا االسـ لتعظيميـ لو ألنو  كسمكا  فيو الماء.
القعدة لقعكدىـ عف  كذك، كرمضاف شير الحر، كشكاؿ مف شالت اإلبؿ أذنابيا إذا حالت  الغارات.
 " ى ىذه األشير:مف سمٌ  ؿأكٌ  ك. xxxviii<<الحجة ألف الحج اتفؽ فيو يكمئذو فسمي بو كذك، القتاؿ

   الحجة كالمحـر كرجب. ، كذك، فاألشير الحـر األربعة ىي: ذك القعدةxxxviii" كبلب بف مرة

نة ال ينسى أف يسجؿ أسماء كشيكر الييكد كشيكر السٌ  ، في عممو ىذا،لنكيرمكالعبٌلمة ا
كيفية استعماؿ األلفاظ ك المفردات الخاصة بالتقكيـ مف  كضح لنا كقد، كالسرياف كالفرس القبطية
الزمف جدبان  إذا كاف : >>لطيفان، قاؿر ذلؾ تفسيران سنة، كمتى نقكؿ: عامان كفسٌ  :متى نقكؿ ذلؾ،

ذا كاف خصبان قيؿ عاـ خصب  >> قائبلن: ؽ عمى ىذا التفسير، ثـ عمٌ xxxviii<<قيؿ سنة جدب كا 
بقكلو تبارؾ  رأيو ، مستشيدان عمىxxxviii<<كالصحيح أنيما اسماف مكضكعاف عمى مسمى كاحد

الطكفاف كىـ فأخذىـ  مافمبث فييـ ألؼ سنة إال خمسيف عاكلقد أرسمنا نكحا إلى قكمو  ﴿ :كتعالى
﴾ ظالمكف

xxxviii. كخمس كسدس يـك  يكمان  (354) أربع كخمسكف كثبلث مائة كالسنة القمرية عنده
ىذا الجزء يكتمؿ يكـ كاحد كؿ ثبلث سنكات،  كمف  .xxxviiiمف اليـك 11/ 30ذه األجزاء تعني كى

يسير يكتمؿ يكمان بعد  يكمان ثـ يبقى منو جزء( 355خمس كخمسيف كثبلث مائة )فتصبح السنة 
عند سائر األمـ  يقكؿ، السنة االصطبلحية ثـ  .كبائس العربثبلثيف سنة، كتسمى تمؾ السنيف 

عمى السنة العربية عشرة أياـ كنصؼ يكـ كربع كثمف يـك  يكمان كربع اليكـ فتككف زيادتيا 365
مسان مف خمس يكـ كىذا يعني    .xxxviiiمف اليـك 200/98 كخي
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 الجغرافيا0عمـ  -ثانيا

إف المعارؼ الجغرافية ال تقؿ أىمية كمنزلة لدل المسمميف عف عمـ الفمؾ، لذلؾ كجدنا   
 األكؿ القسـ الثالث مف الباب ، حيث يستيؿزا ال بأس بوالنكيرم في مكسكعتو يخصص ليا حيٌ 

ىك عند العرب >> : يقكؿ عنو فصؿ الربيعف xxxviiiعف الفصكؿ كأزمنتيا بالحديثمف ىذا الفف 
برج الحمؿ كالثكر كالجكزاء، كيجعؿ عدد  الصيؼ، كطبعو حار رطب، كدخكلو عند حمكؿ الشمس

في ىذا الفصؿ تتحرؾ الطبائع، كتظير  ..، كآذار يكمان، كابتداؤه في الثاني عشر مف (94) أيامو
ؿ فص . كفيطمع النبات كتزىر األشجار كتكرؽ، كيييج الحيكاف لمسفاد المكاد المتكلدة في الشتاء،

كاألسد كالسنبمة،  فإف طبعو الحرارة كاليبس، كدخكلو عند حمكؿ الشمس برج السرطاف الصيؼ
بارد، يابس،  طبعو ف فصؿ الخريؼأما   يكمان. 93كابتداؤه في الرابع عشر مف حزيراف كعدد أيامو 
طبعو بارد كرطب  ،فصؿ الشتاء . بينمايكما 89 كابتداؤه في الخامس عشر مف أيمكؿ كأيامو

   .xxxviiiيكمان  89أيامو  كابتداؤه في الثالث عشر مف كانكف األكؿ، كعدد

ذا ما انتقمنا إلى ك  ، مف المكسكعة، كجدنا القسـ الرابع مف الباب الثالث مف الفف األكؿا 
الحديث عف  كاستيؿ  كالجزائر كالعيكف كالغدراف. عف األرض كالجباؿ كالبحار حديثان  النكيرم يعقد
﴾مثميف اهلل الذم خمؽ سبع سماكات كمف األرض ﴿: بقكؿ العزيز الحكيـىذا القسـ 

xxxviii كلكنو ،
أـ  ؟؟متطابقة متعالية ضيف مختمفة متباعدةاينقؿ تفسيريف مختمفيف كيتساءؿ: ىؿ ىناؾ سبع أر 

فريقية أرضان، أنيا سبع متجاكرات متفرقات ال متطابقات كىي الصيف، كخراساف، السند  كمصر كا 
كالجزيرة كالشاـ كببلد أرمينية معان، كجزيرة  كاليند معان، كفارس كالجباؿ كالعراؽ كجزيرة العرب معان،

تعداد أكصافيا حسب ما فييا مف استكاء كجباؿ  يشرع في ثـ  األندلس كما جاكرىا مف ببلد معان.
ذلؾ عف الثعالبي في كتابو كحجارة، فيذكر أربعيف اسمان ليا، ناقبلن  كشجر كمعالـ مختمفة كصبلبة

 عمى سبيؿ المثاؿ: كمنيا فقو المغة.

 الصحراءثـ  البراحكالفضاء كلـ يتخمميا شجر أك خمر فيي  اتسعت األرض إذا - 
ذا كانت ، ك الرىاء كالجيراء ثـ العراءك الصحصح  ثـ الَجدد، كالَخْبتُ فيي:  مستكية مع االتساعا 
ذا .الصفصؼك لقرؽ، ثـ االقرقرك القاعثـ الصردح ك كانت صمبة يابسة مف غير حصى فيي  كا 

 .xxxviiiالدبرةك المشارةك الحقؿفإذا كانت مييأة لمزراعة فيي  ،الجعجاعثـ  الكمد

الباب الثالث مف القسـ الرابع مف الفف األكؿ لمحديث عف طكؿ األرض  خصص ك 
ذىب المتكممكف في ذلؾ أف مسافة األرض خمسمائة عاـ ثمث  >> ذلؾ كمساحتيا. كقاؿ في
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بحار كقاؿ إف مقدار المعمكر مف األرض مائة كعشركف سنة، تسعكف  عمراف، كثمث خراب كثمث
، كثبلثة لمعرب، كسبعة لسائر  منيا ليأجكج كمأجكج، كاثنا عشر لمسكداف كثمانية لمرـك

كعشركف ألؼ فرسخ لمسكداف منيا اثنا إف األرض أربعة  : >>في طكليا كقاؿ، xxxviii<<األمـ
بيذه التفاصيؿ  .xxxviii<<ثمانية آالؼ فرسخ، كلفارس ثبلثة آالؼ كلمعرب ألؼ عشر ألفان كلمرـك

كالٌدقة المتناىية في إيراد المعمكمات كالمعارؼ، نجد النكيرل يؤسس لما سكؼ يعرؼ في العصر 
أحدى العمكـ الطبيعية، التي  الذم يعدٌ  " الجيكلكجيا"  أك "عمـ األرضالحديث، كعند الغرب، بػ: " 

تتناكؿ دراسة األرض كنشأتيا، كتاريخ تطكرىا، كمحتكياتيا، مف مككنات طبيعية، كمظاىر، 
تاريخ نشأة عمـ األرض  غير أفٌ  .كتراكيب مختمفة، كحياة قديمة، عبر العصكر كاألزمنة المختمفة

القرف الثامف عشر، كأكائؿ القرف  قد نشأ أكاخرييعىدُّ عممنا حديثان، ف صيف الغربييفعمى يد المختٌ 
ييعىدُّ جيمس ىاتكف حيث عمى يد عمماء أكاسط عصر النيضة األكربية،  ييفالتاسع عشر الميبلد

(J. Hutton  1797-1726  ،في القرف الثامف عشر الميبلدم مؤسس عمـ الجيكلكجيا الحديث )إذ 
، مستندان في ذلؾ عمى ما يبدك إلى "نظرية األرض"    كضع أسس الجيكلكجيا العممية في كتاب

كعادة أسبلفو المنكريف الحؽ العربي اإلسبلمي في  الفكر اإلسبلمي، كلكف دكف اإلشارة لذلؾ،
ىك بداية القرف التاسع، كحتى الحادم عشر  ، فيما يبدك،تاريخ عمـ األرضإف  الريادة الحضارية.

ازدىار الحضارة اإلسبلمية، كبكؿ فخر يمكننا القكؿ: عمى يد عمماء كركاد عصر أكج  فييالميبلد
كانت  الذمفي الكقت ، ـ( ىك المؤسس الرئيس لمجيكلكجيا عند العرب1038-980إفَّ ابف سينا )

أكربا ترتع تحت مظمة اإلقطاعية في العصكر المظممة، كتحت رحمة الكنيسة، كمحاكـ التفتيش 
  التي عزلتيا عف أم مد حضارم كثقافي.

ىاتكف نجد أف العبلمة كالمفكر  المنقضية مف زمفثمانية قركف يفكؽ الإلى ما  رجكعكبال
في المؤلؼ  ، كتحديد نيايات األماكف لتصحيح مسافات المساكف" الرائد البيركني في كتابو "

بمغة عربية فصيحة كبميغة، كبمنيج عممي صحيح  أٌلؼ قانكف االنتظاـقد  يبلدم،م 1026تاريخ 
 مف مستبصر؟؟، فيؿ xxxviiiكدقيؽ

، الباب الرابع مف القسـ الرابع مف الفف األكؿ لما أسماه: األقاليـ السبعة النكيرم صكخصٌ 
 يبدأ مف مشرؽ أرض الصيف إلى مدائف أبكابيا كىي األنيار التي تدخؿ ك اإلقميـ األوؿ كمنيا:

كمف  سرنديب السفف فييا مف البحر إلى المدائف الجميمة مثؿ خانقك كخانفكر كيدخؿ فيو جزيرة
 جنكب أرض اليمف مثؿ صنعاء كظفار كحضرمكت كعدف كمف ببلد النكبة دنقمة كمف بمد

عنو  السكداف غانة ثـ ينتيي إلى البحر المحيط كعرضو مف خط األستكاء إلى مقدار ما يبعد
فيبتدئ مف ببلد الصيف، كيمر عمى  قميـ الثانياإلكأما   .xxxviiiعشركف درجة كثبلث عشرة دقيقة
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كببلد السند حتى يبمغ عماف كيككف فيو مف أرض العرب نجراف كىجر  بعض ببلد اليند الساحمية
كتبالة كالطائؼ كجدة كمكة كالمدينة كمممكة الحبشة كأسكاف كقكص كجنكب  كجٌنابة كميرة كسبأ

ف درجة كاثنتا عشرة حتى ينتيي إلى البحر المحيط، كعرضو سبع كعشرك  ببلد المغرب
    .xxxviiiدقيقة

الترؾ  ض الصيف أك ببلد يستمر في تحديد كؿ إقميـ ككميا تبدأ مف جزء مف أركىكذا 
   ثـ تسير غربان حتى تنتيي بالمحيط األطمسي.

كطريقة عرض شكاىده   ىذا و يبدو أف طريقة النويري في منيجو وكثرة استطراده
في "كتاب الحيكاف"، كابف قتيبة في " عيكف األخبار". متأثر كؿ التأثر بمنيج كؿ مف الجاحظ 

كلعٌؿ منيج الجاحظ عنده أبيف ك أكضح كما يفيـ مف اعترافو في مقدمتو لمكتاب: >> كما 
أكردت فيو إال ما غمب عمى ظني أٌف الٌنفكس تميؿ إليو، كاٌف الخكاطر تشتمؿ عميو، كلقد تتبعت 

 . xxxviiiصمت بحباليـ حبمي<<فيو آثار الفضبلء قبمي، كسمكت منيجيـ فك 

يا أنٌ  ؾذل أثمف بكثير مف تقكيـ صاحبيا ليا، عمى أف موسوعة النويري في حقيقتيا
حكت الكثير الفريد مف العمـك كالنادر الخطير مف أخبار التاريخ كبخاصة ما أشار إليو المستشرؽ 

نقميا عف الركسي فازيمييؼ مف أخبار خطيرة كأخبار صقمية كانت مكضع اىتماـ النكيرم 
 . رخيف قدماء لـ تصؿ إلينا أخبارىـمؤ 

في أف الحضارة اإلسبلمية في العصكر  ليس ىناؾ مف شؾبأنو  بكممة أجدّد القوؿو  
و عمماؤىا مف تأسيس لمنيج عممي ة في تاريخ العمـ كالحضارة بما قدمٌ حمقة ىامٌ  دٌ الكسطى تع

ة اإلسبلمي ال نزاؿ بحاجة ماسٌ ربي ك العسميـ ساعد عمى تطكير معارؼ جديدة، لكننا في عالمنا 
 تحديث الثقافة العمميةليس فقط مف أجؿ  مصطمحاتو، إلى إعادة قراءة تراثنا بأسمكب العصر ك

حتى نكاكب مٌد  العكلمة كما أفرزتو مف ثكرة تكنكلكجية االتصاؿ كاإلعبلـ  اإلسبلمية العربية ك
بؿ  تقـك أساسا عمى مبدأ اقتصاد المعرفة، كىيمنة الثكرة الرقمية عمى كؿ قطاعات الحياة التي 

 فألطرؽ التفكير العممي طبقا لخصائص التصكر اإلسبلمي كمقكماتو،  ةأسممأيضا مف أجؿ 
لمتكامؿ إسبلمية المعرفة بعامة كالمعرفة العممية بخاصة يجب أف تككف مف الركافد األساسية 

 المعرفي.
كأف ، يتجزأ مف ذاكرة األمة اإلسبلمية جزء ال اإلسبلمي العممي العربيف التراث فإ ًن وختاما

نصاؼ الدكر  ،إحياءه ضركرة لتأصيؿ العمـك المعاصرة كتصحيح تاريخ العمكـ اإلسبلمي  العربيكا 
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كغيرىا  ، نتمنى إدراج مقررات تضـ ىذه المكسكعاتكمف أجؿ ذلؾ، مسيرة الحضارة اإلنسانية في
حتى يككف الطمبة عمى  ،اإلسبلميةالعربية ك  مناىج الدراسة بالجامعات فيتاريخ العمكـ ضمف 

العممي بإخراج التراث  التٌامة العناية يجبكما  ،الحضارة اإلسبلمية في العممينة مف التكاصؿ بيٌ 
 كتكثيقو كضبطو تخصيص ما يمـز لتحقيقو، ك المخطكطات فيرىما زاؿ  الذم ،اإلسبلمي العربي

  كدراستو.
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 قائمة المصادر والمراجع
بف عبد الرحمف  عف نافعأبي سعيد عثماف بف سعيد المصرم،  ورشبركاية لقرآف الكريـ ا

 بف أبي نيعىٍيـ المدني.
 المصادر –أوال 

(، رسائؿ إخكاف الصفا كخبٌلف الكفا، دار بيركت لمطباعة كالنشر: بيركت، 1983، )إخواف الصفا
1983. 

الذخيرة في محاسف أىؿ الجزيرة، تحقيؽ د. إحساف  ، الشنتريني )أبو الحسف عمي(ابف بّساـ 
 .1981عٌباس، الدار العربية لمكتاب: ليبيا، تكنس، د.ط، 

، مكتبة 09، )دكف تاريخ(، النجـك الزاىرة في أخبار ممكؾ مصر كالقاىرة، ج ابف تغري بردي
 الخانجي: القاىرة )د، ت(.

، تحقيؽ لجنة 01(، الدرر الكامنة في أعياف المائة الثامنة، ج 1969، )ابف حجر، العسقالني
 .1969نشر التراث العربي، دار الكتب العربية: القاىرة،

كفيات األعياف كأنباء أبناء الزماف، حققو (، 6691) )شمس الّديف أبي العباس(،، ابف خمكاف 
 .6691السعادة: القاىرة،  ةمحمد محيي الديف عبد الحميد، مطبع

، نسخة مصكرة عف 14/ أ(، البداية كالنياية ج 1965، )أبو الفداء إسماعيؿ، بف عمر بف كثير
 (.1965دار الكتب المصرية: القاىرة، )

، تحقيؽ 04(، مختصر أبي الفداء، ج ب /6611، )أبو الفداء إسماعيؿ، بف عمر بف كثير
 .1977لجنة نشر التراث، دار الثقافة العربية: بيركت، )

(، كتاب األغاني، تحقيؽ لجنة مف األدباء، دار الثقافة العربية: 6611،)أبو الفرج، األصفياني 
 .61، ط 6611بيركت، 

، تاريخ بغداد، نشر كتحقيؽ محمد حامد الفقي، مكتبة الخانجي: الخطيب البغدادي
 .6616، كطبعة دار الكتاب العربي: بيركت)مصكرا( 6616القاىرة،

 :لسيابف عبد رّبو األند
، شرحو كضبطو كصححو كعنكف مكضكعاتو كرٌتب فيارسو، أحمد أميف 1العقد الفريد، ج 

براىيـ األبيارم كعبد السبلـ ىاركف، دار الكتاب العربي: بيركت، ط   .6611، 61كا 
، تحقيؽ لجنة نشر 01(، حسف المحاضرة، ج1968، )عبد الرحمف جالؿ الّديف، السيوطي

 .1968لعربية: القاىرة،التراث العربي، دار الكتب ا
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(، كتاب الحيكاف، تحقيؽ محمد عبد السبلـ أ/ 6611) أبو عثماف عمرو بف بحر، الجاحظ
 .6611، 02مطبعة الحمبي: القاىرة، ط  ىاركف،

(، البياف كالتٌبييف، تحقيؽ كشرح عبد السبلـ ب/ 6616) أبو عثماف عمرو بف بحر، الجاحظ
 .6616دار الفكر: بيركت، ىاركف، 

 ، )د.ت(، الطبقات الكبرل، دار صادر: بيركت، د.ت.محمد، بف سعد 
(، عيكف األخبار، طبعة مصكرة أ/ 6691، )محمد بف قتيبة، )أبو محمد عبد اهلل بف مسمـ(

 .6691عف طبعة دار الكتب المصرية، دار الكتاب العربي: بيركت، 

الشعر كالشعراء، قٌدـ لو الشيخ (، ب/1978(، )محمد بف قتيبة، )أبو محمد عبد اهلل بف مسمـ
حسف تميـ كراجعو كأعٌد فيارسو الشيخ محمد عبد المنعـ العرياف، دار إحياء العمكـ: بيركت، 

  .61، ط 6611
 ، )د.ت(، الطالع السعيد، المطبعة األميرية: القاىرة، د.ت.كماؿ الّديف، األدفوي

، معجـ األدباء أك إرشاد األريب إلى (أ) د.ت /ياقوت، الحموي، )أبو عبد اهلل شياب الّديف(، 
 معرفة األديب، األجزاء،  صححو مرجميكث، طبعة دار المأمكف، د.ت.

 ،) د.ت/ ب(، معجـ البمداف، دار صادر: بيركت، د.ط، د.ت.ياقوت، الحموي
(، نياية األرب في فنكف األدب، ج 6696، )النويري، )شياب الديف أحمد بف عبد الوىاب( 

عف كزارة الثقافة كاإلرشاد بجميكرية  الصادرة المصرية ة عف طبعة دار الكتبمصكر  ،  نسخة66
 .6696: القاىرة، مصر العربية

 راجعػالم –ثانيا
I- العربية 

(، الجيد العممي في الحضارة العربية اإلسبلمية بيف الرفض 6669، )د.أحمد فؤاد، العوف
 . 6669كالثبات، منشكرات اآلفاؽ: بيركت، 

(، رجاؿ المكسكعات األدبية كالفنية، دار تكبقاؿ أ /1998، )التازي، عبد الكريـد.الحسيني 
 .66، ط 1998تكنس  –كالدار التكنيبة لمنشر: الدار البيضاء 

(، معطيات الحياة الفكرية كالثقافية خبلؿ القرنيف ب/ 6666، ) د.الحسيني التازي، عبد الكريـ 
 .61، ط 6666: بيركت، لممبلييفالثامف كالتاسع اليجرييف، دار العمـ 
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(، جيكد المسمميف القدامى في عمـ الفمؾ، منشكرات غريب: بيركت، 2003، )عثماف المحمودي
 .2003القاىرة، 

(، القمقشندم في كتابو صبح األعشى، دار الكتاب العربي ب، )د.ت/ د.عبد المطيؼ، حمزة
 لمطباعة كالنشر: القاىرة، د.ت.

(، الحركة الفكرية في مصر في العصريف األيكبي كالمممككي، ج أ .ت/د، )د.عبد المطيؼ، حمزة
 ، لجنة التأليؼ كالترجمة كالنشر: القاىرة، د.ت.66

(، مصطمحات نقدية كببلغية في كتاب البياف كالتبيُّف لمجاحظ، 6619، )د.الشاىد، البوشيخي
 .   66، ط6619دار اآلفاؽ الجديدة: بيركت، 

(، البعد العممي في الحضارة العربية اإلسبلمية، دار الفكر العربي، 9669، )د.فوزي، الجعادي
 .191، ص 9669

(، بيبميكغرافيا المخطكط كالمطبكع مف التراث األدبي كالفكرم 6611، )د.عبد الصمد الدقشي
 .66العربي، مطبعة الزماف: بغداد، ط 

مطبعة الزماف، بغداد، ، التقارب الحضارم اإلسبلمي األكركبي، (1976، )د.عمّار مطمبي 
1976. 

، )د.ت(، فمسفة الحضارة العربية اإلسبلمية كتأثيرىا في مناحي الحياة العممية طارؽ، العرباوي
 األكركبية، منشكرات دار الحكار: بيركت، د.ت. 

مقاربة في الجذكر  -(، مف الحياة الثقافية في المشرؽ كالمغرب6661)  ،.محمد عمي، الداليد
 .6661ار التكاصؿ لمنشر كالترجمة: الجزائر، كمنشكرات غريب: القاىرة، كالتفريعات، د

، طبعة دار المعارؼ: القاىرة، 61، ) د.ت(، عصر سبلطيف المماليؾ، ج محمود، رزؽ سميـ
 د.ت.

التراث البيبميكغرافي في الحضارة العربية اإلسبلمية: مقاربة (، 3002محمود رضا، البقالي، )  
 .2003ماؿ الثقافية: المركز العربي الثقافي، كدار تكبقاؿ: الدار البيضاء، منيجية، منشكرات اآل

(، اإلستشراؽ ما لو كما عميو في الحضارة العربية 9661، )د.محمود، مصطفى الدّىاف
 9661اإلسبلمية، المركز الثقافي العربي، كدار اإلرشاد لمنشر كالتكزيع كالترجمة: الدار البيضاء، 

(، مناىج التأليؼ عند العمماء العرب قسـ األدب، دار العمـ 6661) د.مصطفى، الشكعة 
  .66، ط 6661لممبلييف: بيركت 
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بحث  -(، منيج النكيرم في كتابو نياية األرب في فنكف األدب1982، )د.الندوي، عبد الحميـ
 .1982كدراسة مقارنة كنقد، دار الفكر: دمشؽ 

، منيجية التأليؼ المكسكعي عند العرب، منشكرات الثقافة العربية: (2001، )يوسؼ، فوزي كماؿ
 .2001الرباط، 

II- المترجمة 
الحضارة اإلسبلمية في القرف الرابع اليجرم أك عصر النيضة في اإلسبلـ، (، 6611،) آدـ متز

نقمو إلى العربية: محمد عبد اليادم أبك ريده، أعٌد فيارسو: رفعت البدراكم، دار  ،،9كج 6ج
 .6611، 69كتاب العربي: بيركت، كمكتبة الخانجي: القاىرة، ط ال

، ترجمة عمـك العالـ في القديـ كالحديثالعمـ عند العرب كأثره في تطكر  (،6611 ،)ىارفي بوؿ
 ،    6611بيركت،  عبد الجبار التازم، كأحمد بف عبد اهلل، ، منشكرات دار الكتاب:

 (،6616)الغرب أك أثر الحضارة العربية في أكركبا،شمس العرب تسطع عمى ، زيغريد ىونكو
نقمو عف األلمانية: فاركؽ بيضكف ككماؿ دسكقي، راجعو ككضع حكاشيو: ماركف عيسى الخكرم، 

 .6616، 61دار األفاؽ الحديدة: بيركت، ط

ترجمة: ذكقاف قرقكط، دار بيركت  )د. ت(، حضارة العرب في األندلس،، ليفي بروفنساؿ
 .شر: بيركت، د.تلمطباعة كالن

 
 المقاالت والدوريات – لثاثا

 
(، "مف العطاء األدبي كالفكرم في القرف الثامف اليجرم"، معالـ 6611، ) فؤاد عبد اإللو، باغي

 61 -16.   ص ص 11، السنة الثالثة، ص61ثقافية، العدد 

المتأخريف"، مجمة البياف (، " أثر منيج النكيرم في كتاب المغرب 6611،) أفريؿ د.الشيخ العتاؿ
 .96 -11، ص  ص 69، السنة 69العربي، العدد 

(، "المعارؼ العممية 6669/ تشريف األكؿ 6961،)ربيع اآلخر د.فؤاد حسف حسيف، أبو الييجاء
في كتاب: نياية األرب في فنكف األدب لشياب الديف النكيرم"، مجمة التراث العربي )السكرية(، 

 .61، السنة 96العدد 
(، " الكتابة األدبية كالتأليؼ العممي عند العرب"، مجمة الحياة 6616، ) يناير/ .أنور الغّطاسد

 .1، السنة 61الثقافية، العدد 
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(، "خصائص التأليؼ في القرنيف الثامف كالتاسع 6611، ) مارس/ د.عمي طاىر جماؿ
 .1، السنة 1اليجرييف"، مجمة الثقافة العربية، العدد 
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 باألندلس  عمماء الرياضيات
 طبقات األمـ كتابمف خالؿ 

 (1070ػ  462/1029ػ  420)لصاعد األندلسي  
 

 
 يوسؼ قرقور

 خبر المعادالت التفاضمية الجزئية غير الخطية
 وتاريخ الرياضيات 

 المدرسة العميا لألساتذة بالقبة، الجزائر
  guergour05@yahoo.fr 

kouba.dz-youcef.guergour@ens  

 

 
 مقدمة

تعتبر كتب التراجـ كالطبقات كالسير كالتاريخ مف المصادر اليامة التي تمدنا بمعمكمات 
حكؿ تاريخ العمـك بصفة عامة كتاريخ الرياضيات بصفة خاصة. كأىـ ىذه المصادر التي 
ساىمت في معرفة تنقؿ الكتب كاألفكار العممية ككذا مساىمة عمماء العرب كالمسمميف نذكر عمى 

 التالية :  الخصكص الكتب
كتاب جامع لكؿ ما صدر مف الكتب كىك  (438/1047البف النديـ )ت. الفيرست -

حيث لـ يكف قبمو  ىذا الميداف،ابف النديـ أكؿ المصنفيف في  يككف العربية كغير العربية، كبذلؾ
إلى  ارسيةالف الفيرست. كىك مف أدخؿ كممة الطبقاتاال كتب تصنؼ الشعر كالشعراء تسمى 

xxxviiiالعربية
. 

xxxviii(668/1269البف أبي أصيبعة )ت.  عيوف األنباء في طبقات األطباء - 
يعتبر مف :  

أنو  و في ىذا الكتابمف أقكال يتبيف دراسة تاريخ الطب عند العرب.ب الكتب التي اىتمتأميات 
، األدواءحكايات األطباء في عالجات ، كىي: كتاب يعثر عنيالـ  كتب أخرل، كلكفثبلثة  لو

 .يكممولـ يبدك أنو  الذم ،التجارب والفوائد، ككتاب إصابات المنجميفككتاب 

mailto:guergour05@yahoo.fr
mailto:youcef.guergour@ens-kouba.dz
mailto:youcef.guergour@ens-kouba.dz
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D9%8A%D8%A9
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 أصيؿ عبارة عفعمؿ  ،عيوف األنباء في طبقات األطباءبكتابو  ةعبيبف أبي أصااشتير 
 ترجمة كبار األطباء مف زمف اإلغريؽ كالركماف كالينكد إلى عاـ تضـمكسكعة عممية 

 طبيب.  400تحكم عمى ترجمة لما يزيد عمى (، 650/1269)
المؤلفكف كالعمماء ككتبيـ العممية  عمؿ سجؿ فييا التي ،مف المراجع العممية الميمة يعد

 ،كالحكاـ الذيف شجعكا المينة ،كنيا غير مينة الطبنكالفنكف التي كانكا يتق ،الطبية كغيرىاك 
 تبلميذىـ. كذا معمكمات عف ييا مينة الطب ك كمارسكا ف ،كالمدارس كالمستشفيات التي تعممكا فييا

المعركؼ بتاريخ : ( 624/5348 )ت. البف القفطي إخبار العمماء بأخبار الحكماء -
ترجمة لؤلطباء كالنحكييف كالعمماء منذ أقدـ  414الحكماء. فقد كصؿ مختصران، يحتكم عمى 

بنثار العرب  خاصةبمعمكمات  كبرل، اذ يمدنا يذا الكتاب أىمية. لالعصكر حتى أياـ المؤلؼ
 .الكتب القديمة لنا التي لـ تحفظياكاإلغريؽ 
 أندلسػي مصػدر أقدـ xxxviii(372/994 )ت. بعد طبقات األطباء والحكماء البف جمجؿ -
غير أنو لـ يتطرؽ إلػى رياضػيي تمػؾ الفتػرة، يشػير أنػو لػـ ، ةالمتكفر حسب المعمكمات  ،في التراجـ

 فقد كتب ىذا الكتػاب سػنة ميداف العمـك الطبية كالفمسفية كالرياضية.يكف ىناؾ عمماء بارزكف في 
 األنػػدلسك المغػػرب، أم فػػي القتػػرة التػػي كانػػت فييػػا الرياضػػيات العربيػػة تعػػرؼ فػػي (377/987)

شرؽ انطبلقة كبرل، جعمت بعض الميتميف في ذلؾ العيد يفكػركف فػي كتابػة مكبصفة اكبر في ال
 )ت. إسػػحاؽ بػػف حنػػيفتػػاريخ العمػػـك فػػي مختمػػؼ مجاالتػػو. ذلػػؾ مػػا قػػاـ بػػو عمػػى سػػبيؿ المثػػاؿ 

ابػػف ، كخصكصػػا xxxviiiالتاسػػع مػػيبلدم فػػي مجػػاؿ الطػػب -الثالػػث ىجػػرم فػػي القػػرف( 298/910
كمػػا  xxxviiiالفيرسػػتبكتابػػو مػػيبلدم العاشػػر  -رمالرابػػع ىجػػ فػػي أكاخػػر القػػرفـ( 995)ت.  النػػديـ

 . أشرت أنفا
يحتػػػكم عمػػػى معمكمػػػات ثمينػػػة عػػػف ترجمػػػة كانتقػػػاؿ  ابػػػف جمجػػػؿبػػػالرغـ مػػػف كػػػكف كتػػػاب ك 

شديد العمكميػة فيمػا يخػص بػاقي العمػـك كبصػفة خاصػة  ،مع األسؼ ،المؤلفات الطبية، فإنو يبقى
ا ىػػي بػػؿ يجػػب تأكيميػػا، كذلػػؾ لسػػببيف كمػػ خػػذ تؤ الٌ أيجػػب  فيػػوالرياضػػيات. إف المعمكمػػات الػػكاردة 

 عمى األقؿ، األكؿ ىك الطبيعة االختصاصية نسبيا لكتابو الذم اىتـ أساسا بتاريخ الطب.
تبعو الكاتػب الػذم يبػدك أنػو كقػؼ عنػد االتجاىػات العامػة إكالثاني يرجع إلى المنيج الذم 

 لمعمكـ، كبالتالي عند المبلمح البارزة مف أنشطتيا.
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ظػػػؿ  مطبػػػؽ أحيانػػػا كاإلشػػػارات العػػػابرة ال تنفػػػي كجػػػكد تقميػػػد رياضػػػي حػػػيٌ إف السػػػككت ال
تنا بيػا بعػض المصػادر مقتصرا عمى نخبة قميمة، كىذا ما نبلحظو مف المعمكمات النادرة التػي أمػدٌ 

عبػػد ، لػػدل حديثػو عػػف تكػكيف الخميفػػة األمػػكم (685/1286 ت.) ابػػف سػػعيديشػير  كمػػا األخػرل.
أف كتبػا عمميػة  xxxviiiالّمغرب في حمي المغػربفي كتابو ( 259/852-229/882) الرحمف الثاني
، كىػذا عبػاس بػف ناصػحالمصػنؼ الفمكػي كالرياضػي الينػدم جػاء بػو  ىنػد السػندمف بينيا كتاب 

مف الممكػف أف يكػكف قػد أحضػر معػو كػذلؾ ك تككيف رياضي جيد.  كاألخير حسب نفس الكاتب ذ
 وارزميلمخػالمختصػر فػي حسػاب الجبػر والمقابمػة كتاب مف الشرؽ كتبا في الرياضيات ال سيما 

 كغيره مف الكتب اليامة. xxxviii(236/850)ت. 
 ابػػػفبصػػػفة خاصػػػة بالفقيػػػاء كركاة الحػػػديث، باسػػػتثناء اىتمػػػت جػػػؿ المصػػػادر األندلسػػػية 

 ، الذم اىتـ باألطباء.جمجؿ
لمعرفػة  ( المصدر الػرئيس462/1070 .)ت األندلسي لصاعد ـمطبقات األكيبقى كتاب 

فػػػي المعػػػامبلت كمسػػػح  سػػػيماالكمضػػػمكنيا  عممػػػاء الرياضػػػيات فػػػي تمػػػؾ المنطقػػػة كأسػػػماء كتػػػبيـ
يجعمنا نستنتج حضكر مصنفات أساسػية منتجػة فػي المشػرؽ فػي تػدريس مما  ،األراضي كالفرائض

  ميبلدم. نذ نياية القرف التاسعالرياضيات باألندلس كذلؾ م
كمػػا تضػػمنو مػػف  األندلسػػي لصػػاعد األمػػـ طبقػػاتسػػنقدـ فػػي العػػرض لمحػػة عػػف كتػػاب 

 .إنتاجيـ العممي  ندلسباألأسماء لعمماء الرياضيات 

 صاعد األندلسي
كالمعركؼ  أبو القاسـ صاعد بف أحمد بف عبد الرحمف بف محمد بف صاعد التغمبيىك 

سنة  )اسبانيا( ، كاف فقييا كمؤرخا كفمكيا، كلد في المريةصاعداألندلسي أك القاضي  بصاعد
آنذاؾ. ال  بني ذي النوف، عاصمة طميطمةكأتميا في  قرطبة، بدأ دراستو في (320/1029)

، أنو طاؼ الببلد األمـ طبقات، مف خبلؿ كتابو صاعدكالمعركؼ عف  .نعرؼ عف طفكلتو الكثير
اعتمادا عمى المراسبلت التي  ،البف حـزاألندلسية في سف شبابو طمبا لمعمـ، كيظير أنو تمميذ 

القاسـ  بي محمد. كما تتممذ كذلؾ عمى أطبقاتوحسب ما كرد في  صاعدم بينو كبيف كانت تجر 
الذم يبدك أنو كاف عميما في عمكـ المساف كالقرآف كالفقو. كما  آبي الفتح بف محمد بف يوسؼ
تتممذ  لدراسة العمكـ كالفقو كاألدب. (428/1046)سنة  طميطمةيخبرنا في كتابو الطبقات انو زار 
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في كتابو "بأنو اعمـ  صاعد، كينعتو بالوقشيالمعركؼ  ىشاـ بف احمد الكنانيعف  دينة،بيذه الم
الناس بالنحك كالمغة كمعاني األشعار كعمـ العركض كصناعة الببلغة ... متحققا بعمـ الحساب 

  كاليندسة ... 
مجمكعة مف العمماء الميتميف بعمـ  ،xxxviii، الذم عمؿ بيا قاضيابطميطمة صاعد ككف

كىك بيذا يككف قد نظـ بما نسميو حاليا فريؽ عمؿ  ،الفمؾ ككاف الجميع يعمؿ تحت رعايتو
منيا تقديـ  ىامة، استطاع الحصكؿ عمى نتائج ينشط في مجاؿ البحث العممي، بفضمو متماسؾ،

     .طميطمةأزياج جديدة كمناسبة لعرض مدينة 
با مختمفة، فقدت كميا، ككردت عناكينيا في الكتاب الذم بيف ايدنا. ألؼ كت : مف آثاره

، والنحؿ مقاالت أىؿ الممؿ، أخبار األمـ مف العرب والعجـ جوامعكمف ىذه العناكيف نذكر : 
 xxxviii: ذكر صاعد ىذا الكتاب األخير عدة مرات كاشفا عف مضمكنو إصالح حركات النجـو

 .دقيقا ادكف إعطائو عنكان
: الذم ىك مكضكعنا في ىذا العرض. نشير أف عنكاف الكتاب  طبقات األمـك اإلسالـتاريخ 

 كأحيانا أخرل، التعريؼ بطبقات األمـغير معركؼ كلـ يذكره صاحبو في بدايتو، فيعرؼ أحيانا 
طبقات  مقتطفات مف كتاب اسموكتاب وفيات األعياف البف خمكاف،  كما نقرأ فيتاريخ األمـ، 

في -ياقوت . كما يسميو xxxviiiالفقرات شبيية إلى حد كبير كتاب صاعد األندلسي، كىذه الحكماء
 .xxxviiiأخبار الحكيـ -إرشاد األريب إلى معرفة األديب كتابو

 

 مكانة كتاب طبقات األمـ 
( 658/1260)ت.  ابف اآلبارلقد كاف ليذا الكتاب أىمية كبرل في المشرؽ كالمغرب، لقد ذكر  

 السمفي ألبي طاىركأسمعو  اإلسكندريةحمؿ معو الكتاب إلى  ابف مرزوؽ اليحسوبيبأف 
، شرح صاعد، أحد تبلميذ يابف بلاير األنصار (. أما في األندلس، فإف 567/1181)ت.  المصري

عبد ، بلاير ابفبرعاية تمميذيف مف تبلميذ  باألندلسالكتاب بأسمكب أدب مميز. ثـ أنشئت مدرسة 
(، ككاف مف 542/1153)ت.  ف أبي عامر بف شرويةواب( 542/1147)ت.  الحؽ بف عطية

، ىؤالء اآلبار فبوا( 599/1203)ت.  والضبي( 578/1183)ت.  ابف بشكواؿتبلميذىما 
كما اىتـ بالكتاب، كؿ مف أرخ جميعيـ اخذكا عف الطبقات ذاكريف مصدرىـ في معظـ األكقات. 
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وابف أبي  ابف الققطيخصكصا، كمف ىؤالء نذكر  كؿ مف  وباألندلسلمحركة العممية عمكما 
 (.1104/1632)ت.  والمقري (،1067/1657) خميفة وحاجي. كأخيرا أصيبعة وابف العبري
، فيناؾ مف نقؿ  طبقات األمـكىكذا فإف كتاب  ناؿ شيرة كركاجا كبيريف في كسط مؤرخي العمـك

     .عنو كمنيـ مف اتبع طريقتو في كتابة تاريخ العمكـ
 

 وصؼ كتاب طبقات األمـ    

ـ عند األمـ التي ك عمى دراسات مفصمة كميمة عف تاريخ العمطبقات األمـ  مؿ كتاب تػ يش
كالرياضػيات كالفمػؾ أرخ ليا، كلذلؾ ٍيعىد مف أىـ بكاكير الكتب كالمراجػع التػي تيسػجؿ تطػكر الطػب 

 ذا فقد اعتمد عميو كثير مف المؤرخيف ليذه العمكـ. في األندلس كالعالـ، كل

المغػػة الصػػدارة فػػي تكػػكيف  عامػػؿ –كىػػك يقسػػـ األمػػـ القديمػػة  – األندلسػػي عداصػػيعطػػي 
، الفُػػْرُس  :  المغػات سػػبعا كاخػتبلؼ ، فيػك يػرل أف األمػػـ السػالفة كانػت قبػؿ تشػػعب األمػـاألمػة

كاإلفرنجػػة كالجبللقػػة كبرجػػاف كالصػػقالبة كالػػركس  )كيمحػػؽ بيػػـ الػػركـ واليونػػانيوف، والكمػػدانيوف
ثػـ افترقػت  ،والصػيف)كالسػند كمػا اتصػؿ بيػـ(،  واليند، التُّْرؾ وأجناس، والقبط(، كالبرغر كنحػكىـ

 : تنقسـ إلى طبقتيف –في رأيو  –السبعة كتشعبت لغاتيا كتباينت أديانيا، كىي جميعا  تمؾ األمـ

ًنيىت بالعمكـ كطبقة لـ تيعٍ  اىتماميا فيي " أشبو بالبيائـ  أما األمـ التي لـ تكًؿ العمكـ. ف بوطبقة عي
أفكػارىـ فػي الحكمػػة كال راضػكا أنفسػػيـ  فػػ " ىػػؤالء لػـ يسػتعممكا -فيمػػا يػرل  -… " مػنيـ بالنػاس 

، كىي ثماف بَّت عمى العمكـاالىتماـ بالطبقة األكلى التي انك بتعٌمـ الفمسفة "، كليذا فقد أكلى كتابو
 ،والعػرب، رصػم وأىػؿ، ـوالػرو ، واليونػاف، افدوالكمػ، والفُػْرس، الينػدأىػؿ  : صػاعدأم فػي ر  –

 .xxxviiiوالعبرانيوف

 .F( 1691-1604) بوكػػػػػػوؾاإلنكميػػػػػػزم  ، الكاتػػػػػػبالطبقػػػػػػات كتػػػػػػاباعتمػػػػػػد عمػػػػػػى 

Bocok  كاىػػتـ خاصػػة باألخبػػار التػػي تتعمػػؽ وكاسػػتقى معمكماتػػو التاريخيػػة كالعمميػػة الػػكاردة فيػػ .
كصػػدر عػػف  شػػيخو لػػويس األب ،لصػػاعد األمػػـ طبقػػات كتػػابكاعتنػػى بنشػػر بالعصػػر الجػػاىمي. 
 .R) بالشػير الفرنسػيب تاكما اعتنى بو أيضا الك. xxxviiiـ1912عاـ  ببيروتالمطبعة اليسكعية 
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Blachere كترجمو إلػى الفرنسػية. ضػمَّف ىػذه الترجمػة تعميقػات كافيػة كشػركحان، كنػاؿ عمػى ىػذه )
1936عاـ  ادة الدكتكراه في باريسالدراسة شي

xxxviii.  

، اعتمػدت فػي تحقيقيػا عمػى 5981بنشػره فػي بيػركت عػاـ  بو عمػواف العيدة ياحكما قامػت 
كما حققو . xxxviiiةامكضكع رسالة دكتكر  ايضا ، ككافشيخوطبعة  أربعة مخطكطات باإلضافة إلى

5992سنة  بالقاىرةكنشره  مؤنس حسيف
xxxviii. 

 اعدلص طبقات األمـىك كتاب  األندلسأىـ مصدر يتعرض لمرياضيات في  يبقي
( التي ال تزاؿ 7/13)ؽ. بف رشيؽال رسالة في تصنيؼ العمـو، ثـ تأتي xxxviiiاألندلسي
الذم لـ نستفد منو إلى  xxxviiiـ(1404)ت.  بف خمدوفال العبر. نشير كذلؾ إلى كتاب ةمخطكط
 ال سيما الرياضيات.تاريخ العمكـ  عفىك يشتمؿ عمى معمكمات قٌيمة ك اآلف، 

ؾ المجتمع في طمب العمـ فيقكؿ : "إنو لما كاف كسط المائة يصؼ صاعد تحر كىكذا 
الثالثة مف تاريخ اليجرة، كذلؾ أياـ األمير الخامس مف ممكؾ بني أمية ... تحرؾ أفراد مف الناس 

 . ثـ يبدأ بتقدـ فيـ رياضي األندلس، xxxviiiإلى طمب العمـك كلـ يزالكا يظيركف ظيكرا غير شائع"
سميـ بف أحمد بف ىك  ،الفقو كالحديثعمـ الحساب كالنجـك ك جاؿ مفي  هنجد أف أكؿ رياضي ذكر 

المعركؼ بصاحب القبمة، غير أنو لـ يشر إلى مصادره في الحساب كالتنجيـ  عبيدة الميثي
 /294) إلى حيف كفاتو سنة األندلسشرؽ إلى مالمذيف اشتير بمزاكلتيما عند عكدتو مف ال

 عمييـ لحد اآلف أم شيء، نذكر منيـ : ثـ عرض مجمكعة مف العمماء ال نعرؼ .(907
( كاف بصيرا بالحساب 315/927)ت.  يحي بف يحي المعروؼ بابف السمنة -

 كالنجكـ.

( كاف عالما الحساب 331/942)ت.  بالحكيـ محمد بف إسماعيؿ المعروؼ -
 كالمنطؽ.

 كاف مشيكرا بعمـ العدد كالفرائض. أبو غالب بف عبادة الفريضي -

 كاف ماىرا بعمـ العدد كالفرائض. بف محمدأبو أيوب بف الغافر  -

فيك عالـ بالعدد كاليندسػة كلػو كتػاب مشػيكر  عبد اهلل بف عبد اهلل المعروؼ بالسري -
 في المسبع.
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 .xxxviiiكاف متقدما في عمـ العدد كاليندسة كالنجكـ أبو بكر بف عيسى  -

 : يصػفو صػاعد بأنػو متقػدـ باألقميدسػيالمعركؼ عبد الرحمف بف إسماعيؿ بف بدر  -
فػػي عمػػـ اليندسػػة كمعتنيػػا بصػػناعة المنطػػؽ كلػػو تػػأليؼ مشػػيكر فػػي اختصػػار الكتػػب 

 الثمانية المنطقية.

ينعتػو صػاعد بأنػو  بػالطنيزيالمعػركؼ  بف محمد بف أحمػد العػدويأحمػد  القاسـ أبو -
 معمـ لعمـ اليندسة كالعدد نافذا فييا كلو كتاب حسف في المعامبلت.

: كػػاف متحققػػا بعمػػـ اليندسػػة  بالحًمػػار السرقسػػطيأبػػو عثمػػاف بػػف مكػػـر المعػػروؼ  -
 كالمنطؽ كالمكسيقى، متصرفا في سائر العمـك الفمسفية.

 وأبىك  (5/11)كبداية القرف  (4/10)أىـ رياضي ينتمي إلى القرف  كىنا نصؿ إلى
فضبل عف بعض المعمكمات اليسيرة عنو،  ،( كالذم نتكفر397/1007)ت. مسممة المجريطي

عمى بعض كتاباتو الفمكية التي تبيف أساسا الدكر الذم لعبو في نقؿ الفمؾ العربي إلى أكركبا. 
كتابا في المعامبلت التي ىي لفظ  -األندلسي صاعدحسب -المجريطيأخر كتب  جانبمف 

لجانب التطبيقي مف الرياضيات مستعمؿ مف قبؿ الرياضييف لمتدليؿ عمى المؤلفات التي تيتـ با
في المجاالت التجارية أك القريبة منيا. كىذا الصنؼ مف الكتب يجمع بيف القكاعد الحسابية 

كتابا فمكيا ىك عبارة عف صياغة جديدة لممؤلؼ  مجريطيملكالجبرية كتطبيقيا العممي. كأخيرا نجد 
متنكعة فارسية كىندية كيكنانية،  الذم اعتمد فيو عمى مصادر بي عبد اهلل الخوارزميألالفمكي 

 ما داـ، الخوارزميكليذا العمؿ قيمتو التاريخية الكبرل ألنو احتفظ لنا بالجانب الفمكي مف عمؿ 
في أصمو العربي، كال نحتفظ اليكـ سكل بالترجمة البلتينية  امفقكد خوارزميملالكتاب الفمكي 

 .xxxviiiالمجريطيلمصياغة التي أنجزىا الرياضي 
فارضا كحاسبا كمشتغبل  المجريطيذه المعمكمات مجتمعة )أم ككف ىكفي ضكء 
، الخوارزمي( نفترض أف يككف أيضا ىك أكؿ مف أدخؿ كتاب الخوارزميبالمعامبلت كفمؾ 
أك أنو عمى األقؿ ساىـ في نشر ىذه الطريقة الحسابية الجديدة، كلك  ندلسأل ل، الحساب اليندي

ـ بدكر كبير في تاريخ الرياضيات، ألف كتاب قد قا المجريطيسيككف فثبت ىذا األمر 
مفقكد في أصمو العربي كال نحتفظ اليـك سكل بترجمتو البلتينية التي أنجزت ىذا  الخوارزمي

 األندلسية. ميطمةبط
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ذا كاف  ىك الشخصية العممية البارزة في النصؼ الثاني مف القرف العاشر  المجريطيكا 
كبداية القرف الحادم عشر فإنو لـ يكف الكحيد، حيث نجد في كتب التراجـ كالطبقات ذكرا 
لرياضييف آخريف غير أننا ال نتكفر عمى إنتاجيـ الرياضي مما يجعؿ أم حديث عنيـ صعبا 

 طمبتو : لمغاية كنذكر مف ىؤالء 
( الذم كاف يعنى بعمـ العدد كاليندسة كعمـ 1034/ 426)ت.  الميري بف السمحا. 1

، كما كانت لو عناية بالطب. كمما كتبو  في تفسير كتاب  المدخؿ إلى اليندسةاألفبلؾ كالنجـك
الذم ضمنو أجزاء  الكبير في اليندسةككتابو  طبيعة العددككتاب  ثمار العددككتاب في  أقميدس

يـ كالمقكس كالمنحني، إضافة إلى مؤلفاتو في صناعة اإلسطرالب كالجداكؿ حكؿ الخط المستق
 . ، نشير إلى أف ىذه المؤلفات كميا ال تزاؿ مفقكدةxxxviiiيةكالفم

 ( كاف ميتما أيضا بعمـ العدد كاليندسة كالنجكـ.426/1035)ت.  ابف الصفار .2
، بأنو مف أحد الراسخيف في عمـ صاعد( كصفو 458/1066)ت.  ابف عمي الكرماني. 3

: " أنو ما لقي أحد  فيقكؿ  بف حي التجيبيالعدد كاليندسة. كما مدحو تمميذه المنيدس كالمنجـ 
 .xxxviiiيجاريو في عمـ اليندسة كال يشؽ غباره في فؾ غامضيا كتبييف شكميا كابتغاء أجزائيا"

مسفة مشيكرا بعمـ ( كاف متصرفا في عمكـ الف449/1058)ت.  ابف أحمد بف خمدوف .4
 اليندسة كالنجـك كالطب.

بالعالـ بالعدد كاليندسة كالطب  طبقات األمـيصفو صاحب كتاب  ابف سميماف الزىرواي. 1
 . المعامالت بالبرىافلو كتاب في 

قائمة لطمبة ىؤالء العمماء كينعتيـ بالمحكميف بالعمـك الرياضية، كعمـ  صاعدثـ يقدـ 
 القرشي األفطس، شير ابف ،الواسطي، ابف برغوتالعدد كاليندسة كعمـ النجـك نذكر منيـ : 

المرواني، ابف العطار، أبو مرواف سميماف بف عيسى الناشئ، ابف الصفار المتطبب، عبد اهلل 
اسحؽ إبراىيـ اليوزني، أبو الوليد ىشاـ بف خالد الكناني المعروؼ بف أحمد السرقسطي، أبو 

باف الوقشي، أبو جعفر بف عامر بف دمج وأبو اسحؽ بف إبراىيـ بف لب بف إدريس التجيبي 
 .xxxviiiبالقديسالمعركؼ 

: "فيؤالء مشاىير مف عنى بالعمـ الرياضي باألندلس، كقد كاف بيا جماعة  صاعديقكؿ 
ما لجيمي بأسمائيـ كأخبارىـ كمنازليـ مف غيرىـ، أضربت عف ذكر  ىـ إما لتقصيرىـ عف ىؤالء كا 
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المعرفة كاف كانكا مشيريف عندنا باألندلس. كفي زمنا ىذا أفراد مف األحداث يتميزكف بطمب 
 .xxxviii"االفمسفة ذكك إفياـ صحيحة كىمـ رفيعة قد أحرزكا مف أجزائيا حظا كافر 

 دينا معمكمات عنيـ :مف ىؤالء المعاصريف لصاعد نذكر الذيف ل
األندلسػػػػي كصػػػػنفو ضػػػػمف  صػػػػاعد: لقػػػػد ذكػػػػره  (5/11)ؽ.. عبػػػػد الػػػػرحمف بػػػػف سػػػػيد 1

الرياضػػييف الشػػباف فػػي عصػػره، حيػػث يقػػكؿ : "كفػػي زماننػػا ىػػذا أفػػراد مػػف األحػػداث منتػػدبكف بعمػػـ 
 ابف األبػار" بينما سػينعتو xxxviiiبمنسية أبو زيد عبد الرحمف بف سيدمنيـ مف أىؿ  …اليندسة   

. كما ستصػؿ شػيرة ىػذا الرياضػي إلػى المشػرؽ xxxviiiباالنفراد في عمـ اليندسة( 626/1259 )ت.
مػع إضػافة ىامػة كىػي أف ىػذا األخيػر ال يصػؼ مػا قػاـ بػو  ابف أبي أصيبعةحيث سيتحدث عنو 

" مما يدؿ عمػى أف ىػذا xxxviiiابف السيدالرياضي البمنسي بالعمؿ اليندسي بؿ يتحدث عف "ىندسة 
ايا ىندسػية فقػط أك شػرحيا بػؿ كضػع أسػس ىندسػة جديػدة كامتػداد لمػا األخير لػـ يكتػؼ بحػؿ قضػ

ذا كانػت ىػذه المعمكمػات المتفرقػة تػدؿ عمػى األىميػة الكبػػرل  قػاـ بػو الميندسػكف السػابقكف عميػو. كا 
، فإف العقبة األساسػية كانػت ىػي االفتقػاد ألعمالػو، غيػر أنػو تػـ xxxviiiقاـ بو ىذا الميندس ما عمى

 . xxxviiiنو تعتبر كافية إلبراز قيمتومؤخرا العثكر عمى شذرات م

في رسائمو الفمسفية تحت عنكاف  (532/1138)ت.  ابف باجة هأكرد ماكيتمثؿ ذلؾ في
الميندس" شرحا ألعمالو الخاصة في بعض المكاضيع  عبد الرحمف بف سيد"إبانة فضؿ 

اليندسية ذات العبلقة بالمخركطات. كبعد االنتياء مف ىذا العرض قاؿ : "كىذا النحك مف النظـ 
الميندس، فشؼ مف شاركو مف متقدمي الميندسيف في المطالب  ابف سيدىك الذم كقع عميو 

ي البسائط ... فكاف نظره في ىذه األمكر شبييا التي شاركيـ فييا. ثـ إنو لما فرغ مف ىذا نظر ف
بنظر المتقدميف في الخطكط الثبلثة. غير أنو لـ يتسع في العرض لممانعة عكائؽ زمانو 

 كالنفراده، كيحتاج نظره إلى تتميـ مناسب لتتميـ نظر مف تقدـ". 

دكف مف  ابف سيدإلى ما كصفو بيذه العبارة : "ما اختص بالنظر فيو  ابف باجةثـ أشار 
: كىك أنو يعمد إلى قطعيف مف أم أصناؼ القطكع الثبلثة كانا، فقاؿ : "   تقدـ مف الميندسيف"

ثـ يقيـ  ،كيضعيما متقاطعيف، ثـ يفرض نقطتيف في غير سطح القطعيف في ناحية كاحدة منو
عمييا مخركطيف فيصير المخركطاف متقاطعيف كليما فصؿ مشترؾ، ثـ يقيـ سطحان يمقى سطح 

ـ عمى الفصؿ نقطة، كيخرج منيا خطان عمى كضع يكجبو طعيف عمى زكايا قائمة، ثـ يعمٌ الق
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ـ يدير ذلؾ الخط عمى كضعو عمى الفصؿ المشترؾ، كيرسـ طرفو ثالتحميؿ يمقى السطح القائـ، 
ثـ يضع أيضان ىذا القطع مع آخر مف الثبلثة  .في السطح خطان منحنيان قكتو قكة ذينؾ القطعيف

رتبتو كيصنع كذلؾ فيككف الخط المنحني يقكم قكة القطعيف، فيمر األمر إلى غير أك آخر في 
نياية في الطكؿ كالعرض. كبيذه الطريؽ استخرج كـ خط نشأ بيف خطيف يتكالى عمى نسبة 

كبيذه السبيؿ قسـ الزاكية بأم نسبة عددية شاء. كيشبو تكليد ىذه القطكع التكليد الذم  .كاحدة
 "كط في آخر المقالة العاشرة مف كتابو.لمخط أوقميدسذكره 

أبي الحسف بف عبد إلى تمميذه الكزير  ابف باجةكىناؾ شيادة أخرل في رسالة كجييا 
فقاؿ: "ككنت قد قمت أنو  ابف سيدتحدث فييا عف   (6/12 )ؽ. السرقسطي بف اإلماـاالعزيز 

كاف قد استخرج براىيف في نكع ىندسي لـ يشعر بو أحد قبمو ممف  عبد الرحمف بف سيدبمغؾ أف 
نما لٌقنيا عنو اثناف، أحدىما أنا كاآلخر تمؼ في حرب  بمغنا ذكره. كأنو لـ يثبتيا في كتاب، كا 

 كقعت في األرض التي كنا فييا". 
ابف عمؿ أستاذه  تكضيحاتو حكؿ ىذا المكضكع فيشير إلى أنو أتـٌ  ابف باجةكيكاصؿ 

قائبل : "كبمغؾ مع ذلؾ أني زدت عميو حيف استخرجيا ... كيككف ذلؾ بالعـز عمى أف اكتب  دسي
لؾ كتابا يتضمنيا، كأف أضيؼ إلييا مسائؿ قد كنت ذكرت لؾ أني صنعت براىينيا مدة 

حيث يضيؼ في  ابف سيداالعتقاؿ الثاني الذم كنت فيو". ثـ يؤكد أف عممو يستكمؿ ما قاـ بو 
كتصريؼ لو. فالمحرؾ  xxxviii: "قاؿ الذم صنعتو إنما ىك تتميـ لما صنعو الرجؿرسائؿ فمسفية 

األكؿ أحؽ بشرؼ الحركة مف المحرؾ الثاني إذ كاف متحركا عنو. كقد كتبت إليؾ ذلؾ في ىذا 
 الكتاب".

يذكر  ابف منعـفإف  xxxviiiلـ يدٌكف أعمالو ابف سيدالتي تكحي بأف  ابف باجةكرغـ شيادة 
رسالة في األعداد التي تكتب عمى شكؿ متتاليات حسابية. كمف ثـ يستنتج  بف سيدالأف 

تقميدا في البحث الحسابي استند إلى كتاب  (5/11) قد عرفت قبؿ القرف األندلسالمؤرخكف أف 
ثابت بف قرة الذم ترجمو   (Nicomaque)(ـ2ؽ. الجرصاني ) وماخوسقيلن الحساب

في ىذا السياؽ إلى أف ىذه الترجمة لكتاب  جبار أحمدكيشير المؤرخ  (.211/827-286/900)
. كمف المعمكـ أف ىذا الكتاب ترجمو فيما بعد إسبانياقد كصمت فعبل إلى  وماخوسقني

 مف العربية إلى العبرية.  (Kalonymos) كالونيموس



 265 

                                                                                                                                            

الذم نعرؼ عنو بعض المعمكمات ىك إسيامو في اليندسة  بف سيداللكف العمؿ األىـ 
 ؽ.ـ.(.190-ؽ.ـ262) (Apollonius)بولنيوس أل المخروطاتالذم يتٌبع فيو تقميد كتاب 

كجكد كخكاص المنحنيات المستكية ذات الدرجة األعمى مف  ابف سيدكانطبلقا مف ذلؾ درس 
اثنيف التي ال تنتمي لمقطكع المخركطية. كما اىتـ أيضا بمسألة تثميث الزاكية )أم تقسيميا إلى 

 ثبلث زكايا متساكية( كبمسائؿ ىندسية أخرل.
قد أنجز أىـ أعمالو اليندسية في فترة عصيبة مف االضطرابات  ابف سيدكيبدك أف 

فذلؾ كاف في الربع األخير  ابف باجة. كحسب بمنسيةالحركب كالحصارات التي عرفتيا مدينة ك 
أف ىذه األكضاع أثرت عمى سيركرة  xxxviiiأحمد جبار. كيبلحظ الحادم عشر ميبلدممف القرف 

 ( ليمقنيما شيئا مف عممو كأعمالو.ابف باجةسكل طالبيف )كما ذكر  ابف سيدالتعميـ، كلذا لـ يجد 
الخاص باليندسة مف أبرز أعمالو مف كجية نظر  ابف سيدالمؤرخكف أف عمؿ كيعتبر 

. لكنو مف الصعب تدقيقيا لعدـ عثكر ىؤالء المحققيف عمى ما يكفي مف النصكص.  تاريخ العمـك
اىتـ بكجو خاص بالمخركطات ككتاب  ابف سيدكلذلؾ اكتفكا بتقييميا تقييما أكليا مشيريف إلى أف 

 حكليا.  أبمونيوس
كضع تعاريؼ كحصؿ عمى  ابف سيدأف  ابف باجةفي ىذا السياؽ يتضح مما كتبو ك 

أف  ابف باجة، لكنيا قضايا ليست متطابقة فيما بينيا. كيرل أبولنيوسقضايا مكافئة لما جاء بو 
ذلؾ يمٌكف مف االستغناء عف بعض القضايا كالبراىيف الطكيمة، مما يفتح الباب لمحصكؿ عمى 

قد فاؽ السابقيف في ىذا المجاؿ. كينبغي اإلشارة بيذا الصدد  ابف سيدا أف نتائج جديدة، مكضح
كاف ىك اآلخر رياضيا ممتازا، كلذلؾ يمكف أف نثؽ في أحكامو عندما يتناكؿ  ابف باجةإلى أف 

 مثؿ ىذه المكاضيع. 
تأليؼ كتاب حكؿ المخركطات أك تحرير شرح  إلىلـ يكف يطمح كثيرا  ابف سيدكلعؿ 

نما كاف يبحث في مكضكع ىندسي دقيؽ يتعمؽ بالقطكع المخركطية ذات الصمة ليذا الجا نب، كا 
( التي قٌدـ فييا عمبل 2بالسطكح الدكرانية كبالمنحنيات المستكية )ذات الدرجات األكبر مف 

أصيبل. كقد اعتبر إلى جانب ذلؾ المنحيات التي نحصؿ عمييا كتقاطع سطكح مخركطية كغير 
 مخركطية. 
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 ابػف سػيدسيما مػف خػبلؿ االطػبلع عمػى عمػؿ  -حاؿ فإف المؤرخيف يجمعكف كعمى كؿ 
أف الرياضيات األندلسية آنذاؾ لـ تكتؼ باإللماـ بمػا جػادت بػو الرياضػيات اليكنانيػة كالمشػرقية  -

فػي  ابػف سػيدبؿ تجاكزت ذلؾ المستكل كأتت بالجديد كاألصيؿ مف األعماؿ. كما أسيمت أعماؿ 
 . المغرب العربيثـ في  إسبانيافي  (8/14)ك (6/12) تكاصؿ البحث الرياضي بيف القرنيف

بأنو مشارؾ مع ىؤالء العمماء في العمـ  صاعد: يصفو أيضا أبو عامر بف األمير بف ىود  -2
 بالمؤتمفالرياضي، منفرد دكنيـ بعمـ المنطؽ كالعناية بالعمـ الطبيعي كالعمـ اإلليي، كالمعركؼ 

. كالذم يعتبر مف الممكؾ القبلئؿ الذيف اىتمكا بالرياضيات كساىمكا فييا سرقسطةممؾ  بف ىود
، كال نعمـ سرقسطة، الذم ألفو في مدينة االستكماؿفي كتابو  المؤتمفبانتاجاتيـ. كيظير إنتاج 

 أـ قبؿ ذلؾ؟ سرقسطةكتابو ىذا كىؿ ألفو كىك ممؾ عمى عرش  المؤتمفبالضبط متى ألؼ 

، المؤىؿ منذ المؤتمف بف ىودىك أبك عامر يكسؼ بف أحمد  فالمؤتمف بف ىودا كىكذ
. ألحمد المقتدركممحقاتيا، بكصفو االبف األكبر  سرقسطةصغره ليككف يكما ما ممكا عمى 

التي حكمت الثغر األعمى لؤلندلس ما بيف  بف ىودثالث ممكؾ أسرة  المؤتمفكبالفعؿ كاف 
 .xxxviii( قبؿ أف يستكلي عمييا المرابطكف لفترة معينة430/1039-508/1118)

نزعة عممية محضة. كقد برزت في جانب كبير منيا بفضؿ  لممؤتمفمف جية أخرل كانت 
لفترة الطكيمة الكفاءة العممية النادرة ألبيو الذم كاف في نفس الكقت عالما كفيمسكفا. فقد ساعدت ا

( في تكفير الكقت البلـز البنو 473/1081-437/1039) سرقسطةالتي قضاىا في عرش 
لبلشتغاؿ بالفمسفة كالرياضيات، بعيدا عف مشاغؿ كمتطمبات الحياة السياسية المتسمة بالحدة، 

قدـ لنا نتيجة لمتنافس بيف أبيو كجيرانو اآلخريف. إف المصادر العربية المتكفرة لدينا اآلف ال ت
. فبل نممؾ إلى اآلف معمكمات عف طفكلتو كشبابو فإننا ال المؤتمفمعمكمات كافية عف حياة 

نعرؼ شيئا عف تككينو العممي. كلكننا إذا أخذنا بعيف االعتبار ككنو كاف أميرا، زيادة عمى اىتماـ 
، بإمكاننا أف نفترض أنو تفقو في العمـ منذ صغره عمى أ يدم شيكخ كبار أبيو بالفمسفة كالعمـك

أك ربما في األندلس  سرقسطةنجيؿ أسماءىـ لحد اآلف. ككذا امتبلكو ألكبر مكتبة عممية في 
 بكاممو.
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، لممؤتمف، الذم كاف معاصرا طبقات األمـاألندلسي، في كتابو  صاعدكنشير ىنا حسب 
لفاتو ( شابا مرمكقا كمتميزا بسعة إطبلعو كربما بمؤ 463/1068كاف في سنة ) المؤتمففأف 

 األكلى في المنطؽ كالرياضيات كالعمـك الطبيعية كما بعد الطبيعة.
تكاد تككف منعدمة. فمكال كجكد  لممؤتمفإف المعمكمات المتكفرة لدينا حكؿ اإلنتاج العممي 

بعض األخبار المبعثرة في كتب التراجـ لما استطعنا معرفة ىذا الرياضي البارع. كمف أىـ تمؾ 
. كما أشادت بعض المؤلفات الرياضية ابف خمدوف، ابف عقنيف، لقفطيابف االمصادر نذكر 

( في كتابو 626/1228)ت.  ابف المنعـكمف ىؤالء نذكر  االستكماؿككتابو  بالمؤتمفالمغاربية 
 .حوؿ التكسير( في كتابو 721/1321)ت.  فقو الحساب وابف البنا المراكشي

 لمشؾ في القيمة العممية اليامة كالثراء كتجدر المبلحظة أف ىذه الشيادات ال تترؾ مجاال
 .االستكماؿالكبير لمضمكف كتاب 

مف خبلؿ أربعة  لممؤتمفلنذكر ىنا أنو تـ التعرؼ عمى ىذا الكتاب كالتأكد مف أنو 
مخطكطات مجيكلة المؤلؼ. كىذه النسخ غير كاممة كمبعثرة أحيانا كىي متكاجدة في أربعة 

كرقة،  128)الدانمارؾ( كىذه النسخة تحتكم عمى  xxxviiiبكوبنيقف، كأىـ جزء منو متكاجد مناطؽ
)ىكلندا(  xxxviiiليدفكىك يشتمؿ القسط األكبر مف الكتاب. كالنسخ األخرل متكاجدة في كؿ مف 

 .xxxviii)مصر( والقاىرة xxxviii)سكريا( ودمشؽ

عمى مؤلفو ىذا، كىي تسمية تبر الطمكح الكبير ليذا  االستكماؿاسـ كتاب  المؤتمفأطمؽ 
ابف ذم سعى إلى تأليؼ كتاب يغني عف كؿ الكتب السابقة لو، كلحسف الحظ قدـ لنا الرياضي ال

 .xxxviii( كصفا شامبل لو624/1226)ت.  عقنيف
لخص في كتابو  المؤتمفكمف تحميؿ الكتاب نفسو يتبيف أف  ابف عقنيففمف خبلؿ ما قالو 

والكرة ، قميدسأل المعطياتك كاألصوؿىذا عددا كبيرا مف المؤلفات اليندسية اليكنانية، 
. كقد لخص لبطميموس المجسطي، كلمينالوس واألكر، ألرشميدس المأخوذاتك واألسطوانة
 معرفة األشكاؿ البسيطة والكريةكذلؾ نصكصا رياضية مشرقية في كتابو ىذا كرسالة  المؤتمف
، ككتابا األعداد المتحابةكرسالتو عف  الشكؿ القطاععف  قرة بف ثابتكرسالة بني شاكر لئلخكة 

 .البصرياتك التحميؿ والتركيب ابف ىيثـ



 268 

                                                                                                                                            

فمف خبلؿ المصادر المذككرة في ىذا الكتاب كحده، يتبيف لنا الكـ اليائؿ مف المؤلفات 
اليكنانية كالمشرقية التي كانت رائجة في األندلس كتقر ما قمناه سابقا بشأف الدراية التامة 

 بمصر( 430/1040الذم تكفي سنة ) الييثـفابف لؤلندلسييف بكؿ ما كاف ينتج في المشرؽ. 
إلى السنكات  االستكماؿكاف قد كتب مؤلفو البصرم سنكات قميمة قبؿ كفاتو، بينما يرجع كتاب 

كحاجب ككلي لمعيد، حيث تشير كؿ القرائف إلى تخميو عف مزاكلة  المؤتمفالتي قضاىا 
الذم لـ تكف ميماتو  المؤتمفالرياضيات عندما أصبح ممكا فنرل مف خبلؿ ذلؾ كيؼ أف 

 سنكات قميمة بعد تأليفو. ابف الييثـالرسمية تسمح لو بالسفر إلى المشرؽ قد كصمو كتاب 
قسـ مشركع كتابو إلى جنسيف، غير أنو لـ يصمنا إال الجنس  المؤتمفكما يبدك فإف 

لـ يكمؿ  المؤتمف، كحسب بعض الشيادات التي كصمتنا مف بعض التراجـ فإف xxxviiiاألكؿ
في كتابو  عقنيف البفلظركؼ غير معركفة كغير مصرح بيا. كابرز ىذه الشيادات ىي  مشركعو

( في كتابو 746/1348)ت.  ابف االكفانيأشرنا إليو سابقا كما تأتي شيادة كالذم  طب النفوس
 .عقنيف ابفلتدعـ ما قالو  xxxviiiإرشاد القاصد إلى أسنى المقاصد

اإلكماؿ كبما أف المخطكطات األربعة المتكفرة حاليا كميا مبتكرة، كمع اكتشاؼ كتاب 
، االستكماؿ، كىك شرح كتحرير كامؿ لكتاب xxxviiiأحمد جبار، مف طرؼ البف سرتاؽ الرياضي

. لـ يخرج محتكاه عف محتكل التقميد االستكماؿتـ التعرؼ عمى مشركع الجنس الثاني لمكتاب 
، كالتي تتميز بيف العمكـ النظرية )العممية( كالعمكـ العممية. العممي العربي في تص نيفيـ لمعمـك

كبطبيعة الحاؿ إذا أخذنا محتكل الجنس األكؿ الذم ىك نظرم، فإنو مف المنطقي أف يككف 
الجنس الثاني يشمؿ األعماؿ العممية كعمـ الييئة كالجبر، عمـ الحيؿ، كالحساب كعمـ البصريات. 

ؿ األدكات النظرية لميندسة كنظرية األعداد لحؿ القضايا التي كاف العرب كىي مجاالت تستعم
في  ابف سرتاؽيعتبركنيا ضمف المجاؿ العممي. كجاءت فقرات الجزء الثاني حسب ما جاء بو 

 كما يمي: "كالثاني، كىك اليندسة المادية، أيضا خمسة أنكاع : اإلكماؿ الرياضيمقدمة كتابو 

 ا يعرض مف خكاصيا، مفردة كمضافة.عمـ األثقاؿ كالحيؿ كم .1

عمـ المكسيقى كتبييف ما يعرض مف خكاص إيقاعاتيا، مفردة مضافة بحسب  .2
 أصنافيا.

 عمـ المناظر كاألضكاء كالشعاعات بحسب األشياء التي تقع عميو. .3
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 عمـ ىيئة الكؿ كتحصيؿ حركات األفبلؾ بغاية ما مف شأف اإلنساف دركو. .4

 كجو الكمي.عمـ التحميؿ كالتركيب عمى ال .5
كال خفاء في أف كؿ نكع مف ىذه األنكاع ينقسـ إلى أصنافو كما دكف ذلؾ مف جزئياتيا. كسيبيف 

 كؿ مكضعو، إف شاء اهلل العزيز".
 

 خالصة
يعتبر كتاب طبقات األمـ لصاعد األندلسي، كثيقة ميمة لكتابة تاريخ العمـك كانتقاليا بيف 

القديمػػة. فيػػك يقػػدـ لنػػا تقسػػيما دقيقػػا لؤلمػػـ اعتمػػادا عمػػى المشػػرؽ كالمغػػرب، كحتػػى فػػي العصػػكر 
 عامؿ المغة في تككيف أية أمة. كما يعطي أىمية كبرل لؤلمـ التي اعتنت بالعمـك في حياتيا.

يقدـ لنا أسماء لرياضييف ال تزاؿ اعماليـ العمميػة مجيكلػة. لػذا يبقػى كتػاب طبقػات األمػـ 
يػػػب كدراسػػػة المخطكطػػػات كالنصػػػكص العمميػػػة ال سػػػيما مػػػف األدكات الميمػػػة كاألساسػػػية فػػػي التنق

 باألندلس، ليذا يجب االىتماـ بيذا الكتاب. 
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 ًزبة اُلٜوٍذ الثٖ اُ٘ل٣ْ/ هواءح ك٢ ٜٓ٘غٚ ٝٓٚٔٞٗٚ

 أ.ك. ػجل اُؾّن ىه٣ــٞػ                                         

 تمييػػد0
، كيعقبيا معارؼ البشريةيكتفي بإحصاء صنيؼ العمكـ عممان كصفيان صرفان عمـ ت يسل 

نطاؽ التدرج المعرفي  بالترتيب ليقدميا تقريرا لمناس يصؼ ما كاف ليبني عمييا ما يككف في
تمثؿ في ي ان معياري ىدفان التقريرم  اإلنساني العاـ ، بؿ إف ىذا العمـ يحمؿ في ظاىره الكصفي

 ىنبغي أف يككف في تكجيات العقؿ إلي اف في كاقع العمكـ بناء لمااتخاذه مف كصؼ ما ك
استيعاب العمكـ كتمثميا، أك عمى   كيفية ىإل ليدايةتربكم باالمستكل المكاضيع المعرفة سكاء عمى 

االستكشاؼ العقمي بحسب ما يقتضيو تقدـ  أكلكيات المستجد مف ىبداعي بالتكجيو إلاإلمستكل ال
  .الحياة اإلنسانية

الكصفي لما ىك كاقع في حقؿ المعرفة  تجمّْيوً التاريخ في بالعمـ أشبو  فإف ىذا ،كلذلؾ         
  اإلنسانية 

، حتى ليجرم عميو العقؿ فييا مف جية أخر المنطؽ في تحديده لما ينبغي أف بمف جية، كأشبو 
التكصيؼ الذم ىك أشبو ىذا أف  آف. بيدف عمما كصفيا معياريا في فكا "؛منطؽ العمكـ" ميسي  إنو
جعبل منو عمما مكضكعيا مثؿ عمـ يل ككنايالمنطؽ لـ ب أشبوىي التاريخ، كىذه المعيارية التي ب

بقضايا العقؿ الفطرية كما ىك خاٌصةن ليست  التاريخ كعمـ المنطؽ؛ ذلؾ ألف غايتو المعيارية
المكقؼ الكجكدم  عمى  قائمةبؿ ىي  الحاؿ في المنطؽ كسائر العمـك المكضكعية األخرل،
مف تمؾ الحقيقة، ليصكغ مف تصنيؼ العمكـ  لئلنساف فيما يراه مف حقيقة الكجكد كمكقعو ىك ذاتو

 .  الذم يرسمو اإلنساف لنفسو فيو كيخدـ المنؿ  منياجا يتناسب مع ذلؾ المكقؼ،

 مذىبو يحمؿ عبر تاريخو في طيات كتأسيسا عمى ما سبؽ ذكره، فإٌف عمـ التصنيؼ 
كالثقافية لمبيئات  يديكلكجية عقدية، كما ظؿ يعكس الخصائص الفكريةإالكصفي أبعادا  ئياإلحصا

ألمر بطكر مف أطكار يتعمؽ ا عرفكا بالتأليؼ فيو، خاصة عندما يف، كاألعبلـ الذالتي تحتضنو
حو ألف يككف في مضمار الكشؼ العمـ ترشّْ  بؿ إف الصفة المنطقية التي يتصؼ بيا ىذا ،التجديد
لتبيف تمؾ   كالتأليؼ فيو مادة ممتازة البحث ىخصائص الفكرية الثقافية لمف تعاطالعف 
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أف تؤكؿ إليو ينبغي  كذلؾ بما ىك رسـ منيجي لما ا، لخصائص كالميزات كشرحيا كتحميميا
مف  ، انطبلقان  خصائص فكرية ثقافية مباشر عف شبوى  األمر الذم يجعمو تعبيران  ؛اإلنسانية المعرفة 

لعقؿ في ، كالفكر يعني حركة اكالعممية تحقيؽ حياتو العقميةفي قافة تعني منيجية اإلنساف الث أفٌ 
  .الحقيقة ىعممية المعرفة لمكصكؿ إل

أنضج  عدٌ يي  لعمـك المأثكر عف أرسطك، كالذماتصنيؼ في  أكضح كرٌبما كانت ىذه المعاني     
 تفسير 

لمفكر التصنيفي بعده قركنا  التصنيؼ الذم ظؿ مكجيا عدٌ ، كما أنو يي في الفكر الفمسفي القديـ
كميما يكف،  . األرسطي عمى كجو العمـك مف الزمف في ظؿ التكجيو العاـ الذم كاف لمفكر طكيمة 

 فقد قسـ أرسطك العمـك
 إلى قسميف رئيسٍيف، يتضٌمف كٌؿ منيما جممةن منف العمـك الفرعية، كفقان لآلتي:  

  : د المعرفة، كينقسـ إلي ثبلثة أقساـ كىيمجر  غايتو :عمـ نظرم -1

  .، أك العمـ اإلليي، كىك بحث في الكجكد المطمؽىالفمسفة األكل عمـ ما بعد الطبيعة أكأ/ 

 .الرياضي، كىك البحث في الكجكد مف حيث ىك مقدار كعدد العمـ ب/

  .متحرؾ حسُّ كىك البحث في الكجكد مف حيث ىك مي  العمـ الطبيعي،ج/ 

  :ألجؿ تدبير األفعاؿ اإلنسانية. كىك أربع شعب عممي، كغايتو المعرفةعمـ  -2

  الفف كالشعر - ث/ عمـ السياسية - ت/ تدبيرالعمـ  -ب/ عمـ األخبلؽ -أ  

 .xxxviiiكىك آلة لمعمك كميا عة ذىني، المنطؽ فإنو غير داخؿ في ىذا التقسيـ ، ألف مكضك  أما

الكجكدم،  تصنيؼ العمكـ كبيف مقكمات التصكر عمى ىذا النحك مف التفاعؿ بيف عمـ        
مختمفة  عيكد نجد سائر التصنيفات التي كصمتنا مف نتائج ،كالخصائص الثقافية لممصنفيف

يث عبلقة ذلؾ مف ح كأعبلـ متعدديف، فماذا كاف األمر بالنسبة لتصنيؼ العمـك عند المسمميف
مف تصكر  يـفي عقكل اإلسبلـي  ر بوبما أثٌ تصنيؼ العمكـ عند المسمميف التصنيؼ بما أحدثو 

  اإلنساف فيو، كماذا أبرز مف خصائص فكرية ثقافية متميزة ؟ لمكجكد كلدكر
 نتٍ تضمٌ  قدك إٌف تصنيؼ العمكـ عند المسمميف ييمثّْػؿ مدرسة مستقمة قائمة بذاتيا؛  
ا ممٌ  xxxviiiلية. كسنكتفي بذكر بعض ما كصمنا منياسعة مف المؤلفات عبر أزمة متتاكا مجمكعة

 ر أنو كاف لو إسياـ نقدٌ 



 274 

                                                                                                                                            

ف خصائص الفكر اإلسبلمي مف تبيٌ  ف الدارسفي إنضاج ىذا الفف مف فنكف المعرفة، كأنو يمكّْ 
 :وػفي التصنيؼ كميزاتو في

فَّى حكالي  "كتاب ماىية العمـ كأقسامو" -1  ىػ عمى خبلؼ.256أك  252لمكندم المتكى

 .ىػ 339 المتكفَّى لمفارابي "العمكـإحصاء " -2

 ىػ.380"مفاتيح العمكـ" لمخكارزمي المتكفَّى  -3

 . ىػ 385 المتكفَّىال بف النديـ  "الفيرست " -4

 .ىػ 507 المتكفَّىلؤلبيكرم   "طبقات العمكـ" -5

فَّى  -6  ىػ.606"حدائؽ األنكار في حقائؽ األسرار" لفخر الٌديف الٌرازم الميتكى

 المتكفَّىزاده  مكبر  لطاش  "كمصباح السيادة في مكضكعات العمكـ  مفتاح السعادة" -7
 .  ىػ 968

 .  ىػ 1067 المتكفَّىلحاجي خميفة  "كالفنكف تبكشؼ الظنكف عف أسامي الك" -8

 .ىػ 1158 المتكفَّى بعدلمتيانكم «  "كشاؼ اصطبلحات العمكـ" -9

 في قيمتيا التصنيفية، كال في تمثيميا لخصائص  متساكية كغيرىا كليست ىذه المؤلفات

 المسمميف بيذا العمـ، كلكنيا تبيف العناية المستمرة مف قبؿ  ،يمةاإلسبلمي األص الفكر
اإلسبلمية في تنامييا  في ذلؾ مع كاقع العمـك يان تمشّْ  ضمكنوكاإلنضاج المطرد لشكمو كم 

 كما ييٌمنا  . عياكتكسعيا كتفرّْ 
 نديـ بكصفو مكضكع ىذا البحث؛كتاب الفيرست البف ال ا إٌنما ىكمف ىذه التصانيؼ كمي

 ذكرالتصنيفية النابعة مف كاقع الفكر اإلسبلمي في غير تأثر يي  بداية المحاكلة ألٌنو ييمثّْؿ ك 

كاألبيكرم  في النضج عند ابف حـز متدرجان  طبيعيان  بثقافات أخرل. ثـ تنمك ىذه المحاكلة نمكان 
 الفكر اإلسبلمي حيث تظير في تصنيفو خصائص ؛عند ابف خمدكف لتبمغ مستكل رفيعان 

ـٌ.  كىكذا تطكرت المحاكالت كنضجت  بكضكح تا
 في المؤلفات التي أتت فيما بعدي.    

،فضبلن عف أٌنو مصٌنؼ في النديـ  الفيرست البف ككتاب  كتاب  فإٌنوي   تصنيؼ العمـك
اإلسبلمي متمثمة في العمكـ كالمذاىب، كفي العمماء  يؤرخ لممعرفة المنتشرة في المجتمع

كالمبلحظات المتعددة المبثكثة فيو  تابوعميو ابف النديـ كى نى بى  ييكؿ الذمأف ال غيركالمؤلفات، 
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ح ىذا الكتاب ألف يككف كثيقة ميمة في تصكر البناء المعرفي تصنيفيا ترشّْ  بالمعرفة مف حيث
  .لمعمكـ

 في ماىية التصنيؼ -أوال
 آيات كثيرة حكؿ معنى التصنيؼ كمنيا:جاء في القرآف الكريـ  /1 
 . xxxviiiمف كٌؿ فاكية زكجاف""فييما  -

 .xxxviii"كمف كٌؿ الثمرات جعؿ فييا زكجيف اثنيف" -

 .xxxviii"كمف كٌؿ شيء خمقنا زكجٍيف لعمكـ تذكركف" -

 .xxxviiiيا مٌما تينبتي األرضي كمف أنفسيـ كمٌما ال يعممكف""سبحاف الذم خمؽ األزكاجى كمَّ  -

 .xxxviiiأزكاج" مف شكموً  "كآخري  -
ألفاظ الزكج كالزكجات كاألزكاج. كقد ، كردت فييا كسكل ىذه اآليات عدد غير قميؿ 

 اتفؽ المفسّْركف عمى أنيا تعني الٌصنؼ.
 جاء في الحديث النبكم الشريؼ اآلتي:مٌما ك  /2 
 .xxxviii"صٌنؼ تمرؾ كٌؿ شيء منو عمى حدتو" -

 .xxxviii"اذىب فصٌنؼ تمرؾ أصنافان" -

 .xxxviii"صنفاف مف أٌمتي ليس ليما نصيب" -

فصنؼه هلل، كصنؼه لمجداؿ، كصنؼه  "إٌنؾ إف بًقيت سييقرأ القرآفي ثبلثة أصناؼ: -
 .xxxviiiلمٌدنيا"

 كغير ىذه األحاديث كثير، يمكف تتبعيا في المعجـ المفيرس أللفاظ الحديث النبكم.
كىذه األحاديث نفسيا قييّْدت بعمـ ىك مصطمح الحديث الذم خٌصيا بالٌتصنيؼ؛ كلذلؾ 

كالمتصؿ جاء منيا الصحيح كالحسف كالضعيؼ كالمعمكؿ كالمضطرب كالمنقطع 
ال  كتكصيفاتو  لكٌؿ صنؼ ضكابطى  كالمعضؿ كالمشيكر كالمتكاتر.. إلخ، عبلكة عمى أفَّ 

ؼ بحسب الركاة كمسند أحمد نّْ فمنيا ما صي  ؛يتجاكزىا. بؿ إٌف "كتب السنة نفسيا أصناؼ
 مثؿ ؛ؼ بحسب المكضكعات كالتي ىي مصٌنفة تصنيفان دقيقانّْ كغيره، كمنيا ما صي 
 . xxxviiiخارم، كالجامع الصحيح لمسمـ كغيرىما"الجامع الصحيح لمب

 التالي: كرد في المعاجـمٌما ك  /3 
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البف منظكر: " كالتصنيؼ تمييز األشياء بعضيا مف بعض،  xxxviiiجاء في المساف -
 كصنؼ الشيء: مٌيز بعضو مف بعض، كتصنيؼ الٌشيء: جعموي أصنافان".

لمجكىرم: "كتصنيؼ الشيء جعمو أصنافان، كتمييز بعضيا عف  xxxviiiكجاء في الصحاح -
 بعض. قاؿ ابف أحمر:

  سقيا لحمكاف ذم الكركـ كمػػػػػػػػػا          
  صنؼ مف تينو كمف عنيػػػػػػػػػو                            
 لمٌزبيدم: "كصٌنفو تصنيفان جعمو أصنافان، كمٌيز بعضيا عف بعض" xxxviiiكجاء في التاج -

نؼ: الٌنكع. كالٌتصنيؼxxxviiiد في صحاح المغة كالعمـكككر  - نؼ كالصَّ   : "الصّْ

- ( Classification  ) :لغةن: ىك التنكيع كالتأليؼ. كمنو تصنيؼ الكتب. كاصطبلحان
تقسيـ األشياء أك المعاني كترتيبيا في نظاـ خاٌص كعمى أساس معٌيف بحيث تبديك صمة 
. كالٌتصنيؼ الحقيقي ما قاـ عمى  بعضيا ببعض، كمنو تصنيؼ الكائنات كتصنيؼ العمـك

 بينيى عمى أمكر اعتبارية كظاىرية.."  أساس مف المميزات الذاتية كالثابتة، كالتحكمي ما
ذا لـ تكف لفظة التصنيؼ بادية في مياديف تنظيـ العمكـ كالمعارؼ عند عمماء          كا 

ـٌ  الحضارة العربية اإلسبلمية، فيذا ال يعني أٌنيا كانت غائبة؛ فقد كانت ماثمة بجبلء تا
بعضيـ "تقاسيـ العمكـ"، بالمفيكـ كالتصٌكر. لذلؾ، سٌماه بعضيـ "ترتيب العمكـ"، ك 

كآخركف "مفاتيح العمكـ" إلى غير ذلؾ مف العناكيف التي تدٌؿ في جممتيا عمى معنى 
 الٌتصنيؼ المراد ىنا. 

 حوؿ كتاب "الفيرست" وصاحبو  -ثانياً 
. استطاع تصنيؼ المعرفة اإلنسانية ككنو منزلة عاليةكتاب الفيرست البف النديـ  تبٌكأ 
زدىار الحضارة ال عاكسةمرآة . فضبلن عف أٌنو في المغة العربية تصنيفيعيد أكؿ عمؿ  كلذلؾ،
ـ كتابو يتمخص في أنو قسٌ  التصنيفيفمنيج ابف النديـ في عمؿ ىذا الكتاب ؛ في عصرهالعربية 

ـ كؿ مقالة إلى فنكف بمغت اثنيف كثبلثيف فنان، استطاعت عشرة أقساـ، كؿي منيا إلى مقالة ثـ قسٌ 
فقد جمع فيو أسماء الكتب التي كانت  ؛العمكـ كالفنكف السائدة في عصره استيعاب مختمؼ

 ،ذلؾلك  .ثبت أسماء مؤلفيياأثـ  ترتيبان مكضكعاتيان،معركفة في أكاخر القرف الرابع اليجرم كرتبيا 
فيرسان مكحدان لمعمكـ  مف كضع مف كضع أسسان لتصنيؼ الكتب، كأكؿى  ؿى ابف النديـ أكَّ  عدُّ يي 
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 .المختمفة
 نسبو ومولده 0النديـ ابف

كمبمغ عممنا   .)الكٌراؽ( كيكنى بأبي الفرج ىك محمد بف إسحاؽ بف يعقكب النديـ البغدادم       
فّْيى العاـ أنو   اقان يتعامؿ مع العمماءفقد كاف أبكه كرٌ  ؛نشأ ابف النديـ في بيت عمـكقد  .ىػ385تيكي

  .أخذ ىذا المقب عف أبيومف كؿ حدب كصكب، بدليؿ أف أباه لقب بالنديـ ثـ 
بغداد التي كلد  ابة كحفظ القرآف الكريـ في أحد جكامعالتحؽ بحمقات تعميـ القراءة كالكت       

أتـ حفظ القرآف كمو عندما بمغ العاشرة مف العمر مما ىيأه لتعمـ عمـك المغة كالببلغة ك  .فييا
 كعمى الرغـ مف أنو زار المكصؿ كمدنان  .xxxviiiف كالحديث كعمـ التجكيد كاألدبكتفسير القرآ

خارج العراؽ  انتقؿأنو  ا مقران كمقامان لو، كلـ يثبتو كلد كتكفي في بغداد كاتخذىنٌ فإ أخرل،  عراقية
  .كتابو الفيرست الذم أٌلفو بعد سف الخمسيف حسبما كرد في

 0بالعمماء عالقتو
مما أتاح لو أف  ؛التي كاف يعمؿ فييا "راقةدار الك "يساعد كالده في إدارة  ابفي النديـ كاف      
عدد مف بكأف يمتقي  ،كأف يحدد قيمتيا العممية ،معظـ الكتب التي ذكرىا في كتابو الفيرست ييطالعى 

 كما حدث  ،المؤلفيف
 ا.في لقائو بالمفكر أبي بكر محمد عبد اهلل البردعي كأبي عبد اهلل الصفكاني كغيرىم

إسماعيؿ "  في مقٌدمتيـ ، كيأتيركاةد عمماء نكابغ درس عمى ي أٌنو ابف النديـ كيفيدنا      
أبك إسحاؽ "صاحب كتاب األغاني ك "أبك الفرج األصفياني"ك، الذم أجازه بالركاية عنو "ارفٌ الصٌ 

 "بانيز أبك عبد اهلل المر "ك ،كاف حجة فيياالذم أخذ عنو عمـك الشريعة كالفقو ك  "بف سعيد السيراني
ؽ كترجـ الذم كاف حجة في عمـ المنط "حسف بف سكار، ك"في التاريخ كاألخبارالذم كاف حجة 

الذم كاف عالمان في الرياضيات كلو فييا كتب  "يكنس القاضي"، كعددان مف الكتب العممية
 .xxxviiiالذم كاف حجة في اليكنانيات "أبك الحسف محمد بف يكسؼ"مترجمة، ك

 0وتأثيرىا في ابف النديـجري الياألوضاع السياسية لمبالد في القرف الرابع 
ىذا العيدي كاف  فقد سياسيان في القرف الرابع اليجرم،الدكلة العباسية عمى الرغـ مف معاناة       
التي  العممية مكتبة بيت الحكمة آيةي ذلؾ منجزاتفي العالـ اإلسبلمي، ك  مالنضكج الفكر  عيدى 

بيف الحكاـ الجتذاب العمماء كتشجيع  الٌشديد التنافس عبلكةن عمى، مف قبؿي أسسيا ىاركف الرشيد 
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ػ  334كاف بنك بكيو ) ،ففي العراؽ كببلد فارس كخراساف. xxxviiiاإلنتاج الفكرم كالبحث العممي
إذا كاف ( الذيف عرؼ عنيـ حب العمـ كتشجيع العمماء، ككانكا اليستعينكف بكزير إال ىػ447
  .اد، كابف العميد الميمبيحب بف عبكمف كزرائيـ الصا .في العمـ كاألدبالمعان 

كاف السامانيكف يحكمكف تركستاف حيث كانت بخارل مركزان ىامان مف  ،كفي الكقت نفسو 
ىػ( الذم استكزر البمعمي 366ػ  350ككاف مف ممككيـ منصكر بف نكح ) .مراكز العمـ كاألدب

ابنو نكح بف منصكر  كجاء بعده .تاريخ الطبرم إلى المغة الفارسيةالعالـ الفارسي الذم ترجـ لو 
 .م كاف كزيران لمبكييييف في بغدادىػ( الذم أراد أف يستكزر الصاحب بف عباد الذ387ىػ ػ 366)

كمما ييٍؤثر عف نكح بف منصكر أنو أنشأ مكتبة عظيمة لمدكلة زارىا ابف سينا كذكر أنو استفاد مف 
 .مجمكعاتيا فائدة جمة

الغزنكية التي كاف مف أقكل ممككيا محمكد الغزنكم قامت في أفغانستاف كاليند الدكلة ك       
سىًمع عف عالـ أك أديب إال استقدمو إلى ببلطو حتى كلك  الذم كاف لو شغؼ بالعمـ كاألدب، كما

 عمماءى  استقدـكاف المأمكف بف مأمكف الذم  ،كفي خكارـز كذلؾ .ة حاكـ آخركاف في حضر 
 .ابف سينا كالبيركني منيـ ان أفذاذ كأدباءى 

ػ  336كانت الدكلة الحمدانية كعمى رأسيا سيؼ الدكلة الحمداني )  ،كفي حمب كالمكصؿ      
 .المتنبي شاعر سيؼ الدكلة كفي مقدمتيـ( الذم اجتمع حكلو فحكؿ الشعراء  ىػ365
فقد قامت الدكلة الفاطمية التي بدأت بإنشاء الجامع األزىر  ،أما في مصر كشماؿ أفريقيا      

، كبرز مف الخمفاء الفاطمييف كتقٌدميا في تنمية العمـك الكبيرزلة جامعة ليا أثرىا الذم كاف بمن
ىػ( 386ىػ ػ  365في ازدىار الحياة الفكرية كىما العزيز باهلل ) المتمٌيزخميفتاف ليما دكرىما 

 كالحاكـ بأمر اهلل 
ت اآلالؼ مف كمما ييٍؤثر عف العزيز باهلل مكتبتو الضخمة التي حكت مئا .ىػ(411ػ  386)

ككانت بمنزلة أكاديمية  المجمدات، كما أنشأ الحاكـ بأمر اهلل دار الحكمة عمى غرار بيت الحكمة
 .الفكرمالتبادؿ لمبحث العممي ك 

فقد كانت في ذلؾ الكقت عمى قمة المنافسة العممية  ،أما األندلس في ظؿ المركانييف      
ىػ( 350ػ300ندلس العظماء عبد الرحمف الناصر )كالفكرية مع المشرؽ اإلسبلمي، كمف خمفاء األ

 كابنو الحكـ 
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لمبحث  كتسخير األسباب المبلئمةيـ لمعمـ عف خمفاء األندلس حبُّ  ككاف معركفا .ىػ(366ػ  350)
نشا  ضٌمت  صر مكتبة ضخمة في قرطبةفقد أنشأ الحكـ بف عبد الرحمف النا ؛ىـ لممكتباتؤي كا 

تقسيـ األندلس إلى دكيبلت كطكائؼ، فقد حرص مف رغـ العمى ك  ات.مجمدعديد اآلالؼ مف ال
نشاء المكتبات،  إسماعيؿ  كمف ىؤالءممكؾ الطكائؼ كؿ عمى حدة عمى تشجيع العمـ كالعمماء كا 

 .xxxviii(ىػ435 )تبف ذم النكف 
كاف الحكاـ يقدمكف مف ماليـ ككقتيـ الشيء الكثير لمعمماء كاألدباء، كلذلؾ راجت دكلة        
،دب ركاجان كثيران ك العمـ كاأل ككاف  ،كر الكراقة عمى نطاؽ كاسعكانتشرت دي  تضاعفت التصانيؼي

 مرمكقة.لمكراقيف مكانة 
كىك في تككينو العقمي كالشخصي،  كبيران كابف النديـ عاش في ىذا المناخ الفكرم مما أثر تأثيران 

  .xxxviiiأعظـ مؤلفي الثقافة اإلسبلمية في العصكرالكسطى مف

  :لفيرستأىمية ا -ثالثاً 
في  تصنيفيو كضع يده عمى أكؿ عمؿ أنٌ في ابف النديـ في كتابو الفيرست  ألمعية تتبٌدل      
كيعد الفيرست أكؿ  .لئلنتاج الفكرم تصنيفي"بط الالض"العربية كبٌيف مدل أىمية كخطكرة المغة 

ألؼ بالعربية أك أكؿ كتاب بالمغة العربية يصمنا معرفان بأقدـ ما ىك ك  .عمؿ شامؿ مف ىذا النكع
، بذلؾ، فيك .كحتى تاريخ تأليؼ الكتاب ،التأليؼ ترجـ إلييا في جميع أبكاب المعرفة منذ بدء

يككف ابف النديـ أكؿ مف ألؼ تاريخان لمتراث العربي قد  الضخمة. كلذلؾ،ثقافية السكعة مك ال بمثابة
لمصادر المختمفة لممقاالت أف كمف ا ،يككف كحيدان في بابو، كيتضح لنا مف المعمكمات الكاردة فيو

كلـ يكف  .مؤلفة كتصنيفيا تصنيفان مكضكعيان العرب قد اىتمكا في كقت مبكر بتسجيؿ كتبيـ ال
ييؤرخ حمؿ ك يي  بؿ كاف صاحبياصنؼ، تحصي ك تلمكتبة عامة أك خاصة  سةمجرد فير  الفيرست

كاية أخرل "ح نيتع يتكقؼ ليكرد مثبلن ما فيك الضبط كالفحص؛ؿ أضفى عمى كتابو سمات بشك
  يشير إلىحيف كما يفعؿ  ،ككيؼ تككنت تمؾ األفكار كأفكارىا، تاريخ طائفة سردفي أمرىـ" كي

 .الكمدانييف كالحرافييف
بعض المقاالت كالفنكف بأسمكب  صدرتكمـ في  في كتابو، أٌنوبف النديـ كمف حسنات ا       

فيما  كخاصة طرقياالمكضكعات التي  فيتفيدنا  جٌمةلنا معمكمات  سٌجؿك  الفاحص الميدٌقؽ،
بالمقالة األكلى التي تناكلت لغات األمـ مف العرب كالعجـ كتنكعت أقبلميا كأنكاع  يختٌص 
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 ييعدٌ فالفيرست ؛ ى مذاىب أىميا، ثـ القرآف الكريـكتاباتيا كأشكاؿ خطكطيا كالشرائع المنزلة عم
المقالة الرابعة عمى سبيؿ  جاء في فقدلمكتب التي كردت فيو،  في الفيرسة الكصفية ان مرجع
: "قاؿ محمد بف إسحاؽ غرضنا في ىذه المقالة أف ما نٌصوالخاصة بالشعر كالشعراء ، ك المثاؿ

نبيف ذكر صناع أشعار القدماء كأسماء الركاة عنيـ كدكاكينيـ كأسماء أشعار القبائؿ كمف جمعيا 
شعر حتكم أشعار المحدثيف، مقدار حجـ كألفيا، كنذكر في الفف الثاني مف ىذه المقالة، التي ت

 التصنيفيكىك بذلؾ ييتـ بأىـ عناصر الكصؼ . xxxviiiكؿ شاعر كالمكثر منيـ كالمقؿ"
 :xxxviiiلمكثائؽ

فضبلن عف تحديد عف الشعر،  المسئكؿنسبة النٌص إلى صاحبو؛ فالمؤلؼ يعمؿ عمى إبراز  -آ
 .الركاة عنيـ

    راء شعابف النديـ: "أسماء جماعة مف ال فمف ذلؾ ما يذكره األكراؽ؛عدد  كىك التكريؽ: -ب
مدرؾ بف محمد . كمنيـ ئة إلى عصرنا الحاليابكتاب بعد الثبلثم كاالمحدثيف ممف ليس     

الشيباني مئتا كرقة، أبك بكر بف العبلؼ كعمؿ شعره بعض أىمو مع أخباره مع مف مدحو كمقداره 
 .xxxviii"..كرقة ةخمسمائكرقة، أبك طاىر سندكؿ بف حبيبة كاسطي جيد الشعر  ةأربعمائ
في حد  منيابيانات الكتب بعد التأكد  إيرادككاف ابف النديـ فكؽ ذلؾ دقيقان كحريصان عمى         

العاشرة كالتي مكضكعيا ذاتيا كرؤيتيا، فيذا حديث عف جابر بف حياف كأسماء كتبو في المقالة 
"لو فيرست كبير يحتكم جميع ما ألؼ في الصنعة كغيرىا، كلو : فك الصنعكيف ك ك الكيميائي

فيرست صغير يحتكم ما ألؼ في الصنعة فقط، كنحف نذكر جمبلن مف كتبو رأيناىا كشاىدىا 
 .xxxviii"..الثقات فنذكرىا ىنا

كييعٌد كتاب الفيرست، عبلكة عمى ما ذكر، مصدرا متميّْزان في الٌترجمة المتخٌصصة         
 الٌدائرة حكؿالمقالة السابعة  اىـ مف غير المسمميف؛ كمثاؿ ذلؾ، ما كرد فيك عمماء المسمميف كسلم

 تكمـفبلسفة اليكناف ككتبيـ، ثـ  لنا أخبار أفبلطكف كأرسطاليس كغيرىما مف ذكر فقد ؛الفمسفة
تصنيفيا فكذر اسمو كما كصمنا مف كتبو محاكال  ؛عف فبلسفة المسمميف بادئان بالكندم ككتبو

كتبو / كتبو الحسابيات/ كتبو المنطقية / ػ أسماء كتبو الفمسفية عمميا، كذلؾ حسب اآلتي:
 ..xxxviiiكتبو كتبو األبعديات/ كتبو اليندسيات / كتبو النجكميات/ كتبو المكسيقيات/ الكريات

 0منيج ابف النديـ في الفيرست -رابعاً 
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عمى منيج مكضكعي سبؽ فيو غيره مف  ست""الفير  بوالقد سار ابف النديـ في تأليؼ كت       
 الباحثيف 

 لدل عمماء المسمميف، كىك التصنيفيفي عصرنا الحالي ليصبح رائدان في التأليؼ المكسكعي 
ؿى أف المسمميف  قطع باليقيفقد  بذلؾ  . كلعٌؿ أىميايممأسس البحث الع كانكا متمٌكنيف مف األيكَّ

 المنقكلة. في األخبارالتحٌقؽ ك  األمانة
؛ xxxviiiاالباحثيف أف فيرست ابف النديـ ىك مف أقدـ كتب التراجـ كمف أفضمي أحدي كيرل        

تيا كرتبيا كفؽ مكضكعا اليجرم،قد جمع فيو أسماء الكتب التي عرفيا حتى أكاخر القرف الرابع ف
أف  بيا إلىفي التأليؼ أف يقدـ الكبلـ في الفنكف التي بكٌ  مذىبوك  .ثـ أثبتيا تحت أسماء مؤلفييا

أسماء مؤلفاتيـ جميعيا ، كقد يغفؿ الكفاة كالزمف كيطيؿ  لممؤلفيف كيسردى  يستكمؿ أبحاثو ثـ يترجـى 
في بعض التراجـ كيختصر في بعضيا اآلخر، كقد يسترسؿ في كصؼ بعض األشياء كما فعؿ 

 .فبلتيـ كآراءىـ كآليتيـ كزعماءىـفذكر عاداتيـ كح ؛في حديثو عف مذاىب الصائبة كالمانكية
 كما يظير مف مطالعة الفيرست أف ابف النديـ قد اعتمد 

 رجمات كالمؤلفات كالخزائف،عمى ما تقدمو مف العمماء الذيف كضعكا قكائـ كفيارس لممت
  .المأمكف في عيدتمؾ التي كانت  كبالخصكص

ة إلى ى كبلن منيا مقالة، ثـ قسـ كؿ مقالعشرة أقساـ سمٌ  إلى ـ ابف النديـ كتابوكقد قسٌ        
ىذا الكتاب فيرسان  صاربحيث  ؛العمكـ كالفنكف عديدىا اثنيف كثبلثيف فنان غطت فنكف بمغ عددي 

 يسجؿ الكتب التي ظيرت 
فيي  ؛ريخ مكاليدىـكاة إلى أخبار مصنفييا كأنسابيـ كتإضاف  .في جميع العمـك حتى عصره

إذ رتب ابف النديـ كتابو عمى عشر  . عف أنيا تعتمد تصنيفان لمعمكـفضبلن  تاريخي تحميمي تصنيؼ
 . كمنيا عمى سبيؿ التمثيؿ:مقاالت تشمؿ األقساـ الرئيسة لممعرفة في عصره

 : كىي ثبلثة فنكف:المقالة األولى
ا كأنكاع خطكطيا كأشكاؿ الفف األكؿ: في كصؼ لغات األمـ مف العرب كالعجـ كنعكت أقبلمي

 .كتاباتيا
 .عمى مذاىب المسمميف كمذاىب أىميائع المنزلة الفف الثاني: في أسماء كتب الشرا
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الفف الثالث: في نعت الكتاب الذم ال يأتيو الباطؿ مف بيف يديو كال مف خمفو تنزيؿ مف حكيـ 
 حميد، كأسماء 
 .أسماء ركاتيـ كالشكاذ مف قراءتيـالكتب المصنفة في عمكمو كأخبار القراء ك             

 .ف، في الكبلـ كالمتكمميفخمسة فنك : كىي المقالة الخامسة
 .المعتزلة كالمرجئة كأسماء كتبيـ الفف األكؿ: في ابتداء أمر الكبلـ كالمتكمميف مف

الفف الثاني: في أخبار متكممي الشيعة اإلمامية كالزيدية كغيرىـ مف الغبلة كاإلسماعيمية كأسماء 
 .كتبيـ

 .تبيـي المجبرة كالحشكية كأسماء كالفف الثالث: في أخبار متكمم
 .الفف الرابع: في أخبار متكممي الخكارج كأحنافيـ كأسماء كتبيـ

ى الكساكس كالخطرات الفف الخامس: في أخبار السياح كالٌزىاد كالعباد كالمتصكفة كالمتكمميف عم
 كأسماء 

 .كتبيـ      
 .نكف، في الفمسفة كالعمـك القديمة: ثبلثة فالمقالة السابعة

بلسفة الطبيعييف كالمنطقييف كأسماء كتبيـ كنقكليا كشركحيا كالمكجكد الفف األكؿ: في أخبار الف
 منيا 

 .كماذكر كلـ يكجد كما كجد ثـ عدـ             
كالمكسيقييف كالحساب  xxxviiiعاليـ كالميندسيف كاالرثماطيقييفالفف الثاني: في أخبار أصحاب الت

 كالمنجميف 
 .اتاع اآلالت كأصحاب الحيؿ كالحرككصن             

كنقكليا الفف الثالث: في ابتداء الطب كأخبار المتطببيف مف القدماء كالمحدثيف كأسماء كتبيـ 
 .كتفاسيرىا
أك مكضكع المقالة المطركؽ ـ لكؿ مقالة كفف مباحث مختصرة عف قدٌ كالمبلحظ أٌنو           
يبدأ ابف  األكلى منيا،؛ ففي في كؿ المقاالت كلكف ىذا األسمكب في العرض ال نجده .الفف أحيانان 

تحميمو "القمـ العربي" الذم اختمؼ الناس ل ان غات كفي مقدمتيا المغة العربية، كفقلمُّ  بتكصيؼالنديـ 
 ييردّْدي المؤلؼ ك  .في أكؿ كضعو
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خطكط "الحكايات األسطكرية منيا كالكاقعية، كصكالن إلى البحث في عديد  في ىذه المقالة
  ".المصاحؼ

 ..إلى القمـ السرياني كالفارسي كالعبراني كالركمي كالصيني ابفي الٌنديـينتقؿ  ،كمف القمـ العربي
ؿي كىك  .إلخ الفركؽ بيف قمـ كآخر في المضمكف كفي  عرض شارحان كي ،نماذج مف تمؾ األقبلـ ييسجّْ

 فيك ؛الشخصية كخبرتو مكماتومع عتمد عمىي و،كيحممفسّْريهي يي  ماجٌؿ  في كييبلحظ عمى أٌنو، .الشكؿ
 يتحٌدث عف لقاءاتو بصيني أك فارسي شرح لو كؿّّ عمى حدة ما أراده.

يأتيو  نعت الكتاب الذم الأمثاؿ "المؤلؼ أسماء كتب الشرائع المنزلة  يسرد ،كمف المغة         
 الباطؿ 

في  المقالة األكلى التي يتبعيا بالثانية كىي ثبلثة فنكف ٍنًيييي  ،كبيذا ".مف بيف يديو كال مف خمفو
لى أخبار النحكييف البصرييف كمعنى العرب . النحكييف كالمغكييف كيعكد ىنا إلى ابتداء النحك كا 
 كأسماء كتبيـ ثـ 

ديـ قد كضع النٌ  يككف ابفي  ،كىكذا ".البصرم كالككفي"إلى الككفييف ثـ إلى الذيف خمطكا المذىبيف 
 لمقاالتو كميا. ييتًدم بيا في تصنيفو كتأريخو أيسيسان 
لمحياة العقمية الجامع  سجؿٌ ال بمثابةفيك  غير ميطيؿ فييا؛ ثـ يكرد لنا الترجمات         

لذلؾ ييعٌد ابف النديـ  عيده.مؤلفات عربية كمترجمة منذ أقدـ العصكر حتى  ؿي سجّْ يي  ؛لممسمميف
بطريقة تترجـ لؤلفراد  فيرسة الكصفية التي مف خصائصيا أٌنياكضع أسس عمـ الأكضح مف 

ـ المؤلؼ حيث قدٌ  ؛xxxviiiفي مدخؿ فيرستو ىك، كما جاء كراء ذلؾ فييا.مكضكعية ال إسياب 
ؼ إلى كؿ عمـ مف العمـك عمى ترجمة المؤلفيف الذيف صنفكا في ذلؾ العمـ، ثـ سرد عرٌ خطة لمتٌ 

مكب د أسحدّْ يي  أف مذىبان ميؤٌداهي  . كنيج في ذلؾكتبلمفان يكصتثارىـ، كما أعطى آأسماء كتبيـ ك 
ـٌ ذلؾ عفكىؿ  ،اتصالو بالكتاب طريؽ الرؤية المباشرة أـ عف طريؽ الركاية أـ عف طريؽ  ت

  يا.أكراقو كأنكاع خطكطو كأصحاب عدده ك ءى أجزاد فيحدٌ  دقيقان، فان صٍ كى الكتابى  يصؼ ثـٌ  ؟القراءة
ثـ  ٌتعكيؿ،كعمييا ال ،التعميـ أكلى مراحؿعٌدىا ك  ؛كالكتابة بالخطّْ  كقد بدأ ابفي النديـ خطتو     
 انتقؿ 
ـ التاريخ كاألدب كالكبلـ و قدٌ أنٌ  بيدالعمـك الدينية عند المسمميف،  ، فضبلن عفلمنزلةايانات الدّْ إلى 

أف ابف النديـ  كليس مف المستبعد الذم كاف متداكالن؛ متصنيؼ اإلسبلميل مجاؼو عمى الفقو، كىذا 
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 .xxxviiiمية كفمسفتيا كما فعؿ الفارابي كغيرهبالتقسيمات العم عمـ أك اقتناعلـ يكف عمى 
كلكف الطابع الظاىر  ،يتصؿ بالفنكف كالتراجـ كالكتب ،كالفيرست بيذا المنطؽ مف التأليؼ     

فإف الفيرست يبقى  ،كعمى الرغـ مف أف الكثير مما ذكره مف الكتب مفقكد .عميو ىك طابع الكتب
 كالمعرفية.كذلؾ لقيمتو التاريخية  ؛لمتراثدارس  عنيا أمُّ  ييستغن التي الصادر لمامف بيف 

 ؛ فيك غيري مسبكؽ في تسجيؿقيمة عممية كبيرة ذيكر، فإف لكتاب الفيرست فضبلن عٌماك       
ضاع  ، كيرجع ذلؾ إلى أف أمثاؿ الفيرستالحركة العممية عند المسمميف في عصره كمف قبمو

مف أكائؿ العمماء  ابفي الٌنديـ دُّ عى يي ك  منيا. إاٌل القميؿي  الكثيري منيا بسبب الحركب كغيرىا. كلـ يبؽى 
  أفقان جديدان لمف جاء بعدهالذيف فتحكا 

  .لـ يكٍف معركفان العمـ  آفاؽمف 
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 في بدايات تأريخ العرب لمعمـو
 منجية عرفة منسية د.

 نوفمبر بقرطاج، 7 جامعة
 بتونس المعيد العالي لّمغات

mongiaarfa@yahoo.fr 
يندرج ىذا العمؿ في إطار محاكلة االستجابة إلى الدعكات اٌلتي بدأت تتعالى منذ          

سنكات إلى إعادة قراءة التراث العربٌي اإلسبلمٌي كالرٌد عمى االقتراحات المطالبة بتجاكز التركيز 
سية "الرسمية" إلى االعتناء بكٌؿ ما يتعٌمؽ باإلنساف كبأكضاعو الماٌدية عمى األحداث السيا

ـٌ، أٌما في شأف تاريخ العمـ، فييقترح  كالمعنكية، في حاضره كفي ماضيو. ىذا في شأف التاريخ العا
تجاكز استعراض خبرات العمماء إلى تحميؿ خطابيـ العممي باختبلؼ أنكاعو، حسب الغرض 

. كمف بيف ىذه األنكاع، خطاب العرب ذاتو في xxxviiiالغاية اٌلتي مف أجميا أٌلفكااٌلذم أٌلفكا فيو ك 
فقد عٌبركا عف ذاتيـ كذات اآلخريف، ككانت ليـ طرائقيـ في استحضار التاريخ، . معمكـتأريخيـ ل

 مركرا بمراحمو التأسيسية اٌلتي رافقت نشكءه كارتقاءه. ك  ابتداء مف إرىاصاتو األكلى،
في ىذا البحث بكيفية معالجة المؤٌرخيف العرب لتاريخ العمـك  ارتأينا أف نعٌرؼلذا        

كالعمماء، كنحاكؿ استخراج القكانيف كالمبادئ اٌلتي قاـ عمييا نقميـ الخبر العممي منذ مراحمو 
 األكلى.
كلعٌؿ ىذا العمؿ التأصيمي ىك مف أصعب األعماؿ. كقد أدرؾ المؤٌرخكف العرب ذلؾ منذ        

ـ( في ىذا الصدد: "الكبلـ في التاريخ صعب 910ىػ/298القديـ. يقكؿ إسحاؽ بف حنيف )ت
جٌدا، ال سٌيما البعيد منو، كليس كٌؿ أحد ال يحٌقو، ألٌف كٌؿ أحد يتكٌمـ فيو بحسب ما كقع إليو أك 

   .xxxviii"سمع منو
شؼ عف تجارب قبمية تك لكف مف المتعارؼ أيضا أٌف كٌؿ عمؿ تأصيمٌي تسبقو مرحمة ما       

ف في مجاالت أخرل  . كىذه تجارب أٌكلية تظير فييا غير المجاؿ المقصكد بالٌذاتسابقة، كا 
بدايات الكعي العربٌي بأىٌمية التاريخ كبمدل تأثيره الحقا في طرائؽ معالجة المؤٌرخيف العرب 

ـٌ، كىي طرائؽ سبؽ أف طٌبقت عمى عمـ ا .، ماٌدة كمنيجالتاريخ عممي الطٌب كالفمسفة لتاريخ العا
 فضبل عف العمكـ الدينٌية، لذا كسمناىا بالمرحمة الماقبمية.

mailto:mongiaarfa@yahoo.fr
mailto:mongiaarfa@yahoo.fr


 286 

                                                                                                                                            

 
 العقمّية المرحمة الماقبمية لمتاريخ العربّي لمعموـ -1

يتعٌيف إذا ما أردنا أف نتحٌسس البكادر اٌلتي مٌيدت لتاريخ العرب القدامى لماضييـ العممٌي، 
االنطبلؽ مٌما نسب إلييـ مف كعي تاريخٌي مبٌكر، مع االختبلؼ في الحاجات كالغايات، 

تفٌيـ قصد كذلؾ االجتماعٌية كالدينٌية كالسياسٌية، فضبل عف االختبلؼ في الطرائؽ كالمناىج، 
 مظاىر تأثيرىا في المراحؿ البٌلحقة لتأريخ العرب لمعمكـ.

 
 وعي العرب بأىّمية التاريخ -1-1
د الباحثكف ىذا الكعي بالزماف، بأبعاده التككينٌية الثبلثة، التعاقب كالتزامف كالمٌدة، إلى الفترة أعا

، كاستدٌلكا عمى ذلؾ بما أتى في شعر العرب القديـ، كبتعريؼ ىؤالء الزماف xxxviiiالسابقة لئلسبلـ
المضاٌدة، كالطمؿ بأقدـ المفاىيـ، كمنيا اختبلؼ الٌميؿ كالنيار، كتعاقب الفصكؿ، كتكالي األحكاؿ 

كتذكيرىـ  xxxviii. كما استدٌلكا عمى ذلؾ أيضا بتأريخ العرب بعاـ الفيؿxxxviiiمف اآلثار الباقية
بقصص مف تاريخ الجزيرة العربية الغابر، شماليا كجنكبيا، مثؿ قصص تبابعة حمير كدخكؿ 

خبارىـ بأٌياـ العرب بيف القبائؿ ت ركاية . كقد تكاصمxxxviiiاألحباش إلى اليمف كسقكط سٌد مأرب، كا 
ـٌ  xxxviiiىذه القصص شفاىا ـٌ في المساجد كالمناظرات كالمنادمات. ث في المسامرات كالجمسات، ث

دٌكنت في الكتب، ككاف ذلؾ بصيغة امتزجت فييا ركاية التاريخ الكاقعٌي باألسطكرٌم، كفٌسرت فييا 
اد السيميائٌييف ، كدٌعمت بشعر مماثؿ، حٌتى أٌف النقٌ xxxviiiاألحداث بإسناد األفعاؿ إلى القكل الغيبية

ٌف ذلؾ الكعي بأىٌمية . كيظير أxxxviiiذىبكا إلى أٌف معناه ال يدرؾ إاٌل بتطبيؽ المنيج األسطكرمٌ 
الحدث التاريخٌي لـ يكف لغاية التاريخ، بؿ كاف لغاية إعطاء القبيمة صكرة مثمى يرسميا الراكم أك 

لمدفاع عنيا كمناصرتيا، أك لتأكيد ذاتو بتأكيد ذاتيا، الكاتب، كيستعرض مبلحـ أسبلفيا، كذلؾ 
ىذا عمى الرغـ مف تطٌكر نظاـ المجتمع  .xxxviiiكتدعيـ كجكده الحاضر بتدعيـ كجكدىا الماضي

العربٌي اإلسبلمٌي المٌطرد كالدعكة إلى المساكاة بيف المؤمنيف، ميما كاف جنسيـ. كقد اشتير مف 
اة القبائؿ كأشعار الشعراء ـ( "أسماء ركٌ 987ىػ/377يـ )تاة عدد ذكر منيـ ابف الندىؤالء الركٌ 

 .xxxviiiالجاىمٌييف كاإلسبلمٌييف إلى أٌكؿ الدكلة العٌباسية"
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نشأ عف جيد البحث في ذاكرة المجمكعة لخدمة حاضرىا، عمـ مستقٌؿ بذاتو، أال كىك عمـ قد ك 
، أك انتحمكا ليا ليا التاريخيٌ فراد األسمسمة انتساب أصؿ القبائؿ ك األنساب، كقد تتٌبع فيو النٌسابكف 

، xxxviiiأصبل مف أجؿ دعاكم سياسية دينية. فأنتجكا ابتداء مف القرف الثاني اليجرٌم أدبا غزيرا
كسٌنكا في تأليفو منيجا كقكانيف لمتعريؼ بمدل صدؽ الرٌكاة كاستدٌلكا لذلؾ باستدالالت متنٌكعة، 

غابرة  تاريخية ، كاستدالالتxxxviiiكمنيا استدالالت قرشية عادكا بيا إلى نذر عبد المٌطمب
أسطكرية جعمكا منيا برىانا عمى عراقة القبيمة كعمى كحدة عناصرىا الداخمٌية في تقادميا، كعمى ك 

في ىذا الكضع الجديد بدأ التفكير شرعٌية تحالفيا مع قكل أخرل في النزاعات الدينٌية كالسياسٌية. ك 
أجمو أسمكبا ال يخمك مف الحاجة إلى  عمكـ تتمحكر حكؿ الديف كتستغٌؿ مف في إرساء أسس
 التاريخ كأساليبو.

  
 التاريخ لمعمـو الدينية -1-2

مـ البائدة كالباقية، كركايات مف التاريخ ألكاف التاريخ حاضرا في القرآف، فيو تذكير بقصص ا
ٌمؿ استخداـ ىذه الماٌدة التاريخية بمقاصد أخبلقٌية تعميمٌية ـٌ كتراث أىؿ الكتاب. كعي العا

xxxviii تعظ ،
اإلنساف لترسيخ عقيدة اعترؼ ليا المؤمنكف آنذاؾ بجانبيف متكامميف، جانب سرمدٌم أزلٌي تمٌثؿ 
في إيمانيـ المطمؽ بالكحي، كجانب تاريخٌي ربطكا فيو ذلؾ الكحي بالظركؼ اٌلتي نزلت فييا كٌؿ 

ـٌ كتاب، كتمٌقاىا المسممكف شفاىا xxxviiiسكرة أك آية لمتمٌسكيف بالحفظ احتٌد الجدؿ بيف اة، بعد أف ث
. كتطٌمب استحداث عمـ أسباب النزكؿ قياس مدل مصداقية xxxviiiكالركاية كالداعيف إلى التدكيف

مبٌمغي القصص كالتثٌبت مف سمسمة سندىـ بالتعديؿ كالتجريح. كفي كتاب جبلؿ الديف السيكطي 
نزكؿ ـ( نقؿ لركايات قديمة، كجرد ألنساؽ سمسمة سند مسترسمة حكؿ ظركؼ 1506ىػ/911)ت 

كٌؿ آية، كتعميؽ عمى تمؾ السمسمة مف حيف آلخر، أك إقرار صريح بضعفيا إف اقتضى األمر 
 . xxxviiiذلؾ

كاستتبعت تمؾ الحاجة إلى تنزيؿ القرآف منزلتو في كاقع نزكلو، الحاجة إلى تنزيؿ األحاديث 
التثٌبت مف النبكٌية المتٌممة لو في مراحؿ كاقع ركايتيا، كذلؾ بتتٌبع سمسمة سندىا ىي أيضا، ك 

شخصية رٌكاتيا بالتعديؿ كالتجريح. فرٌتب المحٌدثكف األسانيد مراتب متدٌرجة في الٌزمف، كذلؾ قبؿ 
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االلتفات إلى معنى األحاديث. كأدرككا الحاجة الممٌحة إلى التاريخ، إلى أف أصبح عمما مساعدا 
 . xxxviiiلعمـ الحديث

اٌلتي شرع أصحاب  xxxviiiرة النبكٌيةكلـ يكف ىذا الضبط لؤلحاديث سكل قسـ مف التأريخ لمسي
. فظٌؿ تدكيف xxxviiiالسير في تدكيف تفاصيميا لتككف نمكذجا يرجع إليو المسممكف في تنظيـ حياتيـ

ـ( في ىذا الغرض مرجعا أساسيا لممؤٌلفات البٌلحقة، رغـ أٌنو لـ يسمـ 767ىػ/150ابف إسحاؽ )
 . xxxviiiمف النقد، بسبب ما أتى بو حكؿ جممة مف األحاديث

ـٌ أضي ؼ إلى السيرة النبكٌية اإلخبار ببقٌية األحداث التاريخية اٌلتي كاكبت اليجرة، كرافقت فيما ث
كالتابعيف، كتسجيؿ الكقائع كالحركب كالفتف  xxxviiiبعد االستخبلؼ، مثؿ تدكيف سيرة الصحابة

، ثـٌ حركات الفتكح الخارجيةxxxviiiالداخمية
xxxviii  تسجيبل أصبح يخضع لمقياس تاريخٌي ىجرٌم ،

جاد مكقع لتاريخ إسبلمي يتمٌيز بو عف تاريخ األمـ األخرل كأديانيا. كما اٌتخذ الخبر قصدكا بو إي
صبغة مذىبية في تدكيف الخبلفات بيف األدياف كالفرؽ حكؿ مقكالت في الفكر كالعقيدة 

كاحدة منيا إلى  . كاٌتخذ أيضا صبغة فقيٌية خبلفٌية بيف المدارس اٌلتي احتاجت كؿٌ xxxviiiكالعمؿ
يسير  ينيا مف التاريخ الدينٌي كالقياس عمى مكاقؼ السابقيف، كذلؾ قصد اقتباس قيـاستمياـ قكان

عمييا المسمـ في حياتو كاستنباط أحكاـ لحٌؿ مشاكمو االجتماعية المتجٌددة، أك لبلستجابة إلى 
أصبح استثمار التاريخ عمبل ذا صمة بالقكل السياسٌية كىكذا ة أك معارضتيا. مطالب سياسيٌ 

ة. كأدرؾ رجاؿ السمطة أىٌمية التاريخ كاالعتبار مف تجارب األمـ لتدعيـ سمطتيـ أك المتصارع
الطعف في المعاديف ليـ، مف الداخؿ كالخارج، فدخؿ التاريخ في ثقافتيـ السياسية. لذا شٌجعكا 

ه، كقد أٌلؼ عبيد بف شريح في العيد األمكٌم كتاب بمغيـ مف تاريخ الفرس كغير  عمى تدكيف ما
لمعاكية، كلعٌمو يككف الكتاب العربٌي األٌكؿ في التاريخ. لكف  xxxviiiؾ كأخبار الماضيف""الممك 

. كتحٌكؿ التاريخ العربٌي اإلسبلمٌي مف تاريخ سيصبح ىذا التاريخ ذاتو أداة لمصراع الشعكبيٌ 
شفكٌم إلى تاريخ مدٌكف لممعرفة، بكٌؿ ما يتطٌمبو تدكينيا مف تقنيات كبنى تتأٌسس عمييا نصكص 

ة كمساندة مٌرة أخرل لخدمة التكٌتبلت السياسيٌ كالشعكبٌية ة القبمٌية سيستند فييا المؤٌرخكف إلى الخمفيٌ 
ـٌ العٌباسٌية، أك مناىضتيا الحككمات المكجكدة، كمنيا األمكٌية ث

xxxviii . 
ـٌ، كتكاصؿ فييا ربط التاريخي بالديني، إذ عاد جٌؿ  في ىذه الظركؼ ظيرت كتب التاريخ العا

ـٌ ابف 957ىػ/346كالمسعكدم)تـ( 923ىػ/310تف، كعمى رأسيـ الطبرم)المؤٌرخي ـ( ث
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نبٌيا بعد آخر كأٌمة ـ( كغيرىـ، إلى بداية الخمؽ كتعاقب األنبياء كاألمـ، 1234ىػ/632األثير)ت
دراج األٌمة العربٌية كا   ،إلسبلـ في سمسمة األدياف السابقةاتنزيؿ اليدؼ مف ذلؾ ككاف  .بعد أخرل
في نظرىـ عمى تداكؿ كتعاقب  ي إطار األحداث الككنية الكبرل لمتاريخ القائـفاإلسبلمية 

، لشفع ىذا التاريخ فيما بعد بالمراحؿ السياسية العربية اإلسبلمية مرحمة بمرحمة، بؿ حكال يفحتمي
ـ( أف يككف كتابو مرتٌبا عمى "عشر دكؿ داكليا 1226ىػ/623بحكؿ. لذا ارتأل ابف العبرم )ت 

 .xxxviiiلى بيف األمـ فتداكليا تداكال بعد تداكؿ"الٌمو تعا
أٌما مف حيث منيج التأريخ، فقد كاصؿ المؤٌرخكف أيضا اعتماد اإلخبار كالركاية يتخٌمميا        

، أك تعديؿ كتبجيؿ، بسبب تقدير البعض أٌف في نقد التاريخ كالتشكيؾ في xxxviiiأحيانا نقد كتجريح
شركط المؤٌرخ فيما بعد، كستجد صدل في  يضبط النٌقاد. لكف سxxxviiiنجاعتو غيبة كتعريضا

إيماف المؤٌرخيف بدكر العمـ كقيمو في تنظيـ المجتمع كالديف  بسبب، xxxviiiتاريخ العرب لمعمكـ
 كالسياسة، كمنو العمـ الطبيعٌي. 

 لذا سنقصر ىنا حديثنا عف العمـ الطبيعي كعمـ الطٌب المتفٌرع عنو.
 
 الوعي العربي بتاريخ العمـو الطبيعية -2

تمٌثؿ ىذه المرحمة محٌطة تأسيسية لمتاريخ المختٌص بالعمكـ الطبيعٌية، كتتجٌسد في عٌدة أشغاؿ، 
ـٌ كتاريخ العمكـ، كأخرل تربط بينيا كبيف حركة الترجمة، كثالثة  أشغاؿ تربط بيف التاريخ العا

ؿ تترافؽ تتبمكر فييا حركة التحقيب إلى طبقات تتنٌكع في الغرض كتشترؾ في المنيج. كىذه أشغا
، مع ما يتخٌمؿ ذلؾ xxxviiiفيما بينيا أك تمحؽ بعضيا ببعض، فتكشؼ عف ثقافة قائمة عمى الخبر

 مف فكر نقدٌم كتتٌبع عقبلنٌي لمتكاتر التاريخٌي.
 
ـّ وتاريخ العمـو -1- 2  بيف التاريخ العا

ـٌ كالخاٌص، ك الجدلية تظير ىذه العبلقة  ظنا كعي قد سبؽ أف الحبيف النكعيف مف التاريخ، العا
سٌيد فؤاد  العمماء بأىٌمٌية التاريخ، كيمكف أف نبلحظ أيضا كعي العمماء بيذه األىٌمية. فقد ذكر

، نقبل عف ابف النديـ، كتابا في التاريخ لـ نجد لو ذكرا في طبعة الفيرست اٌلتي بف إسحاؽ لحنيف
كاألمـ كالخمفاء كالممكؾ في استندنا إلييا. كىك كتاب في" تاريخ العالـ كالمبدأ كاألنبياء كالممكؾ 
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اإلسبلـ، كابتدأ فيو مف آدـ كمف أتى بعده، كذكر ممكؾ بني إسرائيؿ كممكؾ بني ىاشـ إلى الكقت 
. كقد تككف نسبة ىذا الكتاب xxxviiiاٌلذم كاف فيو حنيف بف إسحاؽ، كىك زماف المتكٌكؿ عمى الٌمو"

ـٌ المشيكرة.إلى حنيف، إف صٌحت، مفيدة، كذلؾ بسبب أسبقيتو التاريخية عم  ى كتب التاريخ العا
كلكف، كلك لـ تتأٌكد ىذه النسبة، فإٌف ىنالؾ أخبارا أخرل، سنذكرىا الحقا، تؤٌكد لنا اىتماـ 

 العمماء، كمنيـ العمماء المترجميف بيذا التاريخ.
تكسيع المؤٌرخيف دائرة التاريخ كشمكلية مكضكعو اٌلتي نشدكىا منذ القرف الثالث كما نبلحظ أيضا 

ـٌ، سكاء كانت مؤٌلفاتيـ مف فما بعد اليجرمٌ  ، كمنيا إدماج الخبر العممي ضمف تاريخ الخبر العا
 في مقٌدمة كتاب "مركج الذىب" المسعكدم جنس المختصرات أك المبسكطات. كبالفعؿ، فقد صٌرح

بإضافتو الحديث عف عمكـ القدامى، فقاؿ: "قد ضٌمنتو جمؿ ما تدعك الحاجة إليو، كتنازع النفكس 
إلى عممو مف دراية ما سمؼ كغبر في الزماف، كجعمتو منٌبيا عمى أغراض ما سمؼ مف كتبنا، 
ا كمشتمبل عمى جكامع يحسف باألديب العاقؿ معرفتيا، كال يعذر في التغافؿ عنيا، كلـ نترؾ نكع

كما  ،xxxviiiمف العمكـ كال فٌنا مف األخبار، إاٌل أكردناه في ىذا الكتاب مفٌصبل، اك ذكرناه مجمبل"
أىٌمية إثراء مؤٌلفاتيـ إلى  ،ابف العبرم ، ثـٌ ـ(1070ىػ/463صاعد األندلسٌي )تأشار فيما بعد 

اليـ المفتكحة، بأخبار العمـ كالعمماء، كفي فضاء أكسع يتجاكز الجزيرة العربية إلى األمصار كاألق
بحيث التقى عندىـ التاريخ بالجغرافيا، كاجتمع لدييـ كصؼ حاضر البمداف كصفا طبيعٌيا كبشرٌيا، 

 . xxxviiiبالتذكير بماضييا كتاريخ دكليا كمدنيا كعمكميا
ـٌ إلى حٌد أف أصبح مقياسا جكىرٌيا في  ىكذا تطٌكر االىتماـ بالتاريخ لمعمكـ ضمف التاريخ العا

لطبقات األمـ. يقكؿ صاعد األندلسي في ىذا الصدد: "ككجدنا ىذه األمـ عمى  ترتيب المؤٌرخيف
كثرة فرقيـ كتخالؼ مذاىبيـ طبقتيف، فطبقة عنيت بالعمـ فظيرت منيا ضركب العمكـ كصدرت 

. كبالفعؿ  xxxviiiعنيا فنكف المعارؼ، كطبقة لـ تعف بالعمـ عناية تستحٌؽ بيا اسمو بعد مف امتثمو"
ب الرابع لمحديث عف "األمـ اٌلتي عنيت بالعمكـ"، كاعتبرىا "مف صفكة اهلل فقد خٌصص صاعد البا

مف خمقو كنخبتو مف عباده، ألٌنيـ صرفكا عنايتيـ إلى نيؿ فضائؿ النفس الناطقة الصانعة لنكع 
. كقد جاراه مف المؤٌرخيف ابف العبرم في ترتيب األمـ ترتيبا حسب xxxviiiاإلنساف كالمقٌكمة لطبعو"

. كنتج عف حركة التاريخ السابقة أك المرافقة، التفكير في استقبلؿ تأريخ xxxviiiلمعمـكمدل تعاطييا 
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، ك  ، االستمياـ مف الفكر الكافد عف طريؽ حركة ترجمة النصكص اليكنانية العمميةيمو بتدعالعمـك
ـٌ التأليؼ في ىذا التاريخ المختٌص يكناني لمعمك في التاريخ المكتشفة نصكص  كاالقتباس مف  .ـ ث

 
 التأريخ العربي لمعمـو اليونانية  -2-2

تعٌرؼ بتمؾ النصكص تعتبر حركة الترجمة في حٌد ذاتيا حركة تأريخ ضمنية لمعمكـ، ألٌنيا 
تعٌرؼ بتاريخ تغمغؿ تمؾ العمكـ األجنبية القديمة الكافدة في الفكر القديمة المنقكلة كعمكميا، كما 

المختمفة، اليكنانٌية كالفارسٌية كاليندٌية كالنبطٌية كغيرىا. كما العربٌي اإلسبلمٌي، بانتماءاتيا الثقافية 
تعمـ بتاريخ تأليفيا كمراحميا الزمانية المتتالية كتنٌكعاتيا داخؿ فكرىا األصمٌي الكاحد، اليكنانٌي 
مثبل، أك خارجو. كىذا ما أٌدل إلى االنتقاؿ مف الكعي بأىٌمية الترجمة إلى الكعي بأىٌمية التاريخ 

لى تزييف صكرتيـ قصد الرفع مف شأنيـ في عيكف لمع مماء القدامى اٌلذيف ترجمت نصكصيـ، كا 
مؤٌسسة بيت الحكمة الٌرسمٌية اٌلتي . كقد تبٌنت كاألخذ بعمكميـ ،العرب كالحٌث عمى تبٌني أفكارىـ

، ألسباب ال تخمك مف إيديكلكجية، كفي خضـٌ الصراع بيف ذلؾ أشرؼ عمييا رجاؿ السياسة
يف المدافعيف عف العمـك العربية األصيمة أك النقمٌية، كبيف المحدثيف المدافعيف عف العمـك الصفكيٌ 

ف نصكصا قديمة تعٌرؼ يالمترجم كما زاد في ىذا االىتماـ، اكتشاؼاألعجمية أك العقمية. 
بأصحاب ذلؾ الفكر الكافد، فرافقت حركة ترجمتيـ النصكص في مختمؼ العمـك ترجمتيـ 

يخيا أك االقتباس منيا. كالدليؿ عمى ذلؾ أٌنو قد نسبت إلى ىؤالء المترجميف نصكصا في تار 
ترجمات أك تنليؼ في التاريخ لمعمكـ العقمية اليكنانية، كمنيا في تاريخ الطٌب كالفمسفة معا، كفي 

العالـ الكبير. كىك ك لعالـ الصغير بيف اك  األصؿ عمى المنكاؿ اليكناني،ك لفرع بيف اذلؾ جمع 
تدرؾ أسبابو بدكف العكدة إلى تصنيفات العمـك عند أرسطك كمف تبعو مف العرب، مثؿ  جمع ال

الفارابي كابف سينا. كما ال تدرؾ أسباب دمج التنجيـ بالتأريخ ليذيف العمميف بدكف التذكير بدكر 
مدرسة اإلسكندرية كقرنيا الفكر اليكناني باليرمسية كتجديد إقامتو عمى عناصر خفٌية، كمنيا 

المؤٌرخيف، كعمى رأسيـ ابف ىؤالء تنجيـ. كلعٌمنا ذلؾ يسمح لنا بأف نفيـ أيضا أسباب اعتماد ال
 . xxxviiiجمجؿ، كتاب األلكؼ ألبي معشر البمخي المنٌجـ

المبلحظة أٌنو ليس مف محض الصدفة أف يظير ىنا االعتناء منذ البداية بالتاريخ لمطٌب،  تجدرك 
. كما فٌسركا استتباعا لذلؾ الحاجة xxxviiiالممٌحة إلى الطبٌ فقد فٌسر أكثر مف مؤٌرخ أسباب الحاجة 
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إلى التأريخ ليا بحكـ كجكد عدد مف الحكماء كاألطٌباء اٌلذيف كانكا مف كبار قدماء ىذه الصناعة، 
كترككا أثرا كاف ال بٌد مف االعتراؼ ليـ بفضمو المتكاصؿ عبر الزمف. لذا تعٌيف عمى المؤٌلفيف 

ما أثر عنيـ مف حكـ كأفكار، كجمع ما نسج حكليـ مف قصص  العرب التعريؼ بيـ كبأحسف
 . xxxviiiكنكادر كحٌتى خرافات، فتداخؿ تاريخيـ الفعمٌي باألسطكرمٌ 

الطٌب كمصٌنفات اليكناف فيو،  ، عمى عمـأجياليـ األكلىكقد سيطر العديد مف المترجميف منذ 
فسيرىا. كلعٌؿ مف أكائميـ أك تلحسف ترجمة النصكص  كساطةحذقكا لغات االنطبلؽ كالكصكؿ كالك 

ماسرجكيو اٌلذم فٌسر بالعربٌية، في عيد مركاف بف الحكـ، كتاب أىرف بف أعيف القٌس، كزاد عميو 
 مقالتيف. كما أٌلؼ ثيادكؽ طبيب الحٌجاج كٌناشا كبيرا بالعربية لٌخص فيو الطٌب اليكناني. 

ف ىذه العبلقة، فخٌصصكا في ك ؤٌرخمي الطٌب كالفمسفة معا. كأدرؾ كتبلىـ جيؿ سيطر عمى عمم
المترجميف ىؤالء . كلعٌؿ قسطا بف لكقا كاف مف xxxviiiتكاريخيـ بابا لطبقات األطٌباء المترجميف

األكائؿ اٌلذيف اعتنكا بترجمة مؤٌلفات في ىذا التاريخ. فقد ذكر لو ابف الٌنديـ كتابيف ضائعيف، 
. كلئف كاف ىذاف عنكاناف xxxviiiاليكنانييفٌ كىما: "كتاب شرح مذاىب اليكنانييف" ك" كتاب نكادر 

عاٌماف حكؿ الحكماء اليكناف، فقد فتحا عمى أعماؿ الحقة، نجدىا قد نسبت إلى حنيف بف إسحاؽ 
مقالة "إلى عمٌي بف يحيى في ذكر ما ترجـ مف كتب جالينكس  األكلىـ( بعده، ك 970ىػ/260)ت

تاريخٌيا، ألٌنيا تعٌرؼ بما بمغ العرب  . كنعتقد أٌف في ىذه المقالة جيداxxxviiiبعممو كما لـ يترجـ"
مف مؤٌلفات جالينكس في الطٌب كما لـ يبمغيـ، كما ترجـ منيا كما لـ يترجـ بعد، كمف ترجميا. 

. أٌما xxxviiiىذا عمى الرغـ مف أٌف حنيف لـ يستكؼ في ىذه المقالة  ذكر كٌؿ مؤٌلفات جالينكس
كادر ألفاظ الفبلسفة الحكماء كآداب المعٌمميف المقالة الثانية المنسكبة إلى حنيف فعنكانيا: "في ن

. كقد ضٌمنيا مجمكعة مف الحكـ كاألمثاؿ كالنكادر المنسكبة إلى أفبلطكف. إاٌل أٌف xxxviiiكالقدماء"
ٌنما ىك مقتطفات مف آداب  فؤاد سٌيد يرل أٌف ىذا الكتاب ال يعٌد "تاريخا بالمعنى الصحيح، كا 

كبعض آرائيـ، كقد جمعو مؤٌلؼ مجيكؿ مف أقكاؿ حنيف بف  كأقكاؿ الفبلسفة كالحكماء اليكنانٌييف،
 . xxxviiiإسحاؽ"

لكف ال يمكف أف نتحٌدث عف بداية التاريخ العربي لمعمكـ، إاٌل إذا كقفنا عند مقالة ابنو إسحاؽ بف 
. كقد اقتبس ماٌدتيا مف تاريخ يحيى النحكم اٌلذم يقاؿ xxxviiiحنيف في "تاريخ األطٌباء كالفبلسفة"

نصؼ األٌكؿ مف القرف السادس الميبلدٌم، ككاف ينتمي إلى أكاديمية اإلسكندرية إٌنو عاش في ال
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اٌلتي كانت معركفة بتجديد تدريس الطٌب كالفمسفة كترجمة كتب جالينكس كأبقراط كأرسطك 
. كيقكؿ المؤٌرخكف القدامى أٌنو عاش إلى xxxviiiكأفبلطكف، كشرحيا عمى الطريقة الشرقية الجديدة

اص اإلسكندرية، إاٌل أٌف ماكس مايرىكؼ يشٌكؾ في انتمائو إلى تمؾ حٌد فتح عمرك بف الع
.  لكف، كميما كاف مف أمر، فيذه المقالة المنسكبة إلى إسحاؽ بف حنيف ىي ميٌمة xxxviiiالفترة

مف عٌدة جكانب. فقد ربط فييا ىي أيضا بيف الطٌب كالفمسفة، كاستعمؿ في عنكانيا مصطمح 
لقدامى اٌلذيف تكٌممكا في الطٌب، معتمدا طريقة المناظرة بيف عبد "تاريخ"، كعٌرؼ فييا بالفبلسفة ا

اهلل بف شمعكف كأبي العٌباس بف فراس لمتجادؿ في مسألة أسبؽ األطٌباء كأقدميـ. كأٌدل ذلؾ إلى 
التكٌغؿ في التاريخ البعيد كنقؿ أساطير في تطكيؿ حياة ىؤالء األطٌباء، أك الفارؽ الزمني المقٌدر 

األحقاب كالطبقات، تطكيبل فيو تيكيؿ. كما أٌدل بو إلى المزج بيف التاريخ الفعمٌي  بينيـ أك بيف
براىيـ كمكسى كعيسى في ىذا التاريخ  لمطٌب كالتاريخ الدينٌي، مثؿ تنزيمو األنبياء إدريس كا 

، كمثؿ إدراجو مسائؿ كبلمية تظير في تقسيمو القائميف في أٌكؿ كجكد صناعة الطٌب xxxviiiالعمميٌ 
يف: مف قالكا بحدكثيا، كمف قالكا بقدميا. كما تظير في تفصيؿ االفتراضات الممكنة إلى قسم

 حكؿ مف استحدث صناعة الطٌب في الحالة األكلى، كافتراضات أخرل في الحالة الثانية.
كلـ تكف ىذه التنليؼ أك الترجمات اٌلتي نسبت إلى قسطا بف لكقا كحنيف بف إسحاؽ كابنو 

عيا، فقد أصبح تأليؼ المترجميف في تاريخ الطٌب كالفمسفة اليكنانييف سٌنة إسحاؽ، الكحيدة مف نك 
، كلـ تبؽ سكل عناكيف أك شكاىد xxxviiiآخركف رسائؿ مماثمة ضاع أغمبياأٌلؼ في ذلؾ العيد. إذ 

كابف أبي أصيبعة  xxxviiiـ(1226ىػ/624منيا نقميا المؤٌرخكف البٌلحقكف، مثؿ القفطي )ت
كالعمرم  xxxviiiـ(1288ىػ/687بعد  كالشيرزكرم )ت xxxviiiـ(1270ىػ/669)ت
ـ( كغيرىـ. كمف ىذه المؤٌلفات، رسالة قينكف أك فثيكف الترجماف 1348ىػ/749)ت
ـ( في "أدب الطبيب"، كرسالة أبي 8ىػ/3، كرسالة إسحاؽ بف عمي الرىاكم)ؽxxxviiiـ(8ىػ/3)ؽ

 ـ( في "أخبار12ىػ/4ؽ(ـ( في "سيرة الحكماء"، كأخرل البف داية 925ىػ/313بكر الرازم )ت
 . xxxviiiالمتطٌببيف كأخبار المنٌجميف"

كبيذا قد تككف مٌثمت ىذه المؤٌلفات منطمقا لمتأليؼ في تاريخ العمكـ، كحافزا لتنليؼ أخرل لـ 
يقتصر فييا المؤٌرخكف عمى اختصاص كاحد، بؿ طالت جيكدىـ جٌؿ االختصاصات المتعٌمقة 
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عمى التاريخ لمعمماء اليكناف، بؿ أضافكا  بالعمكـ الشرعٌية كالعقمٌية كغيرىا. كما أٌنيـ لـ يقتصركا 
 ذكر العمماء العرب في المشرؽ كالمغرب.

كالجدير بالمبلحظة أٌف ابف النديـ اٌلذم أشار إلى ىذه المؤٌلفات بقي متأٌثرا بيـ كخٌصص قسما 
ـٌ قٌسـ تا ريخ لػ"أخبار المتطٌببيف"، منطمقا مثميـ بالحديث عف ابتداء الطٌب كأٌكؿ مف تكٌمـ فيو، ث

 .xxxviiiالمتطٌببيف إلى قدامى كىـ اليكناف، كمحدثيف كىـ العرب
 
 التحقيب لمعمـو العربية  -3

قاـ التأريخ لمعمكـ عمى التحقيب الزمنٌي اٌلذم تتعاقب فيو أسماء العمماء أك الطبقات اٌلتي ينتمكف 
مضبكطة ال إلييا، تعاقبا مباشرا أك غير مباشر. كقد أٌسس المؤٌرخكف ىذا التاريخ عمى قكاعد 

 يمكف أف نستكفييا إاٌل إذا ما كقفنا عند إشكاليات تخٌصيا، ابتداء مف منطؽ التحقيب ذاتو.
 
ـّ لتحقيب الفي  -3-1  تاريخ العمـو العا

المحٌطات الكبرل اٌلتي يمٌر بيا كٌؿ عمـ مف العمكـ عمى مٌر  يقكـ التحقيب عادة عمى رصد      
عف بعض ألسباب تفصؿ بينيا.  فتطرح بيذا قضية ماىية التاريخ، كىي محٌطات تتمٌيز بعضيا 

ذاتيا، كىي تتجٌسد في مدل الكشؼ عف عممية استرساؿ معرفٌي كاتٌباع لسائد حٌد التحقيب في 
عمى العكس مف ذلؾ، عف عممية  ،رغـ التقٌدـ في الزماف. أك ىي تكشؼ ،غرضٌي كمنيجيٌ 

بداع لمبادرات خارجة عف التقميد في المعنى كالمبنى. إاٌل أٌف العديد مف  مقاطعة لذلؾ السائد كا 
النٌقاد المعاصريف كمؤٌرخي الفكر راجعكا ىذا التقسيـ الزمني لتاريخ العمـ كأعطكا مقاييس أخرل 

ف تساءلكا عف حقيقة المراحؿ اٌلتي مٌر بيا تاريخ خالفكا بيا ذلؾ المبدأ التقميدٌم لمتحقيب. كمنيـ م
الفكر الغربي، ما إذا كانت جٌميا مراحؿ استرساؿ لمفكر التقميدم، أك تخٌممتيا مراحؿ قطع مع ذلؾ 

غربٌي الالتقميد كابتداع فكر جديد ينظر إلى الككف نظرة حديثة. كما تساءلكا إف تمٌت مرحمة القطع 
أٌما في شأف التأريخ لمفكر  .xxxviiiك عمى يدم غاليمى، أك ككبرنيؾنيضكٌم عمى يدم ديكارت، أال

العربٌي، فقد طرحت مسألة مدل استمرارية المراحؿ اٌلتي مٌر بيا ىذا الفكر أك القطع بعضيا عف 
، عمى اٌلتي تأٌثر بيا العالـ العربيٌ بعض، قطعا قد تككف سٌببتو قيـ النيضة أك الحداثة الجديدة 
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أٌف الكثير مف المفٌكريف نفكا انخراط العالـ العربٌي ىذا مع الفكر الغربٌي،  بومٌر  ماغرار المراحؿ 
 .، فضبل عف الحداثةفي ىذه النيضة

، كىي ما إذا ة أخرل طرحيا النٌقادكما تطٌمبت قضٌية التحقيب ىذه أيضا البحث في مسألة أساسيٌ 
مكاكبا بالضركرة لمتحقيب السياسٌي الرسمٌي في ازدىاره ، كاف التحقيب بالنسبة إلى التأريخ لمعمكـ

أك انحطاطو، أك كاف عمى العكس مف ذلؾ خارجا عنو كمنفصبل عف أكضاعو. كىذه مسألة 
عمكـ مجتمع ما. كيكفي أف نعكد إلى العديد مف كتب التاريخ الحديثة لمعمكـ ريخ اتفي أساسٌية 

مع التاريخ السياسٌي كعيكده، كتقرنو بكٌؿ كانعطافاتو العربٌية، لنمحظ أٌنيا تكازم تاريخ العمكـ 
. لذا دعا النٌقاد إلى مخالفة ىذا المبدإ السائد ك"إعادة التحقيب ليذا الفكر xxxviiiمرحمة مف مراحمو

 . xxxviiiاستنادا إلى المعايير اإلبستيمكلكجية العميقة، ألٌف التحقيب السياسٌي لـ يعد كافيا كال مقبكال"
ذا ما استقرأنا األ حقاب اٌلتي ضبطيا المؤٌرخكف العرب القدامى لمراحؿ ىذا الفكر العممٌي، نجد كا 

 حٌتىتنٌكعت أغراضيا كاختصاصاتيا، كتعٌددت اٌلتي غزيرة ال يـأٌف ليا منطقا قد دٌكنتو تنليف
اعتبرت ظاىرة ثقافية خٌصيا الباحثكف بدراسات، نذكر منيـ إبراىيـ حفصي، مع أٌنو رٌكز في 

. كسنحاكؿ في ىذا xxxviiiة طبقات المحٌدثيف كتتٌبع تطٌكر خطابيا عبر القركفمقالو عمى دراس
العمؿ رصد منيج القدامى في التحقيب مف خبلؿ مصادر تاريخ العمكـ العقمية، كطبقات رجاليا، 

 كمنيا تاريخ الطٌب كالحكمة .
 
 كتب تاريخ الطبقات  -3-2

اجتيد المؤٌلفكف العرب القدامى في تنظيـ الماٌدة اٌلتي جٌمعكىا مف النصكص العربٌية أك المترجمة 
استميمكه في حقيقة األمر مف التاريخ السياسٌي عف طريؽ الركاية. فرتٌبكا كٌؿ ذلؾ ترتيبا تاريخيا 

ككف تع طبقات، الفارسٌي كنقمو عنيـ العرب، فتحٌدثكا عف طبقات ممكؾ الفرس كقٌسمكىا إلى أرب
. كقد  xxxviiiالطبقة األخيرة طبقة الساسانٌييف. كيككف عمى رأس ىذه الطبقة الممؾ أردشير بف بابؾ

طبؽ منطؽ معٌيف كمنيج رٌتب ىؤالء المؤٌرخكف المختٌصكف في مجاؿ الطٌب كالحكمة المداخؿ 
بعمـ ـ( فيما بعد 1656ىػ/1067مضبكط، كأنشؤكا عمما قائـ الٌذات كسمو حاٌجي خميفة )ت

في دائرة المعارؼ اإلسبلمية إلى مقاؿ  Cl. GILLIO استند المستشرؽ جيميكقد . ك xxxviiiالطبقات
مراحؿ انتقاؿ مفيـك الطبقة، مف معنى القيمة إلى معنى  ، في تعٌقبوxxxviiiالباحث إبراىيـ حفصي
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ـٌ معنى الدرجة كالمرتبة كالمجمكعة. كاستنتج  ي ىذا التقٌدـ فإبراىيـ حفصي الجيؿ كالكفاءة، ث
كمنيـ  ،xxxviiiالمعنى مف استعماؿ عدد مف المؤٌلفيف القدامى ىذا المصطمح في مختمؼ العصكر

التيانكم اٌلذم عٌرؼ معناىا عند القدامى بأٌنيا القكـ المتشابيكف، كعند المحدثيف بأٌنيا عبارة عف 
شيكخ ذلؾ جماعة اشتركت في السٌف كاألخذ عف المشايخ نفسيـ، "فإٌما أف يككف شيكخ ىذا الراكم 

أك يماثؿ أك يقارف شيكخ ىذا شيكخ ذلؾ كبميما اكتفكا بالتشابو في األخذ. كقد يككف الكاحد مف 
طبقتيف باعتباريف بأف يككف الراكم مف طبقة لمشابيتو بتمؾ الطبقة مف كجو كمف طبقة أخرل 

عتبر مف .  كقد أعطى التيانكم مثاال لذلؾ مالؾ بف أنس اٌلذم يxxxviiiلمشابيتو بيا مف كجو آخر"
كقد انتشر طبقة الصحابة باعتبار الصحبة، كمف طبقة تمييـ باعتبار حداثة سٌنو مقارنة بسٌنيـ. 

ىذا األدب كتنٌكعت مكاضيعو، فذكر حاٌجي خميفة فركعا مف عمـ الطبقات أٌلفت فييا كتب كثيرة 
 xxxviiiال يمكف حصر أغراضيا كمراحميا. فكانت كتب في الطبقات الخاٌصة برجاؿ السياسة

كالٌصكفية  xxxviiiكبعمماء الديف في جٌؿ فركعو، مثؿ طبقات القٌراء كالمفٌسريف كالمحٌدثيف كالفقياء
كالمتكٌمميف كالنٌساؾ، كفي طبقات كٌؿ فرقة أك مذىب مف الفرؽ كالمذاىب المتعٌددة، مف سٌنة 

. كما أيٌرخ العرب ألصحاب اختصاصات أخرل، مثؿ طبقات النٌسابيف xxxviiiكشيعة كخكارج
، كطبقات الٌمغكٌييف xxxviiiكاألدباء كالشعراء xxxviiiىذا فضبل عف طبقات المغٌنيف كالفرساف،

بصفة عاٌمة، أك في اختصاصات معٌينة،  xxxviiiكالنحكٌييف. كما رتٌبكا طبقات العمكـ أك العمماء
 كمنيا الطٌب كاألطباء. 

 
 في مناىج التحقيب لطبقات األطّباء  -4

ف المترجميف اآلخريف قد مٌيدكا الطريؽ إلنتاج رأينا أٌف حنيف بف إسحاؽ كابنو إسحاؽ كمجمكعة م
أدب غزير في طبقات األطٌباء كالحكماء، كيمكف الكقكؼ عند نماذج منو، كذلؾ قصد استخراج 

 المنيج اٌلذم اعتمده أصحاب ىذه المؤٌلفات.
 
 في تصنيفات التأريخ لمعمماء 4-1

رغـ مف اشتراكيا في الغرض، مثؿ الحظنا أٌف ىذه التنليؼ قد اختمفت عناكينيا كتنٌكعت، عمى ال
"الدرر الكامنة في أعياف المائة الثامنة"، ك"سمؾ الدرر في أعياف القرف الثاني عشر"، ك"الضكء 
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البٌلمع  في أعياف القرف التاسع"، ك"الككاكب السائرة في تراجـ عمماء المائة العاشرة، إلى غير 
. لتجمب االىتماـ كتعطي قيمة ليذه التنليؼ xxxviiiذلؾ مف العناكيف اٌلتي تعتمد التشبيو كاالستعارة

لكف ىنالؾ مجمكعة مف المؤٌلفات في تاريخ الطٌب كالفمسفة اعتمدناىا سابقا كتشترؾ في 
ف اشتراكا جزئيا، في استعماؿ بعضيا مصطمح "تاريخ" كالبعض اآلخر مصطمح"  عناكينيا، كا 

 كابف أبي أصيبعة كالعمرم. طبقات". كىي إلسحاؽ بف حنيف كابف جمجؿ كالشيرزكرم كالقفطي
فقد تبٌيف لنا أٌف إسحاؽ بف حنيف استعمؿ في عنكاف كتابو مصطمح "تاريخ"، متأٌثرا في ذلؾ  

، كىـ ثمانية، فابتدأ مف أسقمبيكس األٌكؿ كختـ xxxviiiبيحيى النحكم اٌلذم "أٌرخ األطٌباء" اليكناف
إسكندرانيا كاف آخرىـ يحيى  بجالينكس، ثـٌ أضاؼ إسحاؽ بف حنيف إلى ىؤالء اثني عشر طبيبا

. كتمحؽ بيذه الرسالة كتب أخرل تحمؿ ىي xxxviiiالنحكٌم، لكٌنو لـ يذكر أطٌباء عصره مثمما كعد
ـ( 1004ىػ/395)ت أيضا في عنكانيا مصطمح "تاريخ"، كمنيا "تاريخ فبلسفة العرب" لممجريطي

. كما جعؿ xxxviiiـ(1198ىػ/595كىك مفقكد. كنجد ىذا العنكاف نفسو في كتاب البييقي )ت
طٌباء األفبلسفة ك الالزكزني عنكانا شبييا بو لمختصره لكتاب القفطي، مع أٌنو رٌتب أسماء 

اليكناف كالعرب كالعجـ معا، كشفع  أسماء ، كتمتزج فييامنٌجميف، ترتيبا ىجائٌيا اسما بعد آخرالك 
رٌتب فييا األبناء. كبذلؾ  ثالثةرٌتب فييا مف اشتيركا بالكنى، كتمتيا قائمة ثانية ىذا القسـ بقائمة 

لـ يستند إلى ترتيب كاحد، فضبل عف أٌنو لـ يمتـز بالترتيب التاريخي لظيكر الحكماء، ىذا 
 كالترتيب اليجائٌي. المداخؿ تصنيؼ في باإلضافة إلى ما الحظناه مف خمؿ كاضح 

ؿ كىك أٌما الكتب األخرل اٌلتي كرد في عنكانيا مصطمح "طبقات"، فأشيرىا كتاب ابف جمج
فسٌمى كتابو "عيكف األنباء في  ،"طبقات األطٌباء كالحكماء"، كجاراه في ذلؾ ابف أبي أصيبعة

طبقات األطٌباء". كقد رٌتب كٌؿ منيما المداخؿ حسب تحقيبات تتشابو فيما بينيا، إف كثيرا أك 
ى بداية قميبل. فقٌسـ ابف جمجؿ تاريخ الطٌب كالفمسفة إلى تسع طبقات، نسب في الطبقة األكل

ـٌ أسقبلبيكس كأبكلف، بينما رٌكز في الطبقة الثانٌية  xxxviiiصناعة الطٌب إلى اليرامسة الثبلثة ث
كالثالثة كالرابعة عمى األطٌباء اليكناف حسب أحقاب التاريخ اليكنانٌية الكبرل: اليكنانٌية الركمٌية، 

ـٌ اليكنانٌية القيصرٌية. كىذا تحقي ب، مثؿ ما نرل، يكاكب المراحؿ كاليكنانٌية ما بعد الفارسٌية، ث
السياسٌية اٌلتي مٌر بيا تاريخ اليكناف. أٌما الطبقة الخامسة فقد خٌصصيا لمحكماء اإلسكندرانييف 
بعدىـ. كنكَّع أصكؿ الطبقة السادسة كأخرجيا عف األصكؿ اليكنانٌية كالسريانٌية كالفارسٌية، بينما 
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، كأطٌباء مغربو، ثـٌ ي عمى حكماء الشرؽ اإلسبلميٌ رٌكز في الطبقة السابعة كالثامنة عمى التكال
أنيى الحديث في الطبقة التاسعة عف أطٌباء األندلس. كىذا تقسيـ مثمما نرل ذك صبغة تاريخٌية 

بحكـ ترتيب ابف جمجؿ الحديث عف األمـ القديمة أٌمة بعد ف ،تاريخٌية. أٌما الصبغة الجغرافٌية
مف تراجـ عربية ألصكؿ التينٌية انفرد ببعضيا، مثؿ كتاب  ، كجمع المعطيات المتعٌمقة بياأخرل

يسيدكر اإلشبيمي إـ( ككتاب 5-4ليركنـ الترجماف )ؽ ـ( ككتاب خركنقكف5ىركسيكس )ؽ
أٌما الصبغة الجغرافية فبسبب مراعاتو إسياـ األطٌباء ك . xxxviiiـ("األصكؿ كاالشتقاؽ"570-632)

 ٌي اإلسبلمي كداخمو، في شرقو كفي غربو. بمختمؼ انتماءاتيـ كأصكليـ، خارج العالـ العرب
فجعؿ  .كالريادات عمى المحٌطات الكبرل ،فيما نقمو ،أٌما ابف أبي أصيبعة، فقد حاكؿ التركيز

دكره  صٌححما أتى بو أبقراط ك  ، كدٌقؽxxxviiiأسقميبيكس األٌكؿ أٌكؿ مف تكٌمـ في شيء مف الطبٌ 
في التطٌبب، بأٌنو لـ يكف أٌكؿ مف كضع الطٌب مثمما زعـ مؤٌرخكف، بؿ كاف أٌكؿ مف  الريادمٌ 

دٌكنو. أٌما تصنيفو لمتراجـ، فقد قٌسميا إلى أربع عشرة طبقة زاد فييا عمى ما كضعو ابف جمجؿ 
مراحؿ أخرل كانتماءات حضارية أخرل، كمنيا إضافة الحديث عف طبقة السرياف في بداية العيد 

سٌي، كطبقة األطٌباء المترجميف لمكتب اليكنانية، كفي ىذا اعتراؼ بدكر األطٌباء السرياف في العٌبا
كبيذا يككف قد ضٌميـ إلى األطٌباء الطٌب كالحكمة بالترجمة كالتأليؼ كالمباشرة الفعمية لمصناعة. 

اليند، ك عجـ، كببلد ال الجزيرة،كما فصؿ أطٌباء أطٌباء العراؽ، بقية فصميـ عف المتمٌيزيف، لكف 
 كالمغرب، كمصر، كأخيرا ببلد الٌشاـ. 

منطمقا، مثؿ جٌؿ المؤٌرخيف،  ،كأٌما "تاريخ الحكماء" لمشيرزكرٌم، فقد أٌرخ فيو لمفبلسفة كاألطٌباء
مع كمكاصبل  ،مف ابتداء أحكاؿ الفمسفة، منذ آدـ كمف بعده مف األنبياء اٌلذيف مارسكا الحكمة

العرب. لكٌف ىذا الترتيب لـ يكف متكازنا، فقد فاؽ حديثو عف اليكناف ترتيب العمماء اليكناف ثـٌ 
حنيف بف إسحاؽ. كما  ذبالمترجميف كمن و لمعربابتدأ في تقديك  ،حديثو عف العربكٌمٌيا كالركماف 

طغى  في التعريؼ بالشخصيات العممية جمع ما نسب إلى كٌؿ منيـ مف أقكاؿ كآداب كحكـ 
ذكر المعطيات  مف ، لكف تقٌمؿليـ مف أخبار كنكادر تعٌظـ مف شأنيـكأمثاؿ كأشعار كما نسج حك 

 الدقيقة اٌلتي يتطمٌبيا كٌؿ تعريؼ.  
، كذلؾ بأٌنو ألحؽ بالطبقة الثانية لمفبلسفة اليكناف تمٌثبل آخر في ترتيبوأٌما العمرم، فقد الحظنا 

م كالسيركردم كالطكسي أسماء فبلسفة كأطٌباء عرب، مثؿ الكندم كالفارابي كابف سينا كالراز 
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. كما الحظنا أٌنو رٌتب بعدىـ xxxviiiمثؿ كنو كصنجيؿمف اىؿ اليند، كالشيرازم كغيرىـ كثير، ك 
في مرحمة لكف ليعكد  ،باألندلس" كاىا كمتكٌممييا مٌمف كانءفبلسفة المغاربة كحكماال مباشرة "
ـٌ  ف إلى تخصيص باب آخر في "أطٌباء الغرب فيما كقع في جانبو م مكالية مصر كاإلسكندرية"، ث

بني زىر"، كذلؾ بعد أف رٌتب أطٌباء السرياف اٌلذيف عاشكا في الدكلة العٌباسية، كأطٌباء " باب في
ـٌ أطٌباء اليند، كالشاـ، كمصر، كختـ في آخر الكتاب بباب في "أكالد أبي الحكافر".  أىؿ العجـ، ث

لسجع كالتشبيو، كىك ما حٌد مف التعريؼ الحظنا أٌنو غٌمب في تعاريفو المدح كالتمجيد، كاكما 
 . ، ككشؼ عف تراجع كاضح في أسمكب التعامؿ مع ماٌدة تاريخ العمـالكاضح كالدقيؽ

كفي العمكـ نرل أٌف ىذه التقسيمات اٌلتي قٌدميا المؤٌرخكف، قد راعكا فييا تعاقب المراحؿ اٌلتي مٌر 
ستثناء إسحاؽ بف حنيف اٌلذم قصر تقسيمو بيا تاريخ الطٌب كالفمسفة إلى حٌد عصر كٌؿ منيـ، با

عمى الحقبتيف اليكنانية كاإلسكندرانية. أٌما في شأف التحقيب ذاتو، فمـ تتجٌؿ بكضكح المحٌطات 
فقد  .اٌلتي تظير فييا المنعطفات التاريخية الكبرل لعمـ الطٌب اٌلتي تفصؿ بيف طبقة كأخرل

 عنديـ كقكفييس اختيارىـ األطٌباء كالحكماء، باقتصر المؤٌرخكف عمى اإلعبلف في حديثيـ عف مقا
. لكف مع ذلؾ يمكف xxxviiiمف اشتيركا بانفرادىـ بقكؿ أك تمٌيزىـ بكتاب أك ابتداعيـ لحكمة

منيا اٌلتي تٌمت فييا اإلشارة إلى مرحمة نقؿ ك استخراج مبلحظات تحيؿ عمى ىذه المنعطفات، 
لتجربة، كىذا برئاسة أبقراط، عمى الرغـ الطٌب مف التكٌيف كالخكارؽ إلى اعتماد المحسكسات كا

. كقد أٌثر ىذاف xxxviiiمف اعتماده القياس أيضا. كمنيا اإلشارة إلى الطبقة المكالية برئاسة جالينكس
إلى أبقراطييف كجالكسييف. كفي العمـك كاف  كافتراؽ األطٌباء العرب في الطٌب العربيٌ  الرئيساف

أٌف  R.WALZERفالزير ر. حٌد أف رأل الباحث لمؤٌلفات جالينكس دعـ لمطٌب العربٌي، إلى 
كتكشؼ عف مدل  جالينكس، دراسة المؤٌلفات العربية في الطٌب تساعد عمى اكتشاؼ نصكص

. لكف المؤٌرخيف أشاركا إلى مراحؿ عربية xxxviiiتأثيره في تاريخ الطٌب العربٌي، معرفة كممارسة
لى منابع أخرل غير ىذا المنب ابف أبي  ع اليكناني. فقد انطمؽسابقة لمرحمة الترجمة ىذه كا 

مف ذكر أطٌباء عرب عاشكا في الجزيرة العربية قبؿ اإلسبلـ كفي صدره، مثؿ النضر بف أصيبعة 
كمثؿ أطٌباء آخريف ـ( اٌلذم تعٌمـ الطٌب بمدرسة جنديسابكر، 634ىػ/13)ت الحرث بف كمدة

جر اٌلذم أسمـ عمى يد عمر كمثؿ الطبيب عبد الممؾ بف أبنصرانييف في عيد معاكية كما بعده، 
. كما يمكف أف نستخرج محٌطات أخرل في تاريخ ،xxxviiiبف عبد العزيز كتعٌمـ بمدرسة اإلسكندرية
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الطٌب العربٌي، مف خبلؿ الطبقات المذككرة في العيد العٌباسي، مثؿ كقكفيـ عند طبقة آؿ 
، كاستقدمو بختيشكع كعمى رأسيـ جرجيس بف بختيشكع اٌلذم كاف رئيس أطٌباء جنديسابكر

. كيمكف xxxviiiـ، فأسيـ في استكماؿ عممية الطٌب العربيٌ 765ىػ/148المنصكر إلى بغداد سنة 
أف ندرؾ مراحؿ أخرل مٌر بيا الطٌب العربٌي، في تقٌدمو أك تراجعو، كفي عبلقتو باإلقميـ اٌلذم 

ي العراؽ أك عاش فيو ىؤالء األطٌباء، كحسب فترات ازدىار العمـ اٌلتي عاشيا كٌؿ إقميـ، سكاء ف
 .xxxviiiالمغرب بما في ذلؾ األندلسأك الجزيرة أك ببلد العجـ أك ديار مصر كالشاـ 

التقادـ منذ األصكؿ  أكاألىـٌ أٌف ىؤالء المؤٌرخيف قد جاركا بعضيـ بعضا في تطبيؽ مبد
 كالبدايات، تطبيقا يحمؿ في طٌياتو دالالت كرمكزا متراكمة بحكـ ماضي تمؾ البدايات األسطكرم.

 
 في مقاصد التأريخ لمعمـو  -4-2

ىؤالء المؤٌرخكف أىٌمية االعتناء بتاريخ الطٌب كالحكمة تبريرات عٌدة، تكشؼ كٌؿ كاحدة منيا بٌرر 
عف غاية مف الغايات اٌلتي تجعؿ ىذا الماضي العممٌي خادما لمحاضر، كأقرب ىذه الغايات أف 

عف االعتراؼ بفضؿ القدامى لٌما ىذا عبلكة  .xxxviiiيككف أداة عظة بمف مضى كاعتبار بما سمؼ
يككف صالحا لغايات تعميمية عاٌمة، يحتاج فييا كما . xxxviiiخٌمفكه لمبشرٌية مف "النعـ فيما صٌنفكه"

طالب العمـ إلى العكدة إلى ما دٌكنو التاريخ. يقكؿ حنيف بف إسحاؽ في ذلؾ مخاطبا عمٌي بف 
ما يحتاج إليو مف كتب القدماء في يحيى: "ذكرت أكرمؾ اهلل الحاجة إلى كتاب يجمع فيو ثبت 

الطٌب، كيتبٌيف الغرض في كٌؿ كاحد منيا، كتعديد المقاالت مف كٌؿ كتاب، كما في مقالة منيا مف 
أبكاب العمـ، لتخٌؼ بو المؤكنة عمى الطالب لباب مف تمؾ األبكاب عند الحاجة تعرض إلى النظر 

. كفي تعبير xxxviiiأٌم مكضع مف المقاؿ" فيو، كيفيـ في أٌم كتاب يكجد كفي أٌم مقاؿ منو كفي
حنيف عف ىذا المقصد أىٌمية ألٌنو يكشؼ عف الطرائؽ اٌلتي كانت تمٌبي رغبة الٌراغبيف في 
االٌطبلع عف صناعة الطٌب مف خبلؿ ذاكرتيا، أك االقتناع بنجاعة االستناد المستمٌر إلى كتب 

غؿ في الفكر العربٌي اإلسبلمٌي بفضؿ القدامى في تعٌمـ أصكؿ العمـ. كقد رأينا أٌنيا أخذت تتغم
حركة الترجمة، عمى الرغـ مف بعد زمف إنتاجيا كتقادميا. كصفكة القكؿ إٌف التأريخ لمطٌب مٌثؿ 
طريقة إلدماج مبادئ الطٌب الكافد اليكناني كاليندم كغيرىما في الطٌب العربٌي، كفي ذلؾ إدماج 

 لمٌزماني في اآلني.
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ى فئة الطبٌلب فحسب، بؿ شمؿ أيضا طبقة الخاٌصة مف أىؿ لكف لـ يقتصر ىذا الطمب عم
الجاه كالسياسة، كذلؾ بسبب االعتقاد في نجاعة الٌربط بيف العمـ كتاريخو. لذا طالبكا بتدكيف ىذه 

، كىي مطالب xxxviiiالتكاريخ، فجاءت التنليؼ في الغالب إرضاء ليـ كاستجابة إلى مطالبيـ
تغبلؿ أكثر ييـٌ حياتيـ الشخصية كالسياسية. كنعرؼ أٌف تتجاكز إشباع فضكليـ الثقافٌي إلى اس

الخمفاء كانكا دكما في حاجة إلى األطٌباء داخؿ الببلط كخارجو. كبالفعؿ، نرل مف خبلؿ مقٌدمات 
ىذه المؤٌلفات أٌف أغمبيا يأتي في إطار ىذه االستجابة الفعمية لطالب مكجكد أك منشكد يختمقو 

ادة معركفة عند المؤٌلفيف العرب. كقد رأينا سابقا تصريح حنيف بف الكاتب ليشتير كتابو. كىذه ع
إسحاؽ بأٌف مقالتيو قد أٌلفيما لعمٌي بف يحيى، فضبل عف ككنو ترجـ العديد مف المقاالت كالكتب 

اٌلذيف  xxxviiiاألخرل أك أٌلفيا في إطار تعاممو مع الخمفاء العٌباسٌييف، المأمكف كالكاثؽ باهلل كالمتكٌكؿ
ى التعريؼ بيذه العمـك كنصكصيا مف مختمؼ منابعيا. ككذا كاف شأف ابنو إسحاؽ بف شٌجعكا عم

. xxxviiiحنيف اٌلذم أعمف أٌف تأليفو كتاب "تاريخ األطٌباء" كاف استجابة إلى طمب كزير مف الكزراء
كما كاف شأف ابف جمجؿ أيضا اٌلذم صٌرح بتمبيتو رجاء راج مف أرستقراطيٌي األندلس كسمو 

صؿ، كالطٌيب النجر، األمكٌم القرشٌي، نجؿ الخمفاء، كسبللة األئٌمة، الداعيف إلى بػ"الشريؼ األ
. كىذه أمثمة تثبت أٌف الحاجة كانت كثيقة xxxviii. كفعؿ ذلؾ كذلؾ ابف أبي أصيبعةxxxviiiاليدل"

السياسٌي. كتتأٌكد ىذه العبلقة أيضا في جمع المؤٌلفيف قصصا كثيرة لكاقع بيف التاريخ العممٌي كا
ة األطٌباء الكثيقة بأىؿ الببلطات عبر التاريخ، كىي قصص تناقمتيا أيضا كتب تعٌرؼ بصم

 . xxxviiiصاعد األندلسٌي كابف العبرٌم كغيرىاك التاريخ، مثؿ كتاب ابف النديـ 
مف التاريخ لمطٌب كالحكمة، فقد أضاؼ اٌلتي ترتجي كلـ تكف ىذه المقاصد الدنيكية ىي الكحيدة 

ليا، كىك مقصد دينٌي ذىب بو إلى أقصى ما يمكف أف يؤمؿ الشيرزكرم مقصدا آخر متٌمما 
عقدٌيا مف الكقكؼ عمى معارؼ الحكماء كأقكاليـ كسيرىـ، كذلؾ لبلعتقاد أٌف التأريخ ليـ يعيف 

. لذا ينبغي أف يسمؾ الطالب في الكقكؼ عمييا سمككا يقترب مف عمى طمب السعادة األبدية
 . xxxviiiبالغا كانسبلخا عف الدنيا" السمكؾ الصكفٌي، "سمككا خالصا كتجٌردا

 
 في التقادـ في التأريخ لمعموـ -5
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الحظنا أٌف الياجس األكبر اٌلذم كاف يراكد ذىف المصٌنفيف ىك ىاجس التأصيؿ لصناعة الطٌب 
، عمى ينطمقكف في ىذا مف بدء الخمؽ كالخميقة عند األٌكليفكانكا كابتدائو، ال سٌيما كأٌف جٌميـ 

 اٌلتي حٌفت بيا. مف األساطيرالٌرغـ 
 
 في  داللة ابتداء صناعة الطبّ  -5-1

شغمت ىذه المسألة باؿ المؤٌرخيف كعمماء الديف عمى حٌد سكاء، عمى الرغـ مف شككاىـ صعكبة 
كىك تقادـ  .xxxviiiاإلتياف عميو، كذلؾ بسبب تقادـ العيد كاالختبلؼ في القكؿ كاالبتعاد عف الحقيقة

ـٌ، فضبل عف  xxxviiiاألسطكرة . فقد أصبحتxxxviiiيحيؿ عمى ماض أسطكرمٌ  نكاة تحٌرؾ التاريخ العا
اء تاريخ ىذه العمكـ، كتتدٌخؿ في ضبط بداياتو كمحٌطاتو الكبرل، كذلؾ منذ تنزيؿ تاريخ أٌكؿ األطبٌ 

أسقمبيكس األٌكؿ في فترة ما قبؿ الطكفاف، كىرمس الثاني في الفترة بعده. فكاف ىذا الطكفاف 
، ألٌنو يضفي "قيمة األصالة xxxviiiو العديد مف الحضارات العريقةقادـ اشتركت في تمٌثممقياسا لمتٌ 

. ىذا مع أٌنو يصعب مكضكعٌيا التثٌبت مف صٌحتو. كيمكف أف نأخذ xxxviiiكالعتؽ عمى المكصكؼ"
أمثمة عديدة أخرل عمى مدل تدٌخؿ األسطكرة في المزج بيف التاريخ الدينٌي كالتاريخ العممٌي، 

ة كالكمدانٌية كاإلسكندرانٌية كاليكنانٌية كالعربٌية اإلسبلمٌية فيما تدٌخبل تشابكت فيو الرمكز التكراتيٌ 
بينيا، فأفرزت احتماؿ أف يككف الطٌب نجـ عف نبٌكة نسب المؤٌرخكف نزكليا إلى أكثر مف 

. لكف جعمكا ابتداءىا في العمكـ مع األنبياء اليرامسة الثبلثة، كمف تبعيـ، مثؿ xxxviiiنبيٌ 
ـٌ أنبيا ء آخريف مف أىؿ الكتاب، مثؿ إدريس. كيظير االلتجاء إلى األسطكرة أسقمبيكس األٌكؿ، ث

أيضا في اعتماد أسمكب التيكيؿ كتطكيؿ األعمار، كاإلشارة إلى اإليماف بتدٌخؿ القكل الغيبية منذ 
بدء ىذه الصناعة. كلقد كانت فكرة التقادـ مناسبة إلعادة طرح مقكالت كبلمية أشرنا إلييا في 

، المقكالت المتكٌلدة عف كٌؿ منيماإسحاؽ بف حنيف، تيـٌ مسألتي القدـ كالحدكث ك حديثنا عف مقالة 
بحيث كقع التساؤؿ فييا عـٌ إذا كاف الطٌب قديما إف أيقٌر بقدـ الجسد، أك محدثا إف أيقٌر بحدكثو، 

فاؽ أك كاف إلياما مف اهلل أك خمقا منو، أك كاف جيدا مف اإلنساف في استخراجو بالرؤيا، أك باالتٌ 
كالصدفة، أك بالتجربة. كىذه تساؤالت تناقميا العمماء العرب كشٌرعيا الجدؿ اٌلذم كاف سائدا في 

طرح  احتٌد فييا. كما ذٌكرت بفترة xxxviiiعيد حنيف كابنو إسحاؽ حكؿ ىذه المقكالت الكجكدية
ف مقكالت عقدية، حكؿ قدـ القرآف أك حدكثو، احتدادا أٌدل إلى محنة ابف حنبؿ. لكف يٌتضح م
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خبلؿ استعراض كٌؿ تمؾ الفرضٌيات، أٌف ىؤالء المؤٌرخيف، قد تناقمكا ذلؾ الحديث عف البدايات 
كاالفتراضات دكف أف يتدٌخمكا في الحسـ فييا، بؿ عٌقبكا عمييا باحتماالت استتباعية أخرل حكؿ 

ف بإلياـ مف الٌمو تسي أك  ،يراابتداء صناعة الطٌب، إف ىك مف خمؽ الٌمو أك مف خمؽ البشر، كا 
بجيد بشرٌم تخييرا. كلعٌؿ أىـٌ نٌص في ىذا الصدد، ىك نٌص ابف أبي أصيبعة اٌلذم تقٌبؿ كٌؿ 
مكانات مختمفة تتكامؿ  االفتراضات ككقؼ عند كٌؿ منيا ليستدٌؿ عمى أٌنيا في الحقيقة أقساـ كا 

 .  xxxviiiفيما بينيا لتنجز معا صناعة الطبٌ 
 
 والذـّ مدح ال جدليةتاريخ العمـو و  -5-2

كمع أٌف ىؤالء المؤٌرخيف لـ ينخرطكا في ىذا الجدؿ العقدٌم كاقتصركا عمى التذكير بو، فإٌف ذلؾ 
لـ يمنعيـ مف أف يعتبركا "صناعة الطٌب مف أشرؼ الصنائع كأربح البضائع ك)يػ(قٌدركا تفصيميا 

كما لـ  .xxxviiiفي الكتب اإلليٌية كاألكامر الشرعٌية حٌتى جعؿ عمـ األبداف قريبا لعمـ األدياف"
يمنعيـ ذلؾ مف تقريب األطٌباء مف األنبياء، مثؿ إعطاء أسقمبيكس صفات تمٌيز بيا عيسى مثبل 
في مداكاتو المرضى الميؤكس منيـ، أك نسج "حكايات عجيبة ظيرت عنو بتأييد مف الٌمو"، أك 

، أك في الحديث عف xxxviiiتحميتو بخصاؿ حميدة، تتجٌمى في كصفو بالطيارة كالعفاؼ كالتقى
، أك عمى األقٌؿ في جعؿ أطٌباء آخريف يجمعكف بيف الفضائؿ xxxviiiديس أبقراط كعبادة الٌناس لوتق

، بؿ xxxviiiاألخبلقية كالخبرة الطٌبٌية، فيستكم عندىـ العمـ بصناعة الطٌب مع التحٌمي بالفضؿ
كيغمب الفضؿ أحيانا عمى حسف الصناعة. كقد بٌيف صاعد أٌف المؤٌرخيف أدرجكا ابف قريش طبيب 

بؿ يذكر لظريؼ خبره كما فيو مف  ،ألٌنو كاف ماىرا بالصناعةال  م في جممة األطٌباء "الميد
. كقد سبؽ أف الحظنا أٌف ىذه الخصاؿ قد عٌد بعضيا حنيف بف xxxviiiالعبرة كحسف االتٌفاؽ"

إسحاؽ مف شيـ أفبلطكف أك ذكرىا مف بيف النصائح اٌلتي أسداىا ىذا الحكيـ، ثـٌ أصبحت 
 تأليؼ الكتب كعنكانا صريحا لبعضيا، حٌتى كضع ابف جبريؿ لكتابو عنكافمقصدا أساسيا مف 

، كٌؿ ذلؾ قصد إعطاء صكرة مثالية لؤلطٌباء تؤٌىميـ إلى تحٌمؿ مسؤكلية xxxviii"مناقب األطٌباء"
الجمع في ممارسة الطٌب، بيف االرتقاء بجسد اإلنساف المعالج كتطيير نفسو أيضا، أك تمٌدىـ 

ٌية كآداب كنصائح ينتفعكف بيا في كٌؿ زماف كمكاف، كتجٌسدىا أقكاؿ عمى األقٌؿ بأقكاؿ حكم
، أك حكـ كأمثاؿ أرسطية xxxviiiفي مقالة حنيف بف إسحاؽ آداب السمكؾ العاٌمة تخٌص أفبلطكنية 
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في كتاب العمرم. كقد أدرؾ ىؤالء المؤٌرخكف أٌف ىذه المعطيات كاألخبار عف كغيره مف الحكماء 
يما تحتاج إليو، إلى أسمكب سجعٌي كاقتراض صكر ببلغية كنعكت العمماء كالحكماء تحتاج، ف

، مع أٌنيا تبعد عف أف تككف مكضكعية كحيادية في التعريؼ بيـ. كالذكرل الحفظ تيٌسر خيالية
، كما طٌبؽ العمرم أيضا ذلؾ األسمكب xxxviiiكقد أعمف القفطي عف تقفية كتابو "ليسيؿ متناكلو"

ثاال عمى ذلؾ تعريفو لمرشيد عمي بف خميفة األنصارم في تأليؼ كتابو. كيكفي أف نقٌدـ م
الخزرجي، فيقكؿ فيو: "ىك طبيب لك شكا إليو البرؽ اختبلؼ نبضو ألبراه، أك حاكؿ منو الرعد ما 
في صحؼ النير ألقراه، مف أسرة سارت بيـ األمثاؿ، كسراة أسفا عمى عقدىـ كيؼ انثاؿ 

 .xxxviiiالخ..."
 كف أيضاعمى اإلشادة بفضائؿ األطٌباء فحسب، بؿ كانكا يجمعكلـ يقصر ىؤالء المؤٌلفكف ىٌميـ 

، عند سكء سمككيـ كممارستيـ لمصناعة، أك سكء كبلميـ، مثؿ مرذكلة عنيـأكصافا كحكايات 
االرتزاؽ البٌلمشركع مف التطٌبب، أك التنافس كالتحاسد فيما بينيـ، أك نصب الدسائس بعضيـ 

لخميفة أك ذاؾ. كىناؾ قصص مشيكرة تحكي الخبلؼ لبعض، قصد التفٌرد بالحظكة لدل ىذا ا
. كما xxxviiiبيف حنيف بف إسحاؽ كابف ماسكيو، أك بينو كبيف ابف بختيشكع، أك بينو كبيف الطيفكرم

تكشؼ أخبار أخرل أٌف مف األطٌباء مف كانكا يقكمكف بخدمات تبعدىـ عف الفضؿ المطمكب فييـ 
متقٌدما في الطٌب، إٌنو: "كاف خبيرا  كاف أٌنوأصبل. يقكؿ العمرم في خصكص ابف آثاؿ، مع 

باألدكية المفردة كالمرٌكبة كقكاىا، كما منيا سمكـ قكاتؿ، ككاف معاكية يقٌربو لذلؾ كثيرا. كمات في 
إلى غير ذلؾ مف األخبار  .xxxviiiأٌياـ معاكية جماعة كثيرة مف أكابر الناس كاألمراء بالسـٌ"

يغمب  حدٌ إلى  ،ر العصكر كييطنب فييا القكؿ أحياناكالحكايات اٌلتي تحٌؼ بتعريؼ األطٌباء عب
فييا االستطراد بذكر القصص كاألقكاؿ عمى التعريؼ العممي ذاتو، فضبل عف منيجو، كلمقٌصة 

 .  xxxviiiتأثير ال ينكر
لكف، كعمى الرغـ مف ذلؾ كٌمو، ال يمكف أف نجٌرد ىذه األعماؿ مف الجيد العقبلنٌي كالنقد 

نٌي حاضر، لكٌنو جيد يقكـ عمى شيء مف التدٌرج، كينطمؽ مف التكفيؽ المكضكعٌي، فالجيد العقبل
مثبل بيف افتراضات غيبية المؤٌرخيف  بيف الجانب اإلليي كالجيد البشرم، كيتجٌمى ذلؾ في جمع

كأخرل تجريبية كعقمية البتداء صناعة الطٌب. كيستتبعو التعٌمؿ بيذه العممية التكفيقية قصد اإلقناع 
ككف صناعة الطٌب مثبل قد استحدثيا الناس بالتجربة أك حٌتى بمحض الصدفة. كما باحتماؿ أف ت
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يككف الحديث عف احتماالت مختمفة حكؿ األٌمة الكاحدة اٌلتي بفضميا تٌمت صناعة الطٌب، 
اليكنانية كالكمدانية كالفارسية كاليندية كغيرىا. كقد أقٌر بذلؾ  ،xxxviiiيامناسبة إلشراؾ جٌؿ األمـ في

أصيبعة فقاؿ: "ليس يمـز أف يككف أٌكؿ ىذا مختٌصا بمكضع دكف مكضع، كال يفرد بو ابف أبي 
كفي ذلؾ كذلؾ اعتراؼ . xxxviiiقكـ دكف آخريف إاٌل بحسب األكثر كاألقٌؿ، كبحسب تنكٌع المداكاة"

تستكم فييا جٌؿ األمـ كالحضارات. أٌما الجيد مختمفة بأٌف العمـ العربٌي ىك إفراز إلسيامات 
إزاء تمؾ  المؤٌرخكف مف حيف آلخر اكاف يبدييالمكاقؼ المكضكعية اٌلتي يظير في النقدٌم، ف

األخبار اٌلتي شابيا خمط كرفض التسميـ بيا، مثؿ اعتبار القفطي الحكايات المتناقمة في أٌكؿ مف 
، أك رفض نسبة رمكز باطنية إلى أرسطك كاعتبارىا مف xxxviiiتكٌمـ في الحكمة كالطٌب غير حقيقية

، أك xxxviii، أك اعتبار ابف أبي أصيبعة أبقراط أٌكؿ مف كضع صناعة الطٌب ليس الحؽٌ اإلييامات
بالحكـ عمى التيكيؿ في تطكيؿ عمر األطٌباء أك الفترات بينيـ، مف باب الخرافة. كيمكف أف نقٌدـ 
العديد مف األمثمة األخرل اٌلتي تثبت مكقؼ ىؤالء المؤٌرخيف النقدٌم إزاء تمؾ األخبار، كحرصيـ 

بينيا، كمحاكلتيـ التثٌبت مف سندىا في سمسمة نقميا المتكاتر بالركاية  مقارنتيـتمحيصيا، ك  عمى
أك التدكيف، فضبل عف استدالليـ بما شاىدكه مباشرة، أك سمعكه أك جٌربكه، أك نقمكه عٌمف شاىده 

ار سٌببو ذلؾ التكرار كاالجتر  ،ليـ تمؾ أيضا عكدا عمى بدءا. كلكف في أقك xxxviiiأك سمعو كركاه
، فضبل عف خبار المتناقمة اٌلتي تعيد إلى الذىف فكرة التشكيؾ في فائدة التاريخكاأل تلمتعريفا
 . xxxviiiعمميتو

 
 الخاتمة

ف لـ يستكؼ البحث في كٌؿ جكانب المكضكع، بتتٌبع تاريخ العرب لعمكميـ  سمح لنا ىذا العمؿ، كا 
لو حاجتيـ القديمة كالمتكاصمة قد تطٌكر منذ أف قاـ في بدايتو عمى إرىاصات ماقبمية، كمٌيدت 

لمتاريخ، لغايات عممية كاجتماعية كدينية كسياسية. فاستثمركا التاريخ لفائدة العمكـ العربية 
، مف عمـ تفسير القرآف كعمـ أسباب النزكؿ كعممي الحديث في مرحمة أكلى األصيمة كالشرعية

في  ني كمناىجو لفائدة العمـك العقميةىٌيأ ذلؾ إلى استثمار المؤٌرخيف ذلؾ التاريخ الديك كالفقو. 
ـٌ تأليفيـ، مرحمة مكالية ، لكف مع إضافتيـ معطيات خارجية جمعكىا بفضؿ ترجمة المترجميف ث

ـٌ العرب، ترتيبا  كىك ما أٌدل إلى إرساء منيج تحقيبٌي عربٌي، كترتيب لطبقات الحكماء األعاجـ ث
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المحٌدثيف في استنادىـ إلى الخبر كسرد الركايات منطقٌيا متعاقبا، لكف دكف أف ييجركا سيرة 
الشفكٌية أك المنقكلة كتابٌيا بكٌؿ تفاصيميا كحكاشييا. كما كاصمكا سٌنة تدعيـ التاريخ الفعمٌي 
بقصص كحكايات تبقى األسطكرة كخمفٌياتيا العقدٌية كالمذىبٌية المختمفة إحدل محٌركاتيا. كىذا ما 

كتتأرجح بيف  ،نائيات، يتنازعيا التسميـ اإليمانٌي كالتصديؽ العقمٌيفجعؿ ىؤالء المؤٌرخيف يعيشكف ث
ـٌ قبؿ ابف خمدكف ك  استحداث أسمكب بيف المنيج التقميدم المتعارؼ في العمكـ النقمية كالتاريخ العا

 . عف غيرىـبو  كفيتمٌيز 
عٌرفتنا بأساليبيـ. ساعدتنا النماذج اٌلتي استندنا إلييا عمى رسـ بدايات تاريخ العرب لمعمكـ ك كقد 

كلعٌؿ ىذا سيدفع إلى إنجاز عمؿ أشمؿ لمتعريؼ بيذا األدب الغزير كالثرٌم تبعا لتفاكت األزماف 
يسمح باستخراج نقط اتٌفاقيا كاختبلفيا، كتتٌبع تطٌكرىا كتراجعيا، . كما كتنٌكع المكاضيع كاألغراض

كقد س عمييا، كالخمفيات الكامنة كراءىا. كاستنباط قكاعدىا المشتركة كاألنساؽ المعرفية اٌلتي تتأسٌ 
تعميؽ البحث كتفصيؿ الحديث عف المدارس المختمفة اٌلتي أسيمت في تطكير بمستقببل  يسمح

ال سٌيما كقد ظيرت فيما مجٌزأة، التاريخ العمكـ العربٌي عبر العصكر المتبلحقة كاألقاليـ العربٌية 
  .كتقنياتو بعد عمـك جديدة ساعدت عمى تغيير عمـ التاريخ
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 تَػصويُؼ نَػَظِريَّػػُة الِعمـِ في الَمغِرِب اأَلقػصى0 
 اأُلصوُؿ َوالَعػواِقػب

 
 السػُّمَػِميّ أ.د. جعفَػُر ابُف الحاجِّ 

 ُكمػيَُّة اآلداب ػ تِػطواف
 المغرب

 
              

 مػُقػَػدِّمػَػػػػػػة0
 

التَّقديـ، ًكتابىةى تاريخو دىقيؽو ًلًفقًو العيمكـ، أىك نىظىًريًَّة الًعمـ، كىىيما ًعندىنا شىيءه  ىىذاال نىبتىغي في 
المىقاـ. كىالًكنَّنا نىبتىغي التَّنبيو، ما استىطىعنا،  ىىذافي  ميتىعىذّْره  ىىذاكاًحد، في التُّراًث اإلسبلًمٌي، أًلىفَّ 

ًمنييـي الشَّيخي عمى  قصى، كى اليكًسيُّ أىنَّوي ال ييمًكفي اسًتبطافي ما كىتىبىوي فػيقػىياءي الًعمـً في المىغًرًب األى
نباًطيُّ الفاًسٌي، )ػ xxxviiiىػ(1102)ػ في  xxxviiiىػ(1273كىابفي الحاٌج، )ػ xxxviii ىػ(1214كىالطَّري

َـّ تىجاًرًب التَّفكيرً  رنا أىىى ًكٌييف، إاٌل إذا استىحضى تيقىدّْميوي جاًمعىةي القىرى  في األينمكذىًج الًفقًييّْ الَّذم ييقىدّْميو، كى
ًبٌي، في المىشًرًؽ كىاألىندىليس، عمى اخًتبلًؼ تػىٌياراًتيا.  الًعمـً في التُّراًث العىرى

لىك تىتىبُّعى اس ذا تٌتٌبَّعنا، كى ًبيّْ اإلسبلًمٌي، أىمكىنىنا أىف نىنتىًبو، دكفى كىا  ًتقراءو ناًقص، تاريخى التُّراًث العىرى
ليفى إلى كىضًع أيصكًؿ نىظىًريًَّة ًفق قيقىةو ًعمًميَّةو مىفاديىا أىفَّ الٌساًبقيفى األىكَّ ًو كىبيًر عىناءو أىك مىشىقػَّػة، إلى حى

مىف في مىع ديث، كى مىماءي الحى مىماًء العيمكـً الشَّرًعيَّة. فىييـي الَّذيفى استىنبىطكا العيمكـ، ىيـ عي ناىيـ ًمف عي
شىرىًؼ الًعمـ، كى  فىنّْيًَّة الًكتابىة.العاًلـً كىالميتى  آدابتىخصيصى الًكتابىًة في مىفيكـً الًعمـ، كى مىفيكميييـ  عىمّْـ، كى كى

 ًلمًعمـً ىيكى الَّذم رىسىخى عىبرى القيركف.
ؿى الفىبلًسفىةي الميسًممكفى الًكتابىةى في الًعمـ، كىال ًسيىما الفاراًبيُّ في "إحصاًء العيمكـ".  لىقد حاكى كى

ما لىـ يىًصمنا كىذاًلؾ، أىكثىريهي ال يىرًجعي إلى الفاراًبيّْ في "إحصاًء  لىًكفَّ  مىنا، كى التُّراثى الغىزيرى الَّذم كىصى
دّْثكف، العيمكـ"، كىال يىستىًمدُّ ًمف تى  ـي الميحى ًتًي في ًصدارى مىماًء العيمكـً الشَّرًعيَّة، كى نَّما يىرًجعي إلى عي جًربىًتو، كىا 

طيًب البىغدادٌم، كىابًف عىبًد البىٌر، كىالسَّمعاًنٌي.  كىالخى
كىالميعتػىًزلػىًة كىالفػىبلًسفػىة، فإذا انتػػىقػىمنا ًمفى القػيركًف األكلى، قػيركًف النػَّشاًط الياًئًؿ أًلىًؿ السػُّنػًَّة 

فػيركًعيا في األيفكًؿ بػالتػَّدريج، بًػسىبىًب  يثي بىدىأى نػىجـي الفػىمسىفػىًة كى إلى القػىرًف الخاًمًس الًيجًرٌم، حى
مىماًء السُّنػًَّة ًمف ًجيىة، كالظُّركًؼ العامَّةً  مى يىًد عي باًت المكًجعىًة الػَّتي تػىمػىقػَّتيا عى رى ًع  الضَّ ًلمميجتػىػمى



 308 

                                                                                                                                            

كُّ  ًلبًلنًتباه، كىًىيى تػىحى ـٌ،  ؿي اإلسبلًمٌي، ًمف ًجيىةو أيخرل، فػإنػَّنا نػىًجدي ظاًىرىة ن ميثيرىة ن الًفكًر الفػىمسىًفيّْ العا
كُّؼو فػىمسىًفٌي. ًافتتػىحى  غًرب، ىػ( في المىشًرؽ، ثػيَـّ انتػىقىؿى إلى المى 505، أىبك حاًمدو الغىزاًلٌي،)ىىذاإلى تػىصى

دنا ابفى عىرىًبي، )ػ راًلٌي، 638فػىكىجى ، )ػىػ637)ػىػ(، كىالحى -(، كىالشػُّشتػيًرٌم، )ىػ669(، كىابفى سىبعيفى
كىثيرنا غػىيرىىيـ.668 ىػ(، كى

xxxviii 
ًؼ الفػىمسىًفٌي، في الًفكًر  ىىذاإفَّ  كُّ ااًلنًتقاؿ، ًمفى الفػمسىفػىة، ًبالمىعنى الخاًلًص ًلمكىًممىة، إلى التػَّصى

اإلسبلًمٌي، ًاقتػىضى انًتقاؿى نػىظىًريًَّة الًعمـ، ًمف نػىمكذىًج الفاراًبيّْ العىقبلًنٌي، في "إحصاًء العيمكـ"، إلى 
قػىد تػيػكّْجى "الرّْسالػىًة المػَّديًنيػَّة" نػىمكذىًج الغىزاًلٌي الٌصكًفٌي، في ااًلنًتقاؿ، فيما بىعد، في القػىرًف  ىىذا. كى

ًبالضَّ  ىػ( في "ًمفتاًح -986بط، في الدَّكلػىًة العيثماًنيَّة، فيما كىتػىبىوي طاش كيبرم زادىة، )العاًشر، كى
ًمصباًح السّْيادىة"، في خػيصكًص نػىظىًريًَّة الًعمـ، كىأىقساًمو، كىىيكى ما نػيعىبّْري عىنوي بػًتػىصكيًؼ  السَّعادىة، كى

مى نػىػظىًريًَّة الًعمـً في  ىىذانػىظىًريًَّة الًعمـ. كىال نػىػشػيؾُّ في أىفَّ  النػَّمكذىجى العيثماًنٌي، كافى لػىوي تػأثيره باًلغ ه عى
مى تػىصكيًفيا، فػىضبل عىف عىكاًمؿى أيخرل لىيسى  قصى، فػىعىًمؿى عى ـى بىسًطيا. ىىذاالمىغًرًب األى ًلذاًلؾى  مىقا

نػىظىًريًَّة الًعمـ، الػَّذم ىيكى في األىصؿ،  اختػىرنا أىف نػىعًرضى ًلطاش كيبرم زادىة، كىأينمكذىًجًو في تىصكيؼً 
رىة،  امًتداده في ركًحًو ًلمغىزاًلٌي، قػىبؿى أىـ نػىرل امًتداداًتًو في المىغًرًب األىقصى، في القػيركًف المػتػىأىخّْ

كىيؼى كانػىت حالػىة ي نػىظىًريًَّة الًعمـ، ًعندىنا، حينىما كافى الغػىربي يىتػىأىػَّبي ًلبًلنقً  مى ميجتػىمىًعنا كى ضاًض عى
ًتنا. ػضارى ًى  كىحى

 
َمدخَػٌؿ ال ُبدَّ  َذَجُة تَػصويِؼ نَػَظِريَِّة الِعمـ0ػىػ( َونَػم986. طاش ُكبري زاَدة، )ػ1

 ِمنو، إلى نَػَظِريَِّة الِعػمـ، في الَمغِرِب اَلقصى
 

مى بدىأى تػىصكيًؼ نػىظىًريًَّة الًعمـ، بىعىثى طاش كيبرم زادىة، عى ـى العيمكـى الشَّرًعيَّة  إفَّ مى أىف ييقػىسّْ
،" مىذمـك يىصكغى  نػىفسىيا، إلى "مىحمكدو كى نػىػمكذىجػنا باًرزان اًلنتًػصاًر مىبدىإ تػىصكيًؼ نػىظىًريًَّة الًعمـ، بىدىأى  كى

مى يىدىيو. بػىمىغى مينتػىػياهي عى  قػىبمػىوي بػًقػيركف، كى
سىبى طاش كي  برم زادة، ًمنيا ما قػىد يىككفي صاًرفنا عىًف "السَّعادىًة إفَّ العيمكـى الشػَّرًعيَّة، حى

بلن إلييا. يىقكؿ: "كىأىٌما العيمكـي الشَّرًعيَّة، فىًييى مىحمكدىةه كيمػُّيا.  ، لىًكفاألىبىًديَّة"، الػَّتي ًىيى غايىتػييا، ال مىدخى
لػىيسىت كىذالً  ـي إلى المىحمكدىًة كىالمىذمكمىة"قػىد يىمتػىًبسي ًبيا ما ييظىفُّ أىنػَّيا شىرًعيَّة، كى ؾ، فػىتيقػسى

xxxviii ذاًلؾى .
 أىفَّ الغىزاًليَّةى ًىيى مىرًجًعيَّةي كىبلًمو.

ميتىمّْمات. يىقكؿ: "أىٌما ىىكىذاكى  ميقػىدّْماتو كى ـى ًبتػىقسيـً العيمكـً الشَّرًعيًَّة المىحمكدىة، إلى أيصكؿو كى ، قا
ٌما فػيركع: إٌما دينيىًكٌم، كىأىكثػىًر المىحمكدىة، فىإٌما ايصكؿ، كىالًكتاًب  كىالسُّنػَّة، كىاإلجماًع كىالًقياس. كىا 

ٌما ميقػىدّْماته تػىجرم مىجرل  مىعًرفػىًة أىحكاًؿ القػىمب...كىا  مىساًئًؿ الًفقو، أىك أيخرل كىبىعًض مىساًئمػًو، كى
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قػيًؼ اآلالت، كىالمػُّغػىًة كىالنػَّحك، كىالمىعاني، كىًعمـً ًكتابىًة الخػى  ركًريِّا في الغاًلب، لػًتػىكى نػَّوي صارى ضى ًى طػٌ، أًل
ٌما ميتػىمّْمات، مػىييا. كىا  كىًعمـً التػَّفسيًر في  ًحفًظ العيمكـً الشَّرًعيًَّة عى كىًعمـً الًقراءاًت كىالمىخاًرًج في المػَّفظ، كى

كىمىعًرفػىًة الٌناًسًخ كىالمىنسكخ، كىغػىيًر ذاًلؾى ًمفى ا ديث، آلعيمكـً القػير المىعنى، كى كىذا الحاؿي في الحى ًنيَّة. كى
كىًعمـً أىسامي الرّْجاؿ، كىأىحكاًلًيـ، كىغػىيًر ذاًلؾ."

xxxviii 
قػى  " ًمفى العيمكـً الشػَّرًعيَّة، كىىيكى أىمره ًمف شػىأًنًو أىف يىستػىغًربىوي الميسًمـ، كى لػًمتَّمييًد ًلتىبييًف "المىذمكـً د كى

قػَّؼى ط ـٌ، ال ذاًتيًَّتو. يينًكريه، تػىكى بدىأى عىرىًضيًَّة الذَّ رى مى قػىرَّ " في الًعمـ، كى ْـّ اش كيبرم زادىة، ًعندى مىفيكـً "الذَّ
ُـّ أًلي  نػَّما ييذى يثي إنػَّوي ًعمـ. كىا  ُـّ ًمف حى ـى ال ييذى  مكر: فىقاؿ: "كىأىٌما العيمكـي المىذمكمىة، فػىاعمػـى أىكَّالن أفَّ الًعم

قػّْو، كىأىكثػىًر مىًف اشتىغىؿى إٌما أىنػَّوي ال  مى إدراًكو، فػىيىككفي مىذمكمنا في حى يىقًدري الخاًئضي فيًو عى
ؽّْ عىف ًخبلًفو. مى تػىمييًز الحى لػـى يىقًدر عى  ًبالعيمكـً الفػىمسىًفيَّة، كى

ٌما إًلضراًرًه ًبصاحً  ٌما إًلضراًرًه ًبغىيًره، كىًعمـً السّْحًر كىالطّْمػَّسمات ... كىا  ًبو، في غاًلًب األمر، كىا 
ًد ثػىبلثػىًة أيمكر..." َـّ أًلحى نػَّما ذي كىًعمـً النػُّجكـ ... كىا 

xxxviii 
ًؿ إلى نػىقدو صكًفيٍّ ًلمعيمكـً الشَّرًعيَّة، رىأل طاش كيبرم زادىة، أىفَّ العيمكـى الشَّرًعيَّة، فييا  ًلمتػَّكىصُّ كى

"ما ىيكى المىحمكدي صكرىة، كىالمىذمكـي مىعنى".
xxxviii  

وى طاش كيبي زادىة، ًانًتقاداًتًو إلى كيؿّْ ًعمـو ًمفى العيمكـً الشَّرًعيَّة، كىالتػَّكحيًد ىىكىذاكى  ، كىجَّ
كىالًفقو.

xxxviii  كُّؼي ًمفى العيمكـً الٌشرًعيَّة، بػىؿ غايىتػىيا، ًلمكيصكًؿ إلى لػىٌما كافى التػىصى لػـى يىنسىوي السَّعادىة، كى
وى ان ما فييا "ًمفى القػىصىًص طاش كيبرم زادىة. بىؿ كىجَّ ثػىقافػىًتيا، كى ًتقاداًتًو إلى ًفكًر مىجاًلًس الكىعًظ كى
كىاألىشعار، كىالشػَّطًح كىالٌطاٌمات."

xxxviii 
حى طاش كيبرم زادىة، اىلميتىعىمػّْميفى ًبااًلقًتصاًد في طىمػىًب العيمكـ، دكفى  بىعدى أىف نػىصى كى

بىيَّفى لػىييـي الكىيًفيَّة xxxviiiااًلسًتقصاء، مكـي  xxxviii،كى مكـً اآلًخرىة". "كىًىيى ًقسماف: عي يىييـ إلى طىمػىًب "عي كىجَّ
ؿي طىريؽه ًلمثػٌاني". مكـي ميكاشػىفػىة. كىاألىكَّ مػىة، كىعي ميعامى

xxxviii 
ساًئؿ، كىأىفَّ البىكاًطف، لػىيا ظىكاًىري  بىيدى أىفَّ الكيصكؿى إلى الغايات، ال بيدَّ فيًو ًمفى الميركًر ًبالكى

كُّؼ، ىىكىذاإلػىييا. كى تػىقكدي  مىكضكعاًت العيمكـ، ًبالتػَّصى بًط نػىظىًريًَّة الًعمـ، كى ، مىيَّدى طاش كيبرم زادىة، لًػرى
نيىًج " مى طىريقػىًة مى "السَّعادىًة األىبىًديَّة"، ًبعىقًد فػيصكؿو عى ـً الًعمـ"، "في بىياًف فػىضيمػىًة الًعمـً كىالتػَّعػىمػُّ  آدابكى

دىالًئؿى يىرتػىضييا العىقػؿي السَّميـ."باآلياًت كىاأل كىالتػَّعميـ، خباًر كىاآلثار، كى
xxxviii   ظاًئًؼ "في كى كى

." الميعػىمػْـّ
xxxviii  في" تػىعىمػّْـً كى ظاًئًفو"، كى  شػىراًئًط المي  بىياًف فػىضيمػىًة الًعمـً كىكى

" يىستػىمًزـي ًعندى طاش كيبرم زادىة، تػىذكيبى  الفػىمسىفػىة، قػىبؿى تىصكيًؼ الًعمـً  إفَّ "بىيافى فػىضيمػىًة الًعمـً
 ًبالضَّركرىة. يىقكؿ:
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ٌياؾى أىف تػىظيفَّ ًمف كىبلًمنا  قػّْيى ًبًو إلى ما فػىكقػىو. كىا  ليىكيف قػىصديؾى ًمف كيؿّْ ًعمـو التَّرى ، أىف ىىذا"كى
تٌػى الًحكمىةي الميمىكَّىىة مػىيًو اسـي الًعمـ، حى ، اىلتَّي اختىرىعىيا الفاراًبٌي، كىابفي سينا، تػىعتػىًقدى كيؿَّ ما أيطًمؽى عى

وي نىصيري الٌديًف الٌطكًسٌي، مىمدكحا. نػىقػَّحى  كى
كىماءى  ىىيياتى ىىييات. إفَّ كيؿَّ ما خالػىؼى الشػَّرع، فػىييكى مىذمكـ، ًسيىما طاًئفػىةه سىمٍَّكا أىنفػيسىييـ حي

مى ًدراسىًة تيرَّىاًت أىىًؿ الضَّ  بَّما استػىجيىمكا مىف عىًرمى اإلسبلـ، عىكىفكا عى سىمَّكىا الًحكمىة. كىري بلؿ، كى
رّْفكفى ًلكىًمـً الشػَّريعىًة عىف مىكاًضًعو. كىال تػىكا دي ًمنيا. كىىيـ أىعداءي المَّو، كىأىعداءي أىنًبياًئًو كيريًسًمو، كىالميحى

ديثا.  دنا ًمنييـ يىحفػىظي قػيرءاننا كىال حى  تػىمقى أىحى
نػَّما يى  مػىيًيـ،كىا  مػًُّط الميسمػًميفى عى ذىرنا ًمف تػىسى مَّمكفى ًبريسكـً الشػَّريعىة، حى اٌل فػىييـ ال يىعتػىًقدكفى  تىجى كىا 

شػىيئنا ًمف أىحكاـً الشػَّرع ..."
xxxviii 

نػَّما ااًلشًتغاؿي ًبحً  مى تػىحريـً الفػىمسىفػىة، تػىحريمنا تاٌما، "كىا  توي الغىٌزاًليَّةي عى فػىزى بىعدى أىف حى راـه كى ًتًيـ حى كمى
في شػىريعىتػًنا"،

xxxviii  ْـّ الميسًمميف، ًمفى اليىيكًد مى عىكا رُّ عى ضى ًى رى أىفَّ الفػىبلًسفػىةى "ىيـ أى قػىرَّ كى
كىالنػَّصارل"،

xxxviii   مكـً الفػىمسىفػىة"، الٌراًسخيفى في ًاستػىثنى اسًتثناءا خاٌصا، ًمف تػىحريـً النػَّظىًر في عي
مىعى  مػىى الٌراًسًخ فيو، شػىرطىٍيف: "أف ال يىتػىجاكىزى مىساًئمػىييـي الميخالػًفػىةى  الًعمـً الشػَّرًعٌي. كى ذاًلؾى اشتػىرىطى عى

ثانيًيما: أىاٌل يىمًزجى كىبلمىييـ ًبكىبلـً عي  ف تػىجاكىزىىا، فػىإنػَّما ييطاًلعييا ًلمرٌَّد، ال ًلغػىيًره. كى  مػىماءً ًلمشػَّريعىة. كىا 
  xxxviii اإلسبلـ."

لػىٌما  ا ًجدِّا ابًتداءكافى حيضكري الفػىمسىفػىًة في ًعمـً الكىبلـً السػُّنٌّْي، األىشعىًرمّْ كىالماتػي كى  ريًدٌم، كاًضحن
ًمفى القػىرًف الخاًمس، فػىصاًعدا، ككانىت مىرًجًعيَّتػيوي الٌصكًفيَّةي الغىزاًليَّة، اىلػَّتي دىعىت إلى إبطاًؿ الفػىمسىفػىة، 

لػىقػىد ا ىىذاقػىد ساىىمىت في  ا إاٌل أىف يىقكؿ: "كى ٌدا، لىـ يىًجد طاش كيبرم زادىة، مىناصن لحيضكر، قػىبكالن كىرى
مى الميسمػًميفى ًمف  ره عىظيـه عى رى ؿى ضى بَّما يىستػىًدلػٌكفى بػًإيراًدىا في كيتػيًب الكىبلـً  ىىًذهً حىصى الًجيىة ... كىري

ما كافى  ًتيا. كى مى ًصحَّ ـي المَّو. المىزج، إاٌل مينذي  ىىذاعى ٌياىي  ظىيىرى نىصيره الٌطكًسٌي، كىأىحزابيو، ال حى
مػىؼ، ًمثؿى اإلماـً الغػىزاًلٌي، كىاإلماـً الٌراًزٌم، مىزىجكا كيتػيبى الكىبلـً ًبالًحكمىة.  نػَّما السَّ ، ًلمرٌَّد، لىًكفكىا 

مػًميف، كىًحفظه لػًعىقاًئًدًىـ".كىما تىراهي في تىصانيًفًيـ. كىال بىأسى ًبذاًلؾ. بىؿ ذاًلؾى إعانػىةه ًلمميس
xxxviii 

بً  ااًلسًتثناًء كىالتػَّرخيًص المىشركط، أىنقػىذى طاش كيبرم زادىة، الفػىمسىفػىةى في نػىظىًريًَّة الًعمـ، ًمف  يىذاكى
قػَّؽ، كىاكتػىفى بػتػىذكيًبيا في ًعمـً الكىبلـ، قػىبؿى  كُّؼ.إعداـو ميحى  تىجاكيًزىا إلى التػَّصى
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بط، عىصري السُّمطاًف المىكلى إسماعيؿ،  بػًالضَّ ىػ( 1139)ػكافى القػىرفي الثػٌاني عىشىرى الًيجًرٌم، كى
مى شاًكمػىًتو،  رى فيًو رىجيبلًف  كىتػىبا، كيؿّّ عى تػىعاصى ديدىةو ًلمًعمـً في المىغًرًب األىقػصى. كى عىصرى انًطبلقػىةو جى

بدي الرَّحماًف الفاًسٌي، )ػ يد، عى سىفي اليكًسٌي. 1096في نػىظىًريًَّة الًعمـ، ىيما: أىبك زى ًمٌي، اىلحى ىػ( كأىبك عى
ًكبلىيما كىًرثى الرَّصيدى   الًعمًميَّ المىشًرًقيَّ كىاألىندىلػيًسيَّ ًلنػىظىًريًَّة الًعمـ.  كى

وي الفػىمسىًفيُّ القػىديـ، ًمف كىراًء سىعًي اليكًسيّْ  ًمف كىراًئًو التػَّكىجُّ وي الكىبلًميُّ األىشعىًرٌم، كى كافى التػَّكىجُّ  كى
مى أحكاـً الًعمـ،  ايىذإلى "تػىقنيًف" الًعمـ. يىقكؿي عىف ًكتاًبو، "اىلقانكف": "فػى  ًبعىكًف المَّو، قانكفه يىشتػىًمؿي عى

مى كىجًو اإلشارىة، كىااًلخًتصاًر في  ما يىتػىعىمػَّؽي بشىيءو ًمف ذاًلؾ، عى ًى ، كى تػىعىمػْـّ كىأىحكاـً العاًلـ، كىأىحكاـً المي
الًعبارىة"

xxxviii.  
بدىإ كىالت ىىذاإفَّ  يثي المى قػىدى فػىصبلن "في القانكف، ىيكى قانكفه شػىرًعٌي، ًمف حى ػَّفاصيؿ. فػىقػىد عى

كـً الشػَّرًعٌي" سىًب الحي تػىقسيـً الًعمـ، ًبحى
xxxviii" لػىوي أىدىًبٌياته ًىيى دّْثيفى آ، كى مى طىريقػىًة الميحى دابي الًعمـ"، عى

مىنًزلػىًتًو ًمفى الشػَّرىؼ"، "في بىياًف فػىضًؿ الًعمـ، كى كىاأليدىباء، كى
xxxviii  ٌفي بىياًف الًعمـً الن"   xxxviiiاًفع".كى

عىؿى اليكًسٌي، يىخكضي "في شىرًح  ىىذاإفَّ  وى الميزدىكىج، اىلكىبلًميَّ األىشعىًرٌم، كىالفػىمسىًفٌي، جى التػَّكىجُّ
مى تػىقسيـً العيمكـً ًمف xxxviiiماًىيًَّة الًعمـ" عىمػىوي يىعمىؿي عى المىنظكر، تػىقسيمنا ثػيناًئٌيا، فػىًييى ًعندىه،  ىىذا، كىجى
ما شىرًعيَّةه حاًدثػىةه إسبلًميَّة. يىقكؿ:  إٌما يكناًنيَّةه   فػىمسىًفيَّةه قػديمىة، كىا 

ٌما ًممػّْيَّة، أىك  لًئف ًشئت، قػيمت: إٌما فػىمسىًفيَّة، كىا  ٌما حاًدثػىة. كى ممػىة، إٌما قػىديمىةه كىا  مى الجي اىلعػيمكـ، عى "ى
ٌما إسبلًميَّة، كىىيكى أىضبىط ..." إٌما قػىديمىة، كىا 

xxxviii  
لػىق ًة كىاإلسبلًميَّة، كىرىأل أىنػَّيا  ىىًذهً ػىًد اختارى اليكًسٌي، كى الثػُّناًئيَّةى األىخيرىة، ثػيناًئيًَّة العيمكـً القػىديمى

بىيفى العيمكـً الفػىمسىًفيَّ  ًة "أضبىط"، ًليىبٌل يىككفى بىيفى العيمكـً اإلسبلًميَّة، كىًىيى العيمكـي الشػَّرًعيَّة ي الحاًدثػىة، كى
تػىككفى ًكمتاىيما مىقبكلػىةن في المىغًرًب ذاًت األىصًؿ اليكناًنٌي، تػىعاري  ض، أىك شيبيىةي تػىعاريض، أىك مينافػىرىة، كى

األىقصى. ذاًلؾى أىفَّ كىًممىةى "فػىمسىًفيَّة"، ًمف شػىأًنيا أىف تػيثيرى ااًلمًتعاضى كىالنػُّفكر، في البيئىًة السُّنّْيًَّة 
في   حالػىة، فكىًممىة "القػىديمىة"، أىقػىؿُّ إحراجا.ال ىىًذهً الماًلًكيَّة، ًلمكىىمػىًة األكلى. كى

مػىيًو أىتػىمػىطَّؼى فاستػىعمىؿى بىدىؿى اسًميا  سىكاءه عى لػىٌما كانػىًت العيمكـي الفػىمسىًفيَّة، كى ، ميصطىمػىحى ىىذاكى
رَّحى ًباسًميا، ميقًمقػىة ًة في المىغًرًب األىقصى، في في البيئىًة السُّنّْيًَّة الماًلًكيَّ  ًن  العيمكـً القػىديمىة، أىـ صى

سىًب  القػىرًف الحادم عىشىرى الًيجًرٌم، فػىقػىد سارىعى اليكًسٌي، إلى سىبًرىا ًبًمسباًر الشَّريعىة، فػىقىسَّمىيا، ًبحى
ًمنيا مىردكد.  ىىذانىتاًئًج  الًمسبار، إلى ًقسمىيف. قاؿ: "أٌما الفػىمسىًفيَّة، فػىًمنيا مىقبكؿه في الًممػَّة، كى

ًمنوي مىتركؾ." كىالمىقبكؿي ًمنوي مىأخكذ، كى
xxxviii 

مىعى  وى الفىقيًو الماًلًكيّْ األىشعىًرٌم، اىلعىقبلًنيّْ  ىىذاكى ًو الفػىمسىًفيّْ ًعندى اليكًسٌي، فػىإنَّوي ظىؿَّ تػىكىجُّ التػَّكىجُّ
ـي الف ة. قاؿ: "ًعم ًذًر ًمفى الفػىمسىفىًة اليكناًنيَّة، بػًدىعكل عىدىـً الحاجى ػىمسىفػىة ... لىـ نىشرىحو. بىًؿ اكتػىفػىينا الحى
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نػَّما المىقصكدي ًمف  ًة إلػىيو. كىا  ًف التػَّفصيؿ، ًلعىدىـً تىأىكًُّد الحاجى ًف التػَّصريح، كىاإلجماًؿ عى فيًو ًباإلشارىًة عى
يالػىة" ًذكًره، اىإلعبلـي ًبكيجكًده، ًازًديادنا في البىصيرىة، كىاستيقاظنا ًمفى الجى

xxxviii. 
ًمًو في "تػىقنيًف" الًعمـ، كافى داًئمنا ييفىكّْري ًبمىنظكًر الشػَّريعىة. بىؿ عً  ـى حىصيمػىةى عىمى ندىما أىرادى أىف ييقػىدّْ

ـي أىربىعىةى أىقساـ: ًقسـه مىشيكري ااًلسًتعماًؿ في  ممػىةي ما ذىكىرنا ًمفى العيمكـً في الًكتاب، يىنقػىًس قاؿ: "جي
في الًممػَّة، ًقسـه ًبالعىكس" الفػىمسىفػىًة كى ًقسـه مىشيكره في الفػىمػسىفػىًة دكفى الًممػَّة، كى ًقسـه ًبالعىكس، كى كى

xxxviii . 
عىمػىوي  قػىد جى زىمٍّ الكىمًبيّْ الغىرناًطٌي،  ىىذاكى كُّراًت ابًف جي ـي ًبتػىصى وي العىقبلًنيُّ السُّنٌّْي، يىصطىًد التػَّكىجُّ

مى نػىقًدىا كىرىدّْىا في كيضكح،  مكـً الفػىبلًسفػىة، إنػَّيا فىعىًمؿى عى قػىكلػيوي في عي بىة. يىقكؿي عىنو: "كى دكفى ميكارى كى
لػـى ييماسَّ  رُّ كىال تػىنفػىع، مىمنكع ... فػىما كافى ًمنيا ميتىعىمػّْقنا ًبمىناًفعى دينيىًكيَّة، كى العىقاًئد، كىال خاضى في  تػىضي

ذاؾى ميعظىمييا، فػىييكى كيمػُّوي نافً اإلل عه غػىيري ضاٌر..."ًيٌيات، كى
xxxviii 

ـى السَّيكًطيّْ ) دِّ 911-كىرىدَّ كىذاًلؾى تػىحري ما يىتبىعييا ًمفى المىنًطؽ، رى ىػ( في "النػُّقايىة"، ًلمفػىمسىفػىة، كى
كُّراًت xxxviiiكاًضحا مكـً األىكاًئؿ، في بيئىةو كانػىت قػىد رىكىنىت إلى تػىصى . فػىكافى ميستػىميتػنا في الدّْفاًع عىف عي
زىٌم، )ػ643لصَّبلح، )ػابًف ا  ىػ( ريككنا. 911ىػ( كىالسَّيكًطيّْ )ػ741ىػ( كىابًف جي

رينا مىعى  ًلغىيًرىا، "جى ـى اليكًسيُّ العيمكـى الفػىمسىًفيَّةى إلى  ًقسمىيف، مىقصكدىةو ًلذاًتيا، كى بىعدى أىف قػىسَّ كى
ًمفى الفػىمسىفػىة، في جاًنًبيا غػىيًر الميحتاًج إلػىيو، نىبَّوى إلى المىكًقًؼ الشػَّرًعيّْ الٌساًئًد  xxxviiiًعباراًتًيـ فييا"،

ؿي الصَّبلةً  مى القػىيّْـً ًبيا أىفضى ًميَّة"، كىما ييسىٌمييا، فىقاؿ: "ثػيَـّ الشػَّريعىةي الميطىيَّرىة، عى  أىك "العيمكـً العىمى
ًميًَّة المىذككرىًة فػىتػي  ًف العيمكـً العىمى مى ًحفًظ كىالسَّبلـ، جاءىت ًبما ييغني عى ذاًلؾى أىفَّ مىدارىىا إٌما عى ًركىت. كى

ٌما الماؿ ... أىًك الًعرض ... أىًك النػَّسىب ... أىك تػىيذيًب النػٌفس،  مى العىقؿ ... كىا  ٌما عى النػَّفس ... كىا 
كىذا ًسياسىةي الًعباد، ًبالنػُّبكءىًة كىالًخبلفػىة". بػًالتػَّخًميىًة كىالتػَّحمػًيىة ... كى

xxxviii 
مىقاًصًد الشَّريعىة، كافى كاًفينا في نػىظىًريًَّة  ىىذاإفَّ  التػَّداخػيؿى الحاًصؿى بىيفى مىقاًصًد الفىبلًسفػىة، كى

ًميَّة"، ًاكًتفاءالًعمـ، ًلتػىنًحيىًة "ا ركفى  لعيمكـً العىمى تػىأىخّْ مىقاًصًدىا. "فػىأسقػىطى المي ف الًقسـى مً  ىىذاًبالشػَّريعىًة كى
مكـً القػيدىماء مى األىقساـً  ، ًاسًتغناءعي ركا عى ـى اإلل عىنو، كىاقتىصى ياًضٌي، الباًقيىة، أىعني الًعم ًييَّ كىالرّْ

نًطًقٌي". كىالطَّبيًعيَّ كىالمى
xxxviii  

ـى ًبالضَّركرىًة ًمفى العيمكـً اإلسبلًميَّة الحاًدثػىة، فػىقػىد بىسىطى القػىكؿى  لػىٌما كانػىًت العيمكـي القػىديمىة، أىقدى  كى
ياًضٌي، xxxviiiًيٌي،البىسًط في اىلًعمـً اإلل بىعضى  كىالًعمـً الرّْ

xxxviii  ،ناًظر مكـي اليىندىسىة، كىًعمـً المى ًمنوي عي )كى
رّْ األىثقاؿ، كىًعمـً البىنكامات، كىاآلالًت  نباًط الًمياه، كىجى ة، كىا  مىراًكًز الىػأىثقاؿ، كىالًمساحى كىًعمـً المىرايا، كى

رًبيَّة...(، كىًعمـً اليىيئىة الحى
xxxviiiكىًعمـً العىدىد  ،

xxxviiiكىًعمـً المكسيقى ،
xxxviii ،نا ًبطاش كيبرل زادىة ، فػىذىكَّرى

مى العيمكـً اليىندىًسيَّة، لػىٌما لىـ تػىكيف  العيمكـي ًمف  ىىًذهً في "ًمفتاًح السَّعادىة". بىيدى أىنػَّوي مىرَّ ميركرى الًكراـ، عى
مػىماًء المىغًرًب ا غػىريب،  ىىذالػأىقصى. بىؿ أىدرىجى في العيمكـً اليىندىًسيَّة، كى شػىأًنو، كىال ًمف شػىأًف عامًَّة عي

مىنفػىعىتػيوي ارًتياضي النػَّفًس ًبالغػىراًئب" ـى اآلالًت الٌركحاًنيَّة، كى ًعممنا عاًشرا، سىٌماه: "ًعم
xxxviii   
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ثػيَـّ بىسىطى القػىكؿى كىذاًلؾ، في "اىلًعمـً الطَّبيًعٌي"،
xxxviii ،كىأىقساًمو، كىًعمـً الطٌّْب

xxxviii  ًكىًعمـ
البىيطىرىة

xxxviiiة ، كىًعمـً الًفبلحى
xxxviii،ـى الًفراسىة . بىيدى أىنػَّوي أىدرىجى ًضمفى الًعمـً الطَّبيًعٌي، ًعم

xxxviii  ـى كىًعم
ـى النػُّجكـ، xxxviiiالتػَّعبير، كىًعم

xxxviii ،ـى السّْحر كىًعم
xxxviii  ـى ـى الطّْمػَّسمات، كىًعم كىأطاؿى القػىكؿى فيو، كىًعم

ـى الكيًمياء. الٌسيًمياء، كىًعم
xxxviii  ة، بػًقػىكًلو: "فػىأىٌما الًقسـي كى مػَّؿى ذاًلؾى التػَّطكيؿى ًبالحاجى ـي  عى األىكَّؿ، كىىيكى الًعم

ًة إلػىيو.اإلل ْـّ ًمنو، ًلمحاجى تػىعىرَّضنا ًلمميًي  ًييُّ كىالطٌّْب، كىالمىنًطؽي كىالتػَّكقيت، فػىقػىد شىرىحناهي بىعضى الشػَّرح، كى
لػـى نػىكتػىًؼ ًبكىكًنًو مىشر  ا في دىكاكيًف الًممػَّة..."كى  xxxviiiكحن

مكـو كىالًفراسىةً  ما قػىبمػىو، بػًإدراًج عي مىًنو، كى  بىيدى أىنػَّوي عىكىسى ًبتػىفكيًرًه في "الًعمـً الطَّبيًعٌي"، عىقًميَّةى زى
ـى الكيًمياء، ًبأنػَّوي "ًعمـه ييتػىكى  تػىعريًفًو ًعم كاًىًر كىالطّْػمػَّسماًت في "الًعمـً الطَّبيًعٌي"، كى مًب الجى ؿي بػًًو إلى سى صَّ

ثػىبل، ًفضػَّةن أىك ذىىىبا.  عًؿ الرَّصاًص مى كاًىرى أيخرل، كىجى عطاًئًو خػىكاصَّ جى يا، كىا  المىعًدًنيًَّة خػىكاصَّ
قكع." بيعدي اإلمكاًف في الكي لػىييـ تػىرىدُّده في إمكاًف ذاًلؾ، كى مىنفػىعىتػيوي ظاًىرىة، إف ثػىبىتػىت ... كى كى

xxxviii  
لػّْؼ، كافى تػىطيكُّري الًعمـً الطَّبيًعيّْ 1690 -ىػ  1102اًلؾى أىنػَّوي إلى غايىًة ذ فاًة الميؤى ـ ، تاريًخ كى

مػىماًء المىغًرًب الىػأىقصى، كىالدَّكلػىًة  تػىطىكُّري مىفيكًمو، شػىيئنا أىبعىدى ما يىككفي عىف إحساًس عي بَّة، كى في أكري
مػىماؤينا في كاد، كىالنػٌاسي في كادو  العيثماًنيَّة، بىؿ ساًئًر دارً  كافى آاإلسبلـً ًبو. فػىقػىد كافى عي خػىر، كى

ًميٍّ اليكًسٌي؟ كىىىؿ كافى  لىًكفخػىر. كى آميجتػىمىعينا في كاد، كىالميجتػىمىعاتي األكرهبّْيَّةي في كادو  ما حيمػىةي أىبي عى
كًلًيـ، كىعىكاًقًب في إمكاًنو، أىك إمكاًف ميعاًصريو، اىلتػَّفػىطُّفي إلى  ما يىجرم في العالػىـً القػىريًب ًمف حى

ميستػىحيبل؟ ىىذاذاًلؾ؟ أىـ كافى  تػىعىذّْرنا كى  مي
ًميٍّ اليكًسيُّ القػىكؿى في ًعمـً المىنًطؽ ثػيَـّ أىفاضى الشَّيخي أىبك عى

xxxviii .لػـى يىميرَّ بػًًو ميركرى الًكراـ  ، كى
رى "شػىرًعيَّةى" أىك "مى  ريئنا بىعضى ثػيَـّ قػىرَّ دّْينا جى دّْيِّا تػىحى تػىحى مى األقػىٌؿ، مي قبكلػًيَّةى" "العيمكـً القػىديمىة"، عى

ميًعيا، تػىحريًمًيما. قاؿ: "كىال بىأسى ًبجى  ااًلتػّْجاىاًت السُّنّْيَّة، اىلٌذاًىبىًة إلى ميعاداًة الفػىمسىفػىًة كىالمىنًطؽ، كى
رّْ  نػيزىىةي فػىنىحفي ال نػىمتػىًفتي إلى مىف ييحى ـى في نػىفًسو، ىيكى ًغذاءي العىقؿ، كى ـى شىيءو ًمنيا، فػىإفَّ الًعم ـي ًعم

تػىختػىًمؼي  سىًب المىكضكًع كىالغايىة، كى نػَّما تػىختػىًمؼي ثػىمىراتػيوي في الشػَّرىؼ، ًبحى ًصفػىةي الكىماؿ. كىا  الٌركح، كى
سىًب النّْيَّة" ـي ًبحى األىحكا

xxxviii. 
ًبناءن  مى  كى ًو السُّنّْيّْ العىقبلًنٌي، دافػىعى اليكًسٌي، في مىعًرًض نػىقًدًه اًلبًف جيزىمو الت ىىذاعى ػَّكىجُّ

الغػىرناًطٌي، ًدفاعنا حارِّا عف المنطؽ
xxxviii ًممتى بلن ًلمفػىمسىفػىة، فػىقػىد عى ، قاًئبل: "ثػيَـّ لػىك كافى ]المىنًطؽي[ مىدخى
رىجى في الفػىمسىفىًة نىفًسيا، فػىكىيؼى بً  ؿه إلػىييا".أىف ال حى ما ىيكى مىدخى

xxxviii   ًًميٍّ اليكًسيُّ ب ثػَّؿى أىبك عى  يىذافػىمى
وى السُّنّْيَّ العىقبلًنيَّ المىغًرًبيَّ خػىيرى تػىمثيؿ.  ًو النػَّقًدٌم، التػَّكىجُّ  التػَّكىجُّ

ٍيف اثنػىي مكـى األىكاًئًؿ القػىديمىة، إلى ًقسمى ـى العيمكـى الفػىمسىًفيَّة، عي كما قػىسَّ ـى العيمكـى اإلسبلًميَّةى كى ف، قػىسَّ
كىذاًلؾ، إلى ًقسمىيف اثنػىٍيف. قاؿ: "كىأىٌما العيمكـي اإلسبلًميَّة، فػىًمنيا المىقصكدي ًلذاًتو، كىىيكى أيصكؿي الٌديًف 

كُّؼ. ـي المىكاريث، كىالتػىصى ًمنوي ًعم فػيركعيو، كىًىي: اىلًفقو، كى  كى
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سيمػىة، كىًعمـً التػَّف ًمنوي الكى مكـً كى كىًعمـً الًحساب، كىًعمـً التَّكقيت، ًمف عي ديث، كى سير، كىًعمـً الحى
 األىكاًئؿ.

ق، كىًعمـً المىنًطؽ،  ًو ًبيًَّة ًبأىنكاًع سيمػىة، كىًعمـً الًقراءات، كىًعمـً الرَّسـ، كىًعمـً العىرى سيمػىةي الكى ًمنوي كى كى
مى العيمكـ، إسبلًميَّة، بً  نػىحًكه. كىًىيى كيمػُّيا، عى مىعنى أىنػَّيا تػيتػىعاطى في ًممػًَّة اإلسبلـ، أىك يينتػىفػىعي ًبيا كى

ا شىرًعيَّةه كىذاًلؾ." في ديًف اإلسبلـ، إٌما ميباشػىرىة، أىك ًبكاًسطىة. كىًىيى أىيضن
xxxviii  
مكـه  مكـه شػىرًعيَّة، كىعي ساًئؿ، عي لػىةه ًلمشَّرًعيَّة، آًليَّة، أك آإفَّ العيمكـى اإلسبلًميَّةى الحاًدثػىة، مىقاًصدى كىكى

مكـه "شػىرًعيَّة" "ًبمىعنى أىنػَّيا لىًكنَّ ىػ(. 741، )ػاألىندىليًسيٌ  بػًتػىعبيًر ابًف جيزىم ميعنا، حىسىبى اليكًسٌي، عي يا جى
تػيتػىعاطى في ًممػًَّة اإلسبلـ، أىك يينتػىفػىعي ًبيا في ديًف اإلسبلـ، إٌما ميباشػىرىة، أىك ًبكاًسطىة."

xxxviii  فػىأنقػىذى 
مى تػىحقيًرىا، أىك  ىىذا ، أىًم العيمكـى اآلًليَّة، ًمف كيؿّْ ما ًمف شػىأًنًو أىف يىعمىؿى عى نؼى ًمفى العيمكـً الصّْ

 رىفًضيا. 
يَّة.  ىىًذهً بىيدى أىفَّ  ُـّ كىاألىقػىؿُّ أىىىمّْ كًُّر اليكًسٌي، فييا الميًي ميعا شػىرًعيَّة، في تػىصى لػىك أىنػَّيا جى العيمكـ، كى

ـي قاؿ ـي التػَّفسير، كىًعم كُّؼ، كىًعم ـي التػىصى ـي الًفقو، كىًعم ـي أيصكًؿ الٌديف، كىًعم ُـّ ًمنيا ًستػَّة: ًعم : "كىالميًي
ـي أيصكًؿ الًفقو." ديث، كىًعم الحى

 xxxviii  َّالعيمكـ، ًىيى الميًيمَّة، ًمف بىيًف العيمكـً الشػَّرًعيًَّة  ىىًذهً إف
مكـً اآل ة. تػىتمكىا ًمف عي ُـّ الخاًلصى مكـه ميًيمَّة" كىذاًلؾ. قاؿ: "كىالميستػىعافي ًبًو غػىيري ذاًلؾ. كىالميًي لػىة، "عي

ـي البىياف،  ـي المىعاني، كىًعم ـي التػَّصريؼ، كىًعم ـي اإلعراب، كىًعم ـي المػُّغػىة، كىًعم ممػىًة ثػىماًنيىة: ًعم ًمنوي في الجي
ـي المىنطً  ـي الًحساب، كىًعم ـي الطٌّْب، كىًعم أىربىعىةى عىشىرى ًعمما." يىًذهً ؽ. فػى كىًعم

xxxviii  ـي الطّْبّْ  ىىكىذاكى صارى ًعم
مًكـً اآللػىة، ًمفى العيمكـً الميًيمَّة.  كىالًحساًب كىالمىنًطؽ، ًمف عي

ًبالرَّغـً ًمف بىسًطًو القػىكؿ، في العيمكـً الشػَّرًعيَّة، أىكثػىرى ًمف غػىيًرىا، فػىييكى يىرل، كىالميعتػىًذر، أىنَّ  وي كى
مى شػىرًح   "الًقسـى الٌراًبعى" ًمفى العيمكـ: ىىذالىـ يىعمىؿ عى

فػىرعا، ذاتنا كىعىرىضا، فػىمىـ نىشرىحيا أىيضا. بىًؿ  ميعي العيمكـً الشَّرًعيَّة، أىصبلن كى "كىأىٌما الٌراًبع، كىىيكى جى
ةه في دىكاكيًنيا، كى  مى اإلشارىًة كىاإلجماؿ، ألىنَّيا مىشركحى رنا عى ديكافه كاًحده ال اقتػىصى مػىييا، كى ال مىزيدى عى

يىجمىعييا. فىاعمىـ. كىالمَّوي الميستػىعاف"
xxxviii . 

قكؼي ًعندىهي ًكقفػىةن طىكيمػىة، أًلنَّيا ميًيمَّة. ىىًذهً إفَّ   العيمكـ، ًىيى ما يىًجبي الكي
يَّة، فىًييى ًعندىهي "فػينكف"، ال تػىستػىًحؽُّ  ذ قػىد أمَّا العيمكـي األىقػىؿُّ أىىىمّْ ناءى التػَّطكيؿ. "كىا  أىك ال تػىكاد، عى

فػىرىغنا ًمفى العيمكـً الميًيمَّة ... فػىمنػيًشًر اآلف، إلى ما بىًقيى ًمفى الفػينكًف إشارىةن إجماًليَّة."
xxxviii  ًالعيمكـي  ىىًذه

ـي المىغا ـي السّْيىر، كىًعم بط، كىًعم ـي الضَّ ـي الرَّسـ، كىًعم ـي الًقراءىة، كىًعم مكـي ًىي: ًعم ـي الشػَّماًئؿ، كىعي زم، كىًعم
ـي الميزاف، كىعً  ـي البىديع، كىًعم ًمنيا ما يىتػىعىمػَّؽي ًبعيمكـً البىبلغػىة. كىًىيى ًستػَّة: ًعم ـي البىبلغػىًة نىػفسييا. قاؿ: "كى م

قد". ًى ـي النػِّ ـي الًكتابىة، كىًعم ـي الشّْعر، كىًعم القاًفيىة، كىًعم
xxxviii  ـً العىرى مكـي الميعجى ًمنيا ما كىعي ًبٌي. قاؿ: "كى

ـي الغىريب" يىتػىعىمػَّؽي ًبالمػُّغػىة، خيصكصا، كىىيكى ًعم
xxxviii .قػىًد اقتػىضىبى الكىبلـى فييا اقتًػضابنا ال يينتػىظىري ًمنو  كى
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قػىد ييعىبّْري اليكًسيُّ عىًف العيمكـً األىقػىؿّْ أىىىمّْيَّة، ًبالعيمكـً الميعتػىبىرىة. قاؿ: "بىًقيى ًمفى ا لعيمكـً كى
ـي الًحكىـ" ـي األىمثاؿ، كىًعم الميعتػىبىرىة: ًعم

xxxviii. 
ؽى اليكًسٌي، بً  قػىد أىلحى العيمكـ، "اىلميًيمًَّة كىالميعتػىبىرىة"، طاًئفػىةن أيخرل ًمفى العيمكـ، ًىيى أىقرىبي  يىًذهً كى

كىًعمـً أىٌياـً العىرىب، xxxviii"إلى العيمكـً الذَّيًميَّة، أىًك الياًمشيَّة، إذ "ًمنيا ما يىرًجعي إلى األىخبار..
xxxviii 

كىًعمـً التٌاريخ، كىًعمـً القػىصىص، كىًعمـً الكىعظ،
xxxviii  "ًعمـً البىٌطاليف" كى

xxxviii  بىيدى أىنػَّيا مىعى ذاًلؾ، قػىد .
تػىخريجي ًمف ذىيًميًَّتيا أىك ىاًمًشيًَّتيا أىحيانا. يىقكؿ: "كى  ف أىغمىضنا فييا، ]كذا[  ىىًذهً تػيقبىؿ، كى األىنكاع، كىا 

اٌل، فػىكىثيرنا ما ييذكىري الشَّيءي ًمنيا اسًتشيادان أىًك  تػىعاطييا، كىا  سىًب غاًلًب حاًليا، كىحاًؿ مي فػإنػَّما ذاًلؾى ًبحى
يىككفي لػىيا اسًتبصارنا أىك ًلقػىصًد اإلحماًض في مىحالػّْو، أىك غػىيًر ذاًلؾى ًمف مىقاًصًد العيقػىبلء، فػػىػنيي  قبىؿ، كى

ـي  ساغه في أىف تػىنخػىًرطى في ًسمؾً مى  ـي السّْحر، كىًعم ـي الرَّمًؿ كىًعم العيمكـ، كىما ذيًكًر في الفػىمسىًفٌيات، ًعم
 xxxviiiالٌسيًمياء".

مكـى العىرىب"، كىًىي: اىلًقيافػىة ؽى ًبالعيمكـً غػىيًر الميًيمَّة، كىغػىيًر الميعتػىبىرىة، "عي ، كىالًعيافػىة، ثػيَـّ أىلحى
كىالزَّجر،

xxxviii كىالًكيانػىة
xxxviiiـي األىنكاء  xxxviii.، كىًعم

ا ما ال  ىىذاكى  الًقسـي ًمفى العيمكـ، يىرل أىنػَّوي اعتػىنى ًبًو بىعضى ااًلعًتناء. يىقكؿ: "فػىقػىد شىرىحنا أىيضن
ف كىما  ميحتاجه إلػىيًو أىحيانا. كىىيكى لػـى ييدىكَّ   xxxviiiيىنبىغي في الًممػَّة".بيدَّ ًمنو، أًلىنػَّوي ناًفعه كى

مى تػىفكيًر اليكًسٌي،  بدىأه مييىيًمفه عى ة، كىىيكى مى بدىأ النػَّفًع كىالحاجى قػمػًيَّةو سينّْيػَّةو إفَّ مى كىصاًدره ًمف عى
ًة الميرسػىمػىة،  عىمػىوي يىتػىعىقػَّبي بىعضى التػَّصى ماًلًكيَّة، تػىجعىؿي ًمف أيصكًليا القػىكؿى بػًالمىصمػىحى كُّراًت الٌصكًفيًَّة جى

ـي األىدياف،  ـي ًعمماف: ًعم ٌركؽه في بىعًض كىبلًمو: اىلًعم قاؿى الشػَّيخي زى دِّ لػىطيفا. يىقكؿ: "كى يىرىدُّىا رى ًلمًعمـ، كى
ناف، يىعني  ـي الجى ـي األىبداف، كىًعم ـي األدياف، كىًعم في بىعًضيا: اىلعيمكـي ثػىبلثػىة: ًعم ـي األىبداف، كى كىًعم

اٌل، فػىالعيمكـي كيمػُّيا التػَّ  لػىعىمػَّوي ييريدي ما ىيكى مىقصكده ًبالٌذات. كىا  ما ًسكاهي فػيضكؿه كىىىذىياف. كى كُّؼ. قاؿ: كى صى
لػىك بػًالتػَّبىع." ال تػىخمك ًمف نػىفع، كى

xxxviii 
كُّراًت الٌصكًفيًَّة ًلمًعمـ، فىًييى  ىىذا لىًكفَّ  جيزءه ًمف مىفيكـً  الرَّدَّ المػَّطيؼ، ال يىعني رىفضى التػَّصى
ميعتػىمىد. يىقكؿ: "كىالعيمكـي xxxviii"الًعمـً الٌناًفع" . بىؿ إفَّ بىعضى التػَّقاسيـً الٌصكًفيًَّة ًلمًعمـ، حاًضره ًعندىه، كى

ـي األدياف،  ًبيَّة، كىًعم ـي المّْساف، كىىيكى العىرى ممػىة، ثػىماًنيىة: ًعم كاىا الًكتابي كىالسػُّنػَّة، في الجي كىىيكى الػَّتي حى
نجيـ،  ًى سباف، كىىيكى التػِّ ـي الحي ـي األىبداف، كىىيكى الطٌّْب، كىًعم ـي األركاف، كىىيكى الًفقو، كىًعم التػَّكحيد، كىًعم
ـي  ناف، كىىيكى ًعم ـي الجى ـي الميعاشػىرىة، كىًعم ـي اإلخكاف، كىىيكى ًعم ـي السُّمطاف، كىىيكى السّْياسىة، كىًعم كىًعم

ًلكيؿٍّ  كُّؼ. كى نػىكعه  التَّصى ظّّ ًمفى العيبكًديَّة، ال بيدَّ لػىوي ًمنو، كى مى الميريًد فييا حى قيقػىة، كىعى ًمنيا مىشرىبه كىحى
نػىكَّرىة، فػىقػىد بانػىت لىؾى العيمكـي الميكىدَّرىة". مػًمتى العيمكـى المي ذا عى سىًب ما أيىّْؿى لػىو. كىا  مى حى ًمفى الفػىتح، عى

xxxviii 
لػـى يىكيًف اليكًسٌي، ف باًدًئ العىشر. بىؿ كانػىت كى ي بىحًثًو عىف "تػىقنيًف" الًعمـ، بىعيدنا عىف نػىظىًريًَّة المى

كاًمع"، اًلبًف السُّبًكٌي، في  مًع الجى ةن ًعندىه. يىقكؿ، في ًكتاًبًو "البيدكًر المػَّكاًمع، في شػىرًح جى كاًضحى
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رىًت العادىةي ًبذً  باًدًئ ًلمعيمكـ، عىشرىةي أىشياء. أيصكًؿ الًفقو: "كىاعمػـى أىفَّ الػَّذم جى كًره، في الميقػىدّْماًت كىالمى
كميوي  فػضيمػىتػيو، كىحي ًنسبىتػيوي كى مىساًئمػيو، كى مىكضكعيوي كىكاًضعيو، كىغايىتػيوي كى كىًىي: إسـي الًعمـً كىرىسميو، كى

مىكادُّه". كى
xxxviii 

قػىد فػىسَّرى  مػَّؿى شػىرًعيَّةى نػىظى  ىىًذهً كى باًدئى كىعى ًريًَّتيا قاًئبل: "كىال شػىؾَّ أىفَّ مىعًرفػىةى ااًلسـ، إنػَّما ًىيى المى
كىذا مىعًرفػىةي  ذاًلؾى أىمره سىيؿ. كىالتػَّحصيؿي ًبدكًنًو ميمًكف. كى الكاًضع، إنػَّما ًىيى ًلغػىرىًض التػَّعبيًر عىنو، كى

ثاقػىةو ما، ًبسى ًلمىزيًد  ر، أىًك اسًتفادىًة شىرىؼو ما، أىك كى كىذا ًنسبىتػيوي ًمفى العيمكـ، تىبىصُّ بىًبو، أىك نػىحًك ذاًلؾ ... كى
ف  كميو، كىا  كىذا حي مػىيًو األىمر، كىىيكى راًجعه إلى المىكضكع ... كى قػَّؼي عى في أىنػَّوي كيمػّْيّّ أىك جيزًئٌي؛ ال يىتػىكى

مى أىمر، حى  ـى عى تػىأىكّْدا، إذ ال يىًحؿُّ اًلمًرئو ميسًمـو أىف ييقًد كـى المًَّو فيو...كافى مي تٌػى يىعمػىـى حي
كىذا   كى
قػىد يىككفي لػىوي بً  سىًب فػىضيمػىتػيو، فػىإنػَّيا تاًبعىةه ًلغايىًتو، فػىإفَّ شىرىؼى الًعمـ، ًبشىرىًؼ غايىًتًو المىقصكدىًة ًمنو. كى حى

تػىأىكّْدي حينػىًئذو مىعًرفػىةي اسـً الًعمـ،  ا شػىرىؼه ما. فػىالمي مىكادّْه. المىكضكع، أىيضن مىساًئًمًو كى مىكضكًعًو كىغايىًتو، كى كى
كىأىككىديىا الثػَّبلثي األيكَّؿ."
 xxxviii مَّدو الٌطاًلًب  ىىذا. كى ما مىيَّدى السَّبيؿى فيما بىعد، ًلمشػَّيًخ أىبي عىبًد المِّو، ميحى

يثي تػىأىثػَّرى ًبًو في أىشياء، ًمف جي  باًدئ، حى سًُّع في المى مى التػَّمييًز بىيفى ابًف الحاٌج، ًلمتػَّكى ممػىًتيا اإللحاحي عى
ًة الًكتاب، ميقػىدّْمى ًة الًعمـً كى ميقػىدّْمى

xxxviii .سىرًد كيتػيًب العيمكـ كى
xxxviii 

 
ىػ( َوُبػموُغ َأقصى الَمراـ، 1214ُمَحمَِّد بِف َمسعوٍد الطُُّرنباِطيِّ الفاِسّي، )ػ -3

 اأَلحكاـ0في َشَرِؼ الِعمـِ َوما َيتػََعػمػَّػػُؽ ِبِو ِمَف 
 

نباًطيّْ الفاًسٌي، )ػ ىػ( في نػىظىًريًَّة الًعمـ، مينصىبّّ 1214ال شػىؾَّ ًعندىنا في أىفَّ مىجيكدى الطُّري
دىباء، أىم في " ًي دّْثيفى كىالفػيقػىياًء كىاألى ْـّ ًلمميحى ًو العا الًعمـ"، أىك في  آدابقػىبؿى كيؿّْ شىيء، في التػَّكىجُّ

بدىإ. "فػىضاًئًؿ الًعمـ". ذالً  يثي المن ما يىتىعىمَّؽي ًبًو ًمفى األىحكاـ"، مف حى ؾى أىفَّ ًكتابىوي" في شىرىًؼ الًعمـً كى
بىعد، فػىإفَّ بىعضى األىًحبَّة ... طىمػىبى ًمنٌػي أىف أىجمىعى لػىوي  رّْحي ًبذاًلؾى في طاًلعىًة ًكتاًبو، فػىيىقكؿ: "كى ييصى

تػىحصيمػًو" شػىيئنا ًمف فػىضاًئًؿ الًعمـً كىالعيمػىما ء، لػًتػىنبىًعثى النػُّفكسي إلى طىمػىًبًو كى
xxxviii . 

ًيًو كاًضحه في الجاًنًب النَّظىًرمّْ فػىقػىٌط. فػىغايىةي الًعمـً ًعندىهي  بىيدى أىفَّ تػىأثيرى اليكًسيّْ في تػىكىجُّ
ساًئمػيو. كىىيكى سينػَّة الصَّ  ٌؽ، إذ ىيكى المىقصكد، كىالعيمكـي كى حابىة، فػىبل سىبيؿى إلى تػىحريـً الكيصكؿي إلى الحى

لػىك كافى  ـى الكىبلـ، كىىيما أىكثػىري ما كافى  ىىذاشىيءو ًمفى العيمكـ، أىك تػىبديًعيا، كى الشَّيءي ىيكى المىنًطؽى كىًعم
ديًث" ًمفى العيمكـ، بىعدى الفػىمسىفػىة. يىقكؿ: "فػىإذا فػىًيمتى كيؿَّ  ًممتى أىفَّ  ،ىىذاييقًمؽي طاًئفػىةى "أىىًؿ الحى عى

كيؿُّ الٌصحابىة، فػىبل يىخطير مػىفاء ... بىؿ كى ٌؽ، ًبكيؿّْ ما أىمكىف، سينػَّةه فػىعىمػىيا كيؿّّ ًمفى الخي ؿى إلى الحى  التػىكىصُّ
ساًئؿي  ىىًذهً ًبباًلؾى كىجوه ًلتػىحريـً شىيءو ًمف  إلى العيمكـ، كىال أىف ييقاؿى فيًو إنػَّوي مىذمكـ، إذ ًىيى كيمػُّيا كى

اٌل، فػىًمف أىيفى التػَّخصيص؟! ...  ميعىيا؛ كىا  رّْـ جى يا، فػىمييحى ـى بىعضى رَّ  المىقصكد ... فػىمىف حى
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ـي أىفَّ كيؿَّ ًبدعىةو  مّْ كيؿُّ ًبدعىةو تػيجتػىنىب، قػيمت: ال نػيسى لت: إفَّ الكىبلـى كىالمىنًطؽى ميبتػىدىعاف، كى ًي فػىإف قػه
 سىف.تػيجتػىنىب، إذ ًمنيا ما ييستػىح

ديًث  ًة األيصكؿ، كىالحى ًصناعى مػَّمناه، فػىغىيريىيما ًمفى العيمكـ، كىالًحساًب كىالطٌّْب، كىالتػَّنجيـً كى لػىك سى كى
نػىحًكىا، ميبتػىدىع..." كىاألىدىب، كى
 xxxviii  

سينّْيًَّتيا، كى  ًة كيؿّْ العيمكـ، كى نباًطيّْ الفاًسيّْ ىاًذه، في تػىقريًر إباحى رأىةى الطُّري ف كافى قػىد سىكىتى إفَّ جي ا 
جَّ  ذاًلؾى بًػحي مػًيا، كى ، بىدىالن ًمف تػىفاضي رَّتوي إلى القػىكًؿ ًبتػىسًكيىًة العيمـك سىعىةى أيفػيقػًو، جى ةو ديًنيَّة، عىًف الفػىمسىفػىة، كى

فػىصؿي الًخطاب، أىفَّ كيؿَّ ًعم ـو أيريدى ًبًو كىجوي المَّو، فػىمػىيسى في الًعمـً ًعندىهي ًعمـه أىشرىؼي ًمف ًعمـو كىأىكلى. "كى
ق" ًى قػىرَّ صاًحبيوي فيًو ًبأىمًر المَّو، فىييكى ناج، إف شاءى الؿِّ كى

xxxviii . 
دىع عىنؾى  ا طاًلبى الًعمـ: "كى كُّؼ. يىقكؿي ناًصحن مى التػىصى تػوي إلى القػىكًؿ بػًأىكلػىًكيًَّة الًعمـً عى رَّ كىما جى

ًة لً  متػَّسبيًح كىالذّْكر، كىغىيرى ذاًلؾ، فػىبل مىحصكؿى ًلشىيءو ًمف ذاًلؾى مىعى كيؿَّ ما ىيكى مىندكب، كىأىخًذ السُّبحى
رَّمات". تػىرًؾ الكاًجبات، كىاقًتحاـً الميحى

xxxviii  
 

0 ِمَف الِعمـِ النػّاِفع، إلى xxxviiiىػ(1224-ػ َأبو الَعّباس، َأحَمُد إبُف عجيبة، ) 4
 تَػرِؾ الِعػمـ0

 
كًزمُّ  ىػ( صاًحبى اشًتغاؿو ًبالعيمكـً الشػَّرًعيًَّة 1224ثػيَـّ التػّْطكاًنٌي، )ػلػـى يىكيف ابفي عىجيبىة، اىلحى

ًمف بىع تٌػى يىفرىغى ًلًكتابىًة ًكتابو في نػىظىًريًَّة الًعمـ، كىما فػىعىمػىوي ًمف قػىبؿي اليكًسٌي، كى تػىدريسا، حى دي ابفي تػىأليفنا كى
كُّ  ا إلى التػَّصى نػَّما كىتػىبى عىنيا بىعدى تػىمىكُّنػًًو في طىريًؽ القػىكـً الحاٌج، بىعدى أىف تػىرىكىيا طىكعن ًؼ الدَّرقاًكٌم. كىا 

ًتو، كىال ًسيىما ًقسًميا الٌصكًفٌي؛ يىبسيطي  زنامىةو ًلسيرى  كىالتَّجريد، كىأرادى أىف يىكتػيبى "فػػىيرىسىةن" تػىككفي ًبمىثابىًة ري
ييدا  بػًمىف فػىعىؿى ذالىؾى قػىبمػىو، كىالشَّعراًنيّْ كىالسَّيكًطٌي. ساءن ًفعي فييا عىف نػىفًسو، ًائتً فييا تاريخػىو، كى

كُّري الٌصكًفيُّ اًلبًف عىجيبىةى  نفػىعىًتًو في ايىنطىًمؽي التػَّصى مى أىساًس مى لًعمـ، ًمف تػىقسيـو ثػيناًئيٍّ لػىو، عى
ًكيَّة، ال الدُّنيىًكيَّة. يىقكؿي في شػىرًحًو لًػًحكىـً ابًف عى  ـي الٌناًفع، ىيكى الػَّذم األيخرى طاًء المًَّو اإلسكىندىًرٌم، "اىلًعم

يىنكىشً  دًر شيعاعيو، كى  ؼي ًبًو عىًف القػىمًب ًقناعيو".يىنبىًسطي في الصَّ
ـي القػيمكب. ـي الناًفع، ىيكى ًعم تػىحًميىًتيا  قػيمت: اىلًعم مىرًجعيوي إلى تىصًفيىًة القػيمكًب ًمفى الرَّذاًئؿ، كى كى

 xxxviiiًئؿ".ًبالفػىضا
كُّؼ، اىلػَّذم يىقكـي بػً" تىصًفيىًة القػيمكًب ًمفى  ـي النػٌاًفعي في ًعمـً التػِّصى ًصري ًعندىهي الًعم ًبذاًلؾى يىنحى كى

تػىحًميىًتيا ًبالفػىضاًئؿ". الرَّذاًئؿ، كى
xxxviii 

كًُّر ابًف عىجيبىة، كافى كىبير  ان ًجٌدا، فػى"ال ييمتػىفػىتي إلى بىيدى أىفَّ تػىأثيرى اليكًسيًَّة الطُّرينباًطيًَّة في تػىصى
ساًئؿ، تػيعتػىبىري مىقاًصديىا، فػىمىف تػىعىمػَّـى  ميعى الكى ثػىبل، فػىإفَّ جى نًطًؽ مى مكـى الفػىمسىفػىًة كىالمى ـي عي رّْ ًعممنا مىف ييحى
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ؿى ًبًو إلى كاًجبو أىك مىندكبو أىك ميباح، كىجىبى تػىعىمػُّميو، أىك نػيًدب، أىك  فػَّظ xxxviiiأيبيح..."ًليىتػىكىصَّ لىـ يىتػىحى . كى
مى ما يىعتػىًقديهى الفػىمسىًفٌيكفى ]في الًعمـً  مكـً الفػىمسىفػىة. يىقكؿ: "ال عى مى الًعمـً اإلالًىيّْ ًمف عي إال عى

ـي المَّو." اإلالًىٌي[، أىبعىدىىي
xxxviii . 

تػىأىثػُّرىهي الشػَّديدى بػً  ـي ًبالشَّيء، خػىيره ًمفى كىىيكى ال يىكتػيـي اسًتمدادىهي ًمفى اليكًسيّْ كى ثػىبل: "كىالًعم و. يىقكؿي مى
نػَّما تىختىًمؼي الثػَّمىرات. قالػىوي  ًصفػىةي الكىماؿ. كىا  نػيزىىةي الٌركح، كى ـى ًغذاءي العىقؿ، كى يًؿ ًبو، فػىإفَّ الًعم الجى

 xxxviiiالشَّيخي اليكًسٌي."
عىمػىوي يىستػىحًضري العيمكـى كيمػَّ  ىىذاإفَّ  مكـو التػَّأثير، جى مى طىريقػىًة اليكًسٌي، ًمف عي كَّريىا عى يىتػىصى يا كى

ـي الطَّبيًعيُّ إلى  ذا ايضيؼى الًعم مى كىجًو التػَّقريب. يىقكؿ: "كىا  بػًألفاًظًو أىيضان عى فػىمسىًفيَّة، كى شػىرًعيَّةو كى
ياًضٌي، ييسىٌمى الفػىمسىفػىة. فػىالفػىمسىفىةي ميرىكَّبىةه ًمفى الًعمـً الرّْي اًضيّْ ًبأىنكاًعو، كىالًعمـً الطَّبيًعٌي ... فػىإذا الرّْ

مى اإلجماؿ.  يىًذهً ايضيفػىًت اليىندىسىةي كىالًحساب، إلى المىنًطؽ، فػىًييى التػَّعاليـ ... فى  مكـي األىقدىميف، عى عي
نفػىعىتػيو، كىعىظيمىت، كىاإللأىخػىذى الميسًممكفى ًمنيا ما عىمَّت  نًطًؽ مى كىالًحساب، كىالطّْبّْ كىالتػَّفسير، ًييّْ كىالمى

ـٌ. كىاألىكثػىري ًمنيا مىتركؾه اليىكـ، إما ًلعىدىـً  ًي نػىحًك ذاًلؾى ًمفى المي ما ييحتاجي إلػىيًو ًمف ًعمـً اليىيئىة، كى كى
ـً عىنو" ًة إلػىيو، أىك ًلقػيصكًر الًيمى الحاجى

xxxviii. 
مى طىريقػىًة اليكًسيّْ كىذاًلؾ، في عىدىـً إىماؿً  لكـ، سارى ابفي عىجيبىة،  كىعى ًي التػَّقسيـً الٌصكًفيّْ ًلمًع

مكـى الٌظاًىًر كىالبا مػىيا. يىقكؿ:فػىذىكىرى عي  ًطًف الػَّتي حىصَّ
مناهي ًمفى العيمكـً الٌظاًىرىًة كىالباًطنػىة:  "ًذكري ما حىصَّ

ًمنيا تػىتػىفػىرَّعي ساًئري  ًاعمػـى أىفَّ أيصكؿى  مكـ. كى ـي  العيمكـ، أىربىعىةي عي ـي األىذىاف، كىًعم العيمكـ: ًعم
ـى إٌما أىف يىرًجعى إلى األىذىاف، كىالمىنًطًؽ كىالًحساب،  ـي األىدياف، ألىفَّ الًعم ـي األىبداف، كىًعم المّْساف، كىًعم

كىالطّْبّْ  كىًىيى التػَّعاليـ، أىك يىرًجعى إلى المّْساف، كىالنػَّحًك كىالشّْعر، كىًىيى األىدىًبٌيات، أىك إلى األىبداف،
باًطنا، كىالًفقًو كىالتػَّصىكُّؼ، كىًعمـً الكىبلـ." كىالتػَّشريح، أىك إلى األىدياًف ظاًىرنا كى

xxxviii  
 

ُعموـُ  xxxviiiىػ(12310ػ َأبو الرَّبيع، ُسمػَيماُف الَحّواُت الشػَّفشاُوِنّي. )ػ 5 
 الفُػحوؿ، َمقاِصَد َوَوساِئؿ0

 
تػىرسيًخ نػىظىًريًَّة الًعمـً ًبالمىغًرًب ال شػىؾَّ في أىفَّ مىجيكدى الفاًسيّْ كى  اليكًسٌي، في تػىأصيًؿ كى

لػىك في غىيًر الميختػىٌصيفى في نػىظىًريًَّة الًعمـ.  األىقصى، كافى لػىوي تػىأثيره فيمىف جاءى بىعدىهي ًمفى العيمػىماء، كى
ًنٌي، )ػ ىىكىذا ٌكاتى الشػَّفشاكي مػىيمافى الحى ناًقًب 1231نػىًجدي أىبا الرَّبيع، سي ىػ(، في مىعًرًض اسًتعراًض المى

ماعىة، اىلتٌاكًدمّْ ابًف سكدىة، )ػوالًعمًميًَّة ًلشىيخً  كافى لىوي 1209، شػىيًخ الجى ىػ(، يىذكيري العيمكـى الػَّتي قػىرىأىىا، كى
ييفىصّْ  مـ، أىك مىكضكعاًت العيمكـ. فييا سىيـه ميصيب، كن ؿي في أىمًرىا تػىفصيبلن ييذىكّْري ًبأىىًؿ نػىظىًريًَّة العو
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قػىًد استػىعرىضى  وي التػَّرتيب، فىكىأنػَّوي كافى يىكتػيبي ًمف فػىيًض  ىىًذهً كى رنا يىنقػيصي ا ميختػىصى العيمكـى اسًتعراضن
، كىالًفقوxxxviiiديثكىالحى  xxxviiiالعيمكـ، ًىي: اىلتػَّفسير ىىًذهً الخاًطر. كى 

xxxviiiكىأيصكؿي الًفقو ،
xxxviii ،

كىالكىبلـ
xxxviiiكُّؼ ، كىالتػَّصى

xxxviii،كىالًحساب ،
xxxviii كىالفػىراًئض

xxxviiiكىالمىنًطؽ ،
xxxviii،كىالنػَّحك ،

xxxviii  
كىالمػُّغػىة

xxxviiiكىالعىركض ،
xxxviiiكىاألىدىب ،

xxxviii َّقػىد سىٌمى كيؿ مكمنا شىرًعيَّة"، سىكاءه في  ىىًذهً . كى لكـى "عي ًه العي
مكـي المػُّغػىًة كىالعي  مى القػيرءاًف ذاًلؾى عي بًنيَّةي عى كىالسُّنػَّة، كىالعيمكـي ذاتي األىصًؿ الفػىمسىًفٌي، كىالًحساًب مكـي المى

ـي الشػَّريعىة، ًخدمىةن ميباًشرىةن أىك غػىيرى ميباًشرىة. يىقكؿ:  " ممػىةي العيمكـً  ىىًذهً كىالمىنًطؽ، ما دامىت كيمػُّيا تػىخًد جي
مىقاًصد." الشػَّرًعيَّة، اىلػَّتي تػىطمىحي  ساًئؿى كى إلػىييا أىنظاري الفػيحكًؿ ًباألىقطاًر المىغًرًبيَّة. كىًىيى ما بىيفى كى

xxxviii  
مكـى المػُّغػىًة كىاألىدىب، كىالًحسابى كىالمىنًطؽ،  ساًئؿ، عي كىال شػىؾَّ ًعندىنا في أىنَّوي يىعني ًبالعيمكـً الكى

مكـً التػَّفسيًر  بػًالمىقاًصد، ًسكل ذاًلؾ، ًمف عي ا ًعندىهي أىيفى كى ف كافى ال يىظيىري كاًضحن ديًث كىالًفقو، كىا  كىالحى
ـى الًفقًو عىف  ساًئؿ، كىال كىيؼى يىفًصؿي ًعم قاًصًد أىـً الكى ـى أيصكًؿ الًفقو، كىىىؿ ىيكى ًعندىهي ًمفى المى نّْؼي ًعم ييصى

يىجعىمػيوي بىيفى الًحساًب كىالمىنًطؽ.  ًعمـً الفػىراًئض، كى
مى كيؿّْ حا ًنٌي، إنػَّما استػىعرىضى ًمفى العيمكـ، كىعى ٌكاتى الشػَّفشاكي مػىيمافى الحى ؿ، فػىإفَّ أىبا الرَّبيع، سي

العيمكـى األينمكذىًجيَّةى في المىغًرًب األىقصى في بػًدايىًة القػىرًف الثػٌاًلًث عىشىرى الًيجًرٌم، أىًم العيمكـى "اىلػَّتي 
مىقاًصد."تػىطمىحي إلػىييا أىنظاري الفػيحكًؿ بً  ساًئؿى كى األىقطاًر المىغًرًبيَّة. كىًىيى ما بىيفى كى

xxxviii  يىعني أىفَّ  ىىذاكى
نًسٌيا، إال ما نػى  عىمػىيا ًنسينا مى بمػىغنا جى ياًضيَّةى كىالطَّبيًعيَّةى كانػىت قػىد بىمػىغػىت ًمفى الخػيمكًؿ مى دىرى أىًك العيمكـى الرّْ

مكـً  ىىًذهً ىىندىسىة، كىال ًرياًضٌياتو كىال فيًزياءى كىال كيًمياء. فػىمػىيسىت استػيثًنيى ًلًعمػَّة، فػىبل ًطبَّ كىال  ًمف عي
مػىينا نابيميكفي كاًدمى الٌنيؿ، كى  ىىكىذا"الفػيحكؿ". كى  ـى عى ننا  ىىكىذاأىصابىنا الغىرب، ًعندىما اقتػىحى بىًقيى األىمري زىمى
 طىكيبلن بىعدىه.

 
ىػ(0 ِمَف 1273الطػَّػاِلُب إبُف الحاجِّ السػُّمَػِمّي، )ػػ َأبو َعبِد اهلل، ُمَحمٌَّد  5

 الفػَمَسَفِة َوالِممػَّة، إلى الِممػَِّة َوحَدىا، أو إعاَدُة ِصياغَػِة َمشروِع اليوِسّي0
 

عىؿى العيمكـى "مىراتً   مَّده الٌطاًلبي ابفي الحاٌج، مىذىىبى مىف جى بًد المَّو، ميحى ب". لىـ يىذىىًب الشَّيخي أىبك عى
رَّمىة، كىما فىعىؿى  ميحى ةو كىكاًجبىةو كى ميباحى يًر شىرًعيَّة، كى مى تىقسيـً العيمكـً إلى أىقساـو شىرًعيَّةو كىغى  بىؿ لىـ يىعمىؿ عى
لىـ ييحاًكؿ أىف يىحًصرى العيمكـى في عىدىدو ميعىيَّف، يىنتىيي إلىيًو  ساًبقكه، كىما لىك أىفَّ األىمرى ًعندىهي بىديًيٌي. كى

 كيمًّْو سيككتا. ىىذاكىاإلحصاء. بىؿ سىكتى عىف  العىدُّ 
ف  مكـً اإلسبلـ، كىا  ميعي عي ؤيىتىوي ًلتىقسيـً العيمكـً في إشارىةو عاًبرىةو ًبقىكًلو: "كىجى بىيدى أىنَّنا نىستىًشؼُّ ري

ُـّ ًمنيا الًعباداتي كىالعادات." تىكاثىرىت، اىلمىطمكبي األىىى
xxxviii 
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فييا  ىىذاكى  "، كى ـٌ يىعني أىنَّوي كافى يىرل أىفَّ العيمكـى ميتىفاًكتىةه في قيمىًتيا؛ فىفييا "المىطمكبي األىىى
يَّة"، أىك غىيري المىطمكب.  المىطمكبي "األىقىؿُّ أىىىمّْ

ا داًخًميِّا يىنتىًظمي  مكـً الًعباداًت كىالعادات، ناًظمن قىد رىأل في كيؿّْ ًقسـو ًمف ثيناًئيًَّة عي و. قاؿ: "أىٌما كى
ظاًئًؼ الًعبادات. ًة ااًلعًتقادات، كىالًقياـً ًبكى مكـي الًعبادات(، فىمىرًجعيوي إلى ًصحَّ  األىكَّؿ، )أىم عي

ًنظاـً  ًة األىبداًف ًباألىغًذيىًة كىالميعالىجات، كى مكـي العادات(، فىمىرًجعيوي إلى إقامى كىأىٌما الثٌاني، )أىم عي
المىعاًش ًبالميعامىبلت."

xxxviii 
ًو فىمسىًفيٍّ أىك مادّْمٍّ  ىىذا لىًكفَّ  ال يىعني أىفَّ الميؤىلّْؼى ييسىٌكم العيمكـى تىسًكيىةن شاًممىة، ًبمىنظكًر

تىعاليقىييما. يىقكؿ: "كىاألىمري األىكَّؿ،  مكـً العادات، كى مى عي مكـً الًعباداًت عى ًلؤلىمر. بىؿ ييؤىكّْدي "أىككىًديَّةى" عي
مكـي الًعبادات(، ف كافى أىككىد، إذ ىيكى الَّذم كيمّْفنا ًبو،  )أىم عي مكـً  لىًكفَّ كىا  ًقكامىوي ًبًقكاـً الثٌاني، )أىم عي

العادات(، فىاحتيجى إلىيًيما مىعا، كىصارا في التَّحقيؽً ميكىمَّفنا ًبًيما."
xxxviii 

مكـً العادات"، كىالطّْبّْ  مكًمو، اىلَّذم يىعمىؿي  لىيسى في ًكتاًب "األىزىاًر الطَّيّْبىًة النَّشر"، ًذكره ًلػ"عي كىعي
ًة األىبداًف ًباألىغًذيىًة كىالميعالىجات"، كىال ما ىيكى ًمف ًسنًخو، كىالكيًمياًء كىالفيًزياًء كىاليىندىسىة.  مى "إقامى عى

لّْؼي   الًقسـى إىماال. ىىذافىقىد أىىمىؿى الميؤى
يًف راًجعىيًف إلى "ًنظاـً المىعاشً  نَّما فيًو ًذكره ًلًعممى ًبالميعامىبلت"، ىيما الًفقو، بىؿ ًقسـه ًمنو،  كىا 

عىمىًت  مكـً العادات، جى مى عي مكـً الًعباداًت عى كُّؼ، بىؿ ًقسـه ًمنوي كىذاًلؾ. ذاًلؾى أىفَّ "أىككىًديَّةى" عي كىالتَّصى
لّْؼى يىختاري  ييغًفؿي ًسكاىا، ًعندى إنجاًزًه ًلػ"ما يىتىعىمَّؽي  ىىًذهً الميؤى باًدًئ  العيمكـى فىقىط، كى ًببىعًض العيمكـً ًمفى المى

ُـّ ًمنيا"، دكنىما ًسكاهي ًمفى  العىشر.". إفَّ ًكتابى "األىزىاًر الطَّيّْبىًة النَّشر"، إنَّما مىكضكعيوي "المىطمكبي األىىى
سىبً  مى بىعض، ًبحى " عى لّْؼى يىختاري "بىعضى العيمكـً عىؿى الميؤى ذاًلؾى ما جى يَّة". كى  أىىىمّْيًَّتيا. "األىقىؿّْ أىىىمّْ

ـى الشَّيخي ابفي الحاجّْ العيمكـى إلىيو.  مكـً الًعبادات، ًىيى كيؿَّ ما قىسَّ مكـً العاداًت كىعي لىيسىت ثيناًئيَّةي عي
رى أىنَّيا بً  مكـً الًعباداًت ًمف مىنظكًر ثيناًئيًَّة العىقًؿ كىالنَّقؿ، فىقىرَّ ـي ااًلعًتبار، تىنقى  يىذابىؿ لىقىد نىظىرى إلى عي ًس

ة، فىًييى عىقًميَّةه  مكـه ذاتي طىبيعىةو ميزدىكىجى ة، كىعي مكـه نىقًميَّةه خاًلصى ة، كىعي قًميَّةه خاًلصى مكـه عى ا ثىبلثىة: عي  أىقسامن
نىقًميَّة. يىقكؿ:   كى
مىرًجعي  ميبتىًكًر  ىىًذهً "كى يؿي قاًئًمو، كى رُّ جى قًميٍّ مىحض، فىبل يىضي مىساًئًمو، العيمكـً إلى ثىبلثىًة أىقساـ: عى

شاًىدىهي مىعىو ..." أًلىفَّ بيرىانىوي في نىفًسو، كى
xxxviii  

ثَّؿى لىوي ًبًعمـً الًحساب. قىد مى  كى
ديث. يىقكؿي عىف  ثَّؿى لىوي ًبًعمـً الحى قىد مى  الًقسـ: ىىذاكىالًقسـي الثٌاني، ىيكى النَّقًميُّ الخاًلص. كى

نىقًميّّ مىحض، مىكككؿه أًلىمانىًة ناًقًمو، فىمىزً  ـى تىعريفيو، كىالبىحثي عىف حاًلو، أًلىفَّ مىًف اعتىمىدى في "كى
يًر أىساس. مى غى مى مىف ال ييعرىؼي حاليو، كافى كىالباني عى  نىقًمًو عى
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طىبىقاًتًيـ كىأىعماًرًىـ، كىعىدالىًتًيـ  كاًة كى ثكفى عىف أىحكاًؿ الرُّ دّْثيفى يىبحى ًلذا تىرل الميحى كى
ًتًيـ." رحى كىجى

xxxviii 
 الًقسمىيف، يىتىرىكَّبي ًعندى الشَّيًخ ابًف الحاجّْ ًقسـه ثاًلث، ىيكى الميرىكَّبي ًمنييما. يىقكؿ:ًمف ىاذىيًف 

وي نىقًمٌي، فىيىنبىغي مىعًرفىةي ناًقًمو،  بىعضى قًمٌي، كى وي عى ميرىكَّبه ًمنييما، كىالنَّحًك كىالًفقو، فىإفَّ بىعضى "كى
مى جاًنًب العىق  xxxviiiؿ."تىغميبنا ًلجاًنًب النَّقًؿ عى

مىًة  مى التَّرجى عىؿى الشَّيخى ابفى الحاجّْ يىعمىؿي عى مى جاًنًب العىقؿ، جى إفَّ تىغميبى جاًنًب النَّقًؿ عى
ناًت الًكتابى  ننا أىساًسيِّا ًمف ميكىكّْ ـي كىالتَّحًمياتي ميكىكّْ سىًب ميستىطاًعو، فىصارىًت التَّراًج ًة ًلعيمىماًء كيؿّْ ًعمـ، ًبحى

 في ًفقًو العيمكـ.
مى  لّْفيفى ًبأىنفيًسًيـ في كيتيًبًيـ. ىىذابىؿ دافىعى ًبناءن عى المىنظكر، عىف تىعريًؼ الميؤى

xxxviii 
مكـو كاًجبىةو كيجكبنا كقػد  ـى انًطبلقنا ًمفى المىنظكًر األيصكًليّْ إلى ًقسمىيف: عي لّْؼي الًعم ـى الميؤى قىسَّ

يًنٌيا، كىىيكى أىقىؿُّ الًعمـ، أىك كاًجبىةو كيجكبنا ًكف يًر كاًجبىة. )ميستىحسىنىةو أىك عى مكـو غى اًئٌيا، كىىيكى أىكثىريه، كىعي
ة، كىالطّْبّْ كىاألىنساب(.  ميباحى

ديًث  عىؿى العيمكـى الًكفاًئيَّةى مىطمكبىةن ًلذاًتيا، أىم مىقاًصد، كىما ييسىٌمييا، كىًعمـً التَّفسيًر كىالحى كىجى
مكمنا مىطمكبىةن ًلغىيًرىا، أًلى  ساًئؿ"، كىًعمـً كىالًفقو، كىعي سىٌماىا "كى ؿي إلىييا إاٌل ًبيا، كى سيمىةه إلىييا؛ ال يكصى نَّيا كى

ديث.آالرَّسـً ًلمقير  رًح كىالتَّعديؿ، ًلًعمـً الحى ًف الكىريـ، كىالجى
xxxviii 

مى  ًبناءن عى كـى الًفق ىىذاكى مَّنىوي الحي لّْؼي ًكتابىو، كىضى زى الميؤى كًُّر األيصكًليّْ ًلمًعمـ، أىنجى مى التَّصى ًييَّ عى
كـى الٌشاًرع". سىٌماهي "حي  كيؿّْ ًعمـو ًعمـ، كى

مىنًطًقيّّ في العيمكـ، بىؿ  باًدًئ العىشر"، ًىيى نىظىره أيصكًليّّ كى بىؿ ييمًكنينا أىف نىقكؿ: إفَّ نىظىًريَّةى "المى
 تىفكيره في أيصكًؿ الًعمـً قىبؿى كيؿّْ شىيء. إنَّيا "أيصكؿي ًفقًو العيمكـ".

عىمىوي يىبحىثي عىًف  ال شىؾَّ كى  ثىقافىًة العىصر، جى لًّْؼ كى في أىفَّ حيضكرى الًفكًر الٌصكًفيّْ في ثىقافىًة الميؤى
ريه، ًلقيكًَّة  ييقىرّْ رىة؛  ىىذاالمىنظكًر الٌصكًفيّْ ًلمًعمـً كى المىنظكًر الَّذم  ىىذااإلشكاًؿ في ثىقافىًة القيركًف الميتىأىخّْ

يّْزي تىمييزنا بىيفى العً  مى الفىيًض ييمى بىيفى المىعًرفىًة الٌصكًفيًَّة القاًئمىًة عى مـً المىكسكًب ًبالنَّقًؿ كىالنَّظىر، كى
ٌباًنٌي. يىقكؿ:  الرَّ

كُّؼ، فىييكى أىف ييقاؿ: مى ًلساًف أىىًؿ التَّصى  "كىأىٌما الفىرؽي بىينىييما عى
ؿى ًمف طىريًؽ النَّقًؿ كىالسَّماع، أىك ًمف طى     ـي ما حىصى ؿى اىلًعم ريًؽ النَّظىًر كىااًلسًتدالؿ. كىالمىعًرفىةي ما حىصى

في  ؿ: ًعمـه مىكسكب، كى قىد ييقاؿي في األىكَّ مى ًجيىًة الكىشًؼ كىالنَّكاؿ. كى ٌباًنٌي، عى ًمف طىريًؽ الفىيًض الرَّ
الثٌاني: ًعمـه مىكىكب."

xxxviii 
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بٌ  مى الفىيًض الرَّ مىعى أىفَّ المىعًرفىةى الٌصكًفيَّةى قاًئمىةه عى لّْؼى لىـ يىجعىؿ لىيا األىكلىًكيَّة. كى اًنٌي، فىإفَّ الميؤى
ناًت  ناتو تيعاًدؿي ميكىكّْ ؿى أىف يىجعىؿى لىيا ميكىكّْ ف حاكى مى المىعًرفىًة الٌصكًفيَّة، كىا  رى أىكلىًكيَّةى الًعمـً عى بىؿ قىرَّ

ناتي األىسباًب كىااًلسًتعداد. قاؿى بىعدى ميقىدّْمة:  الًعمـ؛ ًىيى ميكىكّْ
ًؿ ". يىككفى ًلكيؿٍّ ًمنييما أىسبابه كىاسًتعداده ييناًسبيو. غىيرى أىفَّ ذاًلؾى في األىكَّ ـٌ، كى ـي أىعى ..فىيىككفى الًعم

الًزـه عادىة ... ًبًخبلًؼ الثٌاني، فىإفَّ مىكاًىبى المًَّو تىعالى تىأتي بىغتىة، ًلئىبٌل يىدًَّعيىيا الًعبادي ًبكيجكًد 
تىككفي أى  ا عىف أىسباب."ااًلسًتعداد. كى  xxxviiiيضن

عىمىًت الميؤىلّْؼى ال يكًردي ًمفى العيمكـً إاٌل العيمكـى  مى "المىعًرفىًة" الٌصكًفيَّة، جى " عى إفَّ أىكلىًكيَّةى "الًعمـً
فىيف. يى  ري الفيركؽى بىيفى الطَّرى ييقىرّْ ًرًه ًلمًعمـ، كى كُّ ييقصي المىعًرفىةى الٌصكًفيَّةى ًمف تىصى  قكؿ: اآلًليَّةى الشَّرًعيَّة، كى

ـي لىٌما كافى راًجعنا إلى  ىىذا"كى     يَّة، فىالًعم الفىرؽي ًمف ًجيىًة المىنشىإ كىاألىصؿ. كىأىٌما مف ًجيىًة الخاصّْ
ييدىقّْؽ. قّْؽي كى ييحى ؿ، كى ييحىصّْ ؿي كى ا أىك عىقبل؛ فىصاًحبيوي ييفىصّْ  اكًتساًب الًعباد، كافى مىضبكطنا ًبقىكانيًنو، شىرعن

اءى الطَّكر، كىًىيى خيصكصه ًلخيصكص، كانىت غىيرى مىضبكطىةو ًبقاًعدىة، كىالمىعًرفىةي لىٌما كانىت كىر 
بيا. مى مىف لىـ يىشرى كمييا عى نَّحي ًبيا، كىال يىنسىًحبي حي سىًب الذَّكؽ. فىكيؿُّ مىف سيًقيى شىربىةن يىتىرى  بىؿ ًبحى

ًمف  ًؼ ًبًمساًف الًعمـ، كىالميحاسً ىىذاكى كُّ ري ، كافى مىف تىكىمَّـى في التَّصى ًبيّْ كىأىبي طاًلبو كىالغىزاًلٌي، ييقىرّْ
يًرًىـ ًمف أىرباًب المىكاجيد، فىإفَّ أىقكالىييـ تىختىًمؼي في الشَّيًء الكاًحد،  ريىا، ًبًخبلًؼ غى رّْ ييحى القىكاًعدى كى

مي ـي يىنظيري فييا جى مى ما في ذىكًقو. كىالعاًل ري ًمنيا ًلكىكًنيا عىف مىشاًربى ميختىًمفىة... فىيىقتىًصرى عى رّْ ييحى عا، كى
ًميٍّ اليكًسيُّ في "القانكف"." ما ىيكى األىكلى ... قالىوي أىبك عى

xxxviii 
فه  لًّْؼ ًلمًعمـ، ألىيسى ًمف شىؾٍّ في أىفَّ المىنظكرى األيصكًليَّ ًلمًعمـ، ميكىكّْ ؤيىًة الميؤى وي لىًكنَّ ساًسيّّ ًلري

فى الكىحيد. بىؿ ييشاًركيوي مىنظكري ال ـى تاريخه كىذاًلؾ.لىيسى الميكىكّْ  تٌاريخ. إفَّ الًعم
ًرًه لتاريًخ ًالًعمـً ًمف أىنَّوي ابتىدىأى بًػ"الميعىمّْـً األىكبىر"، اىلَّذم ىيكى كى  كُّ يىنطىًمؽي الشَّيخي ابفي الحاجّْ في تىصى

ا في أىفَّ كىصؼى رىسكًؿ المَّو، )ص(، ًبالميعىمّْـً األىك  يىذابىر، نىزعه لً رىسكؿي المَّو، )ص(. كىال شىؾَّ أىيضن
المَّقىًب ًمف أىًرسطك، فىيمىسكًؼ اليكناف، بىؿ ًمفى الفىبلًسفىًة الميدَّعيفى ًلمًعمـً كافَّة، ميسًمميفى كىغىيرى 

ًميًَّة الًعمـً اإلسبلًمٌي، ًمف ًعمـو ًلمًعبادات، كىًعمـو  ىىذاميسًمميف، مىعى ما في  بدىإ أىفضى الكىصًؼ ًمف إقراًر مى
مكـو ال ييرادي ًبيا كىجوي المَّو. يىقكؿ:ًلمعادات، عى  ما يىستىتًبعي ًمف عي ًفيَّة، كى  مى المىعًرفىًة الفىمسى

ـي األىكبىر، اىلمىبعكثي ًلًسياسىًة  مكـً الًعباداًت كىالعادات(، اىلميعىمّْ يف، )أىم عي ـى ًبًكبل األىمرى قىد قا "كى
سىيّْديىيـ في الٌدارىيف، )ص(." مًؽ أىجمىع، كى الخى

xxxviii 
ًة  ىىًذهً في     مىًة الحاجى ـي ًمفى الكىحًي كىالنُّبيكَّة، إلى مىرحى مىًة النَّبىًكيًَّة ااًلصًطفاًئيَّة، ًانتىقىؿى الًعم المىرحى

مىفاًء الٌراًشديف. يىقكؿ: مىًة الخي تَّمىًت ااًلخًتراعى كىاالًسًتنباطى في مىرحى  التَّدريًجيًَّة ااًلجًتياًديَّة، اىلَّتي حى
ميًع ما يىحتاجكفى إلىيو، إٌما ًبتىمىٌقيًيـ ًمنو، )ص(،  كافى أىصحابيو، رىًضيى المَّوي عىنييـ، يىعًرفكفى ًمفى الجى "كى
نىكَّرى المَّوي بىصاًئرىىيـ ًبالميشاىىدىة با، كى يثي كىكًنًيـ عىرى مىيًيـ، ًمف حى . أىك ًبفىيـو ًمفى القيرءاف، ًلسييكلىًة ذاًلؾى عى
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سيمىةو يىستىعًممكنىيا. غيرى أىنَّييـ كانكا يىكتيبكفى ما يىسمىعكفى في آإلى فىمىـ يىحتاجكا  مكفى ًبيا، كىال كى لىةو يىتىكىصَّ
سيمىةه إلى ًحفًظو." قاًع كىالمّْحاؼ، ًلًعمًمًيـ أىفَّ ذاًلؾى كى الرّْ

xxxviii 
، فىانتىقىؿى ًمفى التَّدكيًف ًلمسَّمًعٌيات، قيرءاننا قىد تىطىكَّرى أىمري الًعمـً ديثا، إلى اسًتنباًط أيصكًؿ  كى كىحى

مىفاءي الٌراًشدكفى ًبأىنفيًسًيـ، رىًضيى المَّوي عىنييـ. قاؿ: ـى ًبًو الخي  العيمكـ، كىىيكى ما قا
حيؼ، ًلًعمًمًو أىفَّ  ًي مىعىوي في الصُّ ياعى "القيرءاف"، جى رَّ القىتؿي في القيٌراء، كىخاؼى أىبك بىكرو ضى "فىمىٌما استىحى

سيمىةه   إلى ًحفًظو. ذاًلؾى كى
ؿ، ًلما فييا ًمف  لىٌما أىحىسَّ عيمىر، رىًضيى المَّوي عىنو، أىفَّ فىيـى الًكتاًب كىالسُّنَّة، يىحتاجي إلى ميكىصّْ كى
مىيكيـ  تىعىمًُّمو، فىقاؿى في خيطبىًتو: عى مى ًركايىًة الشّْعًر كى دىقاًئًؽ اإلشارات، كىغىراًئًب الًعبارات، حىضَّ عى

 تىًضٌمكفى ما استىمسىكتـي ًبًو أىبىدا. قيؿ: ما ىيك؟ قاؿ: ًشعري الجاًىًميَّة؛ فىفيًو مىعنى ًكتاًبكيـ. ًبديكاًنكيـ؛ ال
" في المىصاًحؼ، ًلًعمًمًو  مىعى "القيرءافى ًشيى عيثماف، رىًضيى المَّوي عىنو، ًاخًتبلؼى الٌناس، جى لىٌما خى كى

بًطًو كىارًتفاًع النّْ  سيمىةه إلى ضى  زاًع فيو.أىفَّ ذاًلؾى كى
ـى المَّوي كىجيىو،  ًمٌي، كىرَّ لىٌما سىًمعى عى ًىضعى النَّحك، ًلًعمًمًو  ىىذاكى ًبيَّة، كى ياعى العىرى المَّحف، كىخاؼى ضى

سيمىةه إلى فىيـً مىعاني الًكتاًب كىالسُّنًَّة الَّذىيًف  ًبٌي، كىًحفظىوي كى سيمىةه إلى ًحفًظ المّْساًف العىرى أىفَّ النَّحكى كى
مىييً  مًَّديَّة."عى ما مىداري الشَّريعىًة الميحى

xxxviii 
مىًتًو الثٌاًلثىة، ًمفى التَّمىٌقي عىف رىسكًؿ المَّو، )ص(، كىالفىيـً الميباًشًر ًلمقير  ـي في مىرحى ًف آثيَـّ انتىقىؿى الًعم

شاىىدىة، كىالٌتدكيًف ًلمسَّمًعٌيات، كىكىضًع أيصكًؿ العيمكـ، إلى مى  ًي ـي كىًة ال مىًة ااًلخًتصاًص ًبالعيركبىًة كبىرى رحى
ا ًلؤليمَّ  ًد ًلمًعمـ، نيصحن رُّ ًة الماسَّة، أىم ًاخًتصاًص قىكـو ًبأىعياًنًيـ ًبالتَّجى رًُّد كىالحاجى ـي كىالتَّجى ة، ىي

 xxxviii."العيمىماء
ًة التَّدريًجيًَّة إلى كىضًعيا . عنده إفَّ تاريخى تىأسيًس العيمكـً اإلسبلًميَّة، ىيكى تاريخي الحاجى

يىستىكم مكـي العاداًت كىالًعبادات، كىالعيمكـي الشَّرًعيَّة، كىالعيمكـي اآلًليَّة.ىىذافي  كى  ، عي
 

لىت  مى الكيتيًب الَّتي تناكى مى اطّْبلعو كاؼو عى لّْؼي عى ذ كافى ًمفى المىفركًض أىف يىككفى الميؤى كىا 
باًدئى العىشر"، فىقىد تىتىبَّعنا كيتيبى  "المى دٍّ  هً ىىذً "مىكضكعاًت العيمكـ"، كى المىرًجًعيَّةى الًفكًريَّة، ًلنىرل إلى أىمّْ حى

فىتىحى لىوي  يىذاتىأىثَّرى مىنيىجي الشَّيًخ ابًف الحاجّْ في تىأليًفًو بً  الضَّرًب ًمفى الكيتيب، اىلَّذم مىيَّدى لىوي الطَّريؽ، كى
رّْحي ًبالنَّقًؿ ًمف ًكتابىيًف اثنىيف؛ ال شىؾَّ في  دناهي ييصى اىنَّوي كافى لىييما تىأثيره يىزيدي أىك يىنقيصي الباب، فىكىجى

مىيو، كىىيما "ًمفتاحي السَّعادىة"، ًلطاش كيبرم زادىة،)ػ ًميٍّ اليكًسٌي. )968عى بي عى ًى "القانكف"، أًل -ىػ( كى
 ىػ(.1102

ديًثًو عى كقػىد  رَّحى الشَّيخي ابفي الحاجّْ ًبالرُّجكًع إلى "ًمفتاًح السَّعادىة"، في مىعًرًض حى ًليًَّة صى ف أىكَّ
لّْفىو، كىال مىرَّة. ًعمـً المُّغىة، دكفى أىف يىذكيرى ميؤى

xxxviii رَّحى ًبالرُّجكًع  فىيىؿ نىقىؿى عىنوي ميباشىرىةن أىـ ًبكاًسطىة؟ كىصى
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ديًثًو عىف الفىرًؽ بىيفى الًعمـً كىالمىعًرفىة، ًمف ميقىدّْمىًة  إلى "القانكف"، ثىبلثى مىٌرات، أكالىا في مىعًرًض حى
ديًثًو عىف ًعمـً التَّفسير. xxxviiiتاًبو.كً  ياًف في مىعًرًض حى كىاأليخرى

xxxviii  كيؿُّ ما استىفادى ًمفى  ىىذافىيىؿ
تىخفي؟  الًكتابىيف، أىـ إفَّ طىريقىةى الًكتابىًة القىديمىةى تيظًيري كى

كىثيرنا م بنا ًباليكًسٌي، كى مىيما يىكيًف األىمر، فىإفَّ الشَّيخى ابفى الحاجّْ كافى ميعجى ييحيؿي كى ا يىذكيريه، كى
كافى يىستىحًضريهي كىىيكى يىكتيب. مى كيتيًبًو األيصكًليَّة، كى ًة تىأىثًُّر الشَّيًخ ابًف الحاجّْ  عى بىيدى أىفَّ إثباتى دىرىجى

ًبالشَّيًخ اليكًسٌي، تحتاجي إلى ًدراساتو نىقًديَّةو ميكاًزنىةو دىقيقىة؛ لىيسى   ذاىى ًبصاًحًب "ًمفتاًح السَّعادىة"، كى
 مىكًضعىيا.

مى كيؿّْ حاؿ، ًمر  ةه عاًكسىةه ًلمتَّطكيًر المىغًرًبيّْ ًلًفقًو العيمكـً األىندىليًسٌي، اىلَّذم نىبىغى فيًو آبىيدى أىنػَّو، عى
، )ػ391ابفي تكمىرتى األىندىليًسٌي، )ػ ـز مىى 741ىػ(، كىابفي جيزىٌم، )ػ456ىػ(، ثيَـّ ابفي حى سارى عى ىػ(، كى

مدكف، )ػطىريًقيا ابفي   ىػ(، ثيَـّ التًّْممساًنٌيكف.808خى
يثي ىيكى ًمر  ، ًمف حى ثيقىةه مىغًرًبيَّةه ناًدرىةه في ًفقًو العيمكـً ًو الفاًسيّْ فيو، آكىىيكى كى ةه عاًكسىةه ًلمتَّكىجُّ

ثَّمىوي البىرنامىجي الًعمًميُّ  مى ًكٌييفى في القىرًف  اىلَّذم صاغىوي نىظمنا عنبدي الرَّحماًف الفاًسيُّ في "األيقنكـ"، كى ًلمقىرى
ًكٌييف، ًمف  لىًة ًبكىثرىةو في القىرى ًف العيمكـً الميتىداكى دَّث إاٌل عى شىرًعيَّة، آالثٌاًلًث عىشىرى الًيجًرٌم، فىمىـ يىتىحى ًليَّةو كى

 دكفى ًسكاىا.
ًفقًيو، فىمىـ يىستىكًثر ًمف فيركًع  ؤيىةو ًعمًميَّةو ًلمًعمـً كى مىعى كىكًنًو ذا ري العيمكـً كىالفينكف، كىما فىعىؿى كى

قبمػىوي طاش كيبرم زادة. مكـي المُّغىًة  اليكًسٌي، كى ةو ًمفى العيمكـً اآلًليَّة، ًىيى عي ًى مى ثىماًنيى رى عى بىًؿ اقتىصى
مى ًتسعىةو ًمفى ا لعيمكـً كىالصَّرًؼ كىالنَّحك، كىالمىعاني كىالبىياًف كىالبىديع، كىالعىركًض كىالقىكافي كىالمىنًطؽ، كىعى

ًؼ كىالًفقًو كىالفىراًئض، كىالٌسيرىًة  كُّ ديث، كىالتَّصى مكـي أيصكًؿ الٌديًف كىالتَّفسيًر كىالحى الشَّرًعيَّة، ًىيى عي
ديًث كىأيصكًؿ الًفقو. ميصطىمىًح الحى  كى

دّْنا أىف نىًجدى في  كافى في كي ياًضيًَّة كىاليىندىًسيًَّة  ىىذاكى كىالطّْبّْيًَّة كىالمكسيًقيًَّة الًكتاًب ًذكرنا ًلمعيمكـً الرّْ
لّْؼي شىيئنا في  ًسكاىا. فىبل نىدرم ىىؿ كىتىبى الميؤى بدي الرَّحماًف  ىىذاكى المىكضكع، كىما فىعىؿى اليكًسيُّ قىبمىو، كىعى

مى "األىككىد"، أًلنَّيا ال  رى عى لّْؼى أىعرىضى عىنيا، فىاقتىصى لىـ يىًصمنا ًمنوي شىيء، أىـ إفَّ الميؤى الفاًسٌي، كى
 "أىككىًديَّةى" ًليا. يىقػكؿ:

ف كافى أىككىد، إذ ىيكى الَّذم كيمّْفنا ًبو،  مكـي الًعبادات(، كىا  ًقكامىوي ًبًقكاـً  لىًكفَّ "كىاألىمري األىكَّؿ، )أىم عي
الثٌاني، فىاحتيجى إلىيًيما مىعا، كىصارا في التَّحقيًؽ ميكىمػَّفػنا ًبًيما."

xxxviii 
ـى تىرتيبىوي ًلعيمكـً اآل مىينا أىف نفيى ذا كافى قىد سييؿى عى تىأخيرىهي ًلعيمكـً الشَّرع، فىإنَّنا نىستىشًكؿي كىا  الت، كى
ديث. ثػيَـّ تىرتيبىوي ًلمعيمكـً الشَّرًعيَّة، فىإنَّوي قىد بىدىأى ًبًعمـً أيصكًؿ الٌديًف كىعً  مى مـً التَّفسيًر كىًعمـً الحى انتىقىؿى عى
مى ًعممىًي الًفقًو كى  عىمىوي ساًبقنا عى كُّؼ، كىجى ديث، الفىكًر إلى التَّصى ميصطىمىًح الحى الفىراًئض، كىأيصكًؿ الًفقًو كى

مى المىعًرفىًة الٌصكًفيًَّة ف رى أىكلىًكيَّةى الًعمـً الشَّرًعيّْ عى مىعى أىنَّوي قىرَّ كُّؼى ًفقوي الباًطف، كى ي ميقىدّْمىًة معى أىفَّ التَّصى
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رى ًكتا ٌيارىة، أىخَّ مى مى مىعى أىنَّوي في "حاشىيىًتًو" عى كُّؼ، تىبىعنا ًلتىأخيًر ابًف عاًشرو لىو، الًكتاب، كى بى التَّصى
سىبَّؽى ًكتابى الًفقو.  كى
ًميًَّة المىعًرفىًة الٌصكًفيَّة، ًباعًتباًرىا ثىمىرىةى الًعمـً الشَّرًعيّْ  ىىذافىيىؿ في  التَّسبيًؽ إشارىةه إلى أىفضى

مىينا أىف نىفيىـى العىكس، كىىيكى أىفَّ  في األىمًر إشارىةن إلى أىفَّ المىعًرفىةى الٌصكًفيَّة، الَّتي كىغايىتىو؟ أىـ إنَّوي عى
مكـي الشَّ  ـى ًليا إاٌل ًبعيمكـً الشَّرع، فىًييى "الميبتىدىأ"، كىعي رًع ًىيى أىعمى دىرىجاًت الًعمـً الميقىرًّْب إلى المَّو، ال ًقكا

بىر. بىر"؟، كىال بيدَّ ًلمميبتىدىإ ًمفى الخى  ًىيى "الخى
 

 خُػالصَػة0

 
ثػَّؿى ذاًلؾى في أىعماؿ  ًة نػىظىًريًَّة الًعمـ. تػىمى مػىماًء المىغًرب، مىجيكدنا كىبيرنا في ًخدمى كافى مىجيكدي عي

النػىظىًريَّة، الػَّتي تػىنػىمذىجىت في القػىرًف الحادم  ىىًذهً اليكًسيّْ كىالطُّرينباًطيّْ كىابًف الحاجّْ كىغػىيًرًىما. بىيدى أىفَّ 
كُّراًت الغػىزاًليًَّة الٌطاًشيَّة، لػـى عىشىر، كىالثا ني عىشىر، كىالثػٌاًلًث عىشىر الًيجًرٌم، أًلجًؿ إخبلًصيا ًلمتػَّصى

سىبيبلن إلى السَّعادىًة الفىرًديًَّة  عىمػىتوي غايىة ن لىو، كى ًؼ عىًف الًعمـ، بىعدىما جى كُّ تػىستػىًطع إطبلقػنا فػىصؿى التػىصى
ف كافى  ماًعيَّة، كىا  مى رىغـً تػىشغيًميا الكاًضًح ًلمعىقًؿ السُّنّْيّْ األشعىًرٌم، كىالجى فػُّظاته أىحيانا، كىعى لػىيا تػىحى

ة، في الًفقًو الماًلًكٌي. نػىظىًريًَّة المىصمػىحى  كى
كُّ  ىىذاإفَّ  صى ًى ًف التػِّ ـى التػَّفكيًر في فىصًؿ الًعمـً عى ؼ، التػَّصكيؼى الميبالػىغى ًلنػىظىًريًَّة الًعمـ، كىعىدى

عىؿى المىغرب، الػَّذم كانػىت حالػىتػيوي تػيشًبوي شػىبىين  نػىًة الميتػىصاًعدىًة ًلمعيمكـً الغػىرًبيَّة، جى ا كىبيرنا ًبالرَّغـً ًمف اليىيمى
مى ديخكًلو، دكفى نػىظىًريَّةو ًعمًميَّةو  ديث، بىؿ ييجبىري عى ًلمًعمـ، حالػىةى الدَّكلػىًة العيثماًنيَّة، يىدخيؿي العىصرى الحى

نػىظىًريًَّتو، كىاإل ًة الًعمـً كى نػىًة الًعمًميًَّة الغػىرًبيَّة. فػىصارى التػَّقصيري في ًخدمى لػىةى اليىيمى غراؽي في تػىستػىطيعي ميطاكى
تىجريًدًه ًمف جاًنبػًًو المادٌّْم، مىدعاة ن إلى تػىخػىمػُّؼو ًعمًميٍّ كىبير؛ ما ًزلنا نىشيىدي عىكاقً  بػىو. كىاهللي تػىصكيًفًو كى

كاب. فّْؽي ًلمصَّ  الميكى
 

 ع0ػػَالَمػصاِدر َوالَمػراجِ 
 

مَّده الطػَّػاًلب،. 1 َ، ك٤ٔخ  (2007)  إبفي الحاجّْ السػُّمػىًمٌي، أىبك عىبًد اهلل، ميحى ٍُ حُط٤َِّّزَشُ حَُّ٘٘ حأَلَُٛخ

 ِّ٢ ِٔ ِـَـ ُّٔ ِٖ حُلخؽِّ حُ ٍي حُطّخُِِذ حر َّٔ َل ُٓ  ، ر٢ َػزِي  َّ َۚ زخِىِة حَُؼَ٘، أِل َٔ َٖ حُ ِٓ  ِّ ِٞ حُُؼِٞ ُن رِزَؼ َـّ ٣َظََؼِـ

٢ّ. )ـ ِٓ َىح ِٔ ٕ أ1273َ٤ٔٓحُ ُٝ ٍ٘٘ٞحص طِطّخ َٓ  .٢ّ ِٔ ـَ ِٖ حُلخؽِّ حُٔـُِّ َِ حر ِـَش ُ ٛـ(. طـَلو٤ُن َؿؼلـَ ِٔ ِ ِٓ  .

 .2ّ. ؽ.2007ـ  1428. طِطٞحٕ. 12طـَُحع. 
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ٍُ حُلٌَِ. ى.ص. ى.ّ.إبفي عىجيبة، أىبك العىٌباس، أىحمىد، )د.ت.( . 2 ْ. ىح ٌَ ََِٗف حُِل ْ، ك٢  َٔ ِٜ  ا٣وخظُ حُ

ِٖ َػـ٤زَش. طَلو٤ُن َػزِي حَُل٤ِٔي ٛخُِقٍ ( 1990إبفي عىجيبة، أىبك العىٌباس، أىحمىد، ). 3 شُ حر َٓ ََ كَٜ

س.  ََ ِٛ ر٢ِّ. حَُوخ ََ ِي حَُؼ ـَ ٍُ حُ  ّ.1990ٛـ ـ  1410َكٔيحٕ. ىح

مػىيماف،. 4 ًنٌي، أىبك الرَّبيع، سي ٌكاتي الشػَّفشاكي ٔيَٝىس، ك٢ ( 1994) الحى َٔ َُ حُ حُُلَِ َٝ َٔوَٜٞىس،  شُ حُ َٟ ٝ ََّ حَُ

َي ح َٔ ِش أَك َٔ َّٓ َئ ُٓ َٓطزٞػخُص  ِِ ط٤ال٢ٗ.  َِ ر٢َ٘ َٓٞىس. طَلو٤ُن َػزِي حَُؼ٣ِ آػِ ِٖ َٓٞىسَ حُؼَّوخك٤َِش. كخّ. َٓ ر

 ّ. ُؿِءحٕ.1994ٛـ ـ  1415

يري الٌديًف، اىألىعبلـ. ). 5 ًركًمٌي، خى  أىجزاء. 8. 1999(. داري الًعمـً ًلممىبلييف. بىيركت. 1999الزّْ
ًبيَّة،. داري . 6 نّْفي الكيتيًب العىرى لّْفيف: تىراًجـي ميصى ـي الميؤى إحياًء التُّراًث  كىٌحالىة، عيمىر ًرضا، )د.ت.( ميعجى

ًبٌي. بىيركت. د.ت.   جيزءا. 15العىرى
ًمصباحي السّْيادىة، في 2002. طاش كيبرم زادة، أحمىدي بفي ميصطىفى، )7 ( ًمفتاحي السَّعادىة، كى

 أىجزاء. 3ـ. 2002ىػ ػ 1422مىكضكعاًت العيمكـ. داري الكيتيًب الًعمًميَّة. بىيركت. 
نباًطيّْ الفاًسٌي، ميحى . 8 ٓخ ( 2008)مَّدي بًف مىسعكد، الطُّري َٝ  ِْ ِف حُِؼِ ََ َٗ َحّ، ك٢  َٔ رُُِٞؽ أَه٠ٜ حُ

 ًَ َ َٓ ِي٣َِّش ُُِِؼِـَٔخء،  َّٔ َل ُٔ حرِطَِش حُ َّ ٍ٘٘ٞحُص حُ َٓ ٠ٓخ٢ِّٗ.  ٍَ  ِ َٖ حألَكٌخّ. طـَلو٤ُن َػزِي  َّ ِٓ  ِٚ َُّن رِ ِِ ٣َظـََؼِـ
ِـَشُ َٗٞ ِٔ ِ ِٓ حع.  اك٤خِء حُظَُّ َٝ حألَرلخِع  َٝ حع. حُيٍِّحٓخِص  ٍِ حُظَُّ رخ١. 4حِى َِّ  ّ.2008ٛـ ـ  1429. حَُ

مَّد، ). 9 ًؼ المىغًرًبٌي. داري الػثػَّػقافػىة. اىلٌداري 2006العىدلكًنٌي اإلدريًسٌي، ميحى كُّ ( نػىظىرات في التػىصى
 ـ.2006ىػ ػ  1427البىيضاء. 

َٖٔ، )ح٤ُـٞ. 10 ـ٢ّ، أَرٞ َػ٢ِِّ، حََُل غ، ك2002ِٓ ِٓ ح َّٞ ٍُ حُِـ ٍِ ( حَُزُيٝ غ، ك٢ أُٛٞ ِٓ ٞح ـَ ٢ ٗـََِف َؿٔغِ حُ

٢ّ.  .حُلِوٚ ِٓ ِٖ ح٤ُٞ َٔ ِّ حَُل ِـَِش ُإِلٓخ ِٓ ٍِ حٌُخ ِـَشُ حألَػٔخ ِٔ ِ ِٓ  .٢ّ ِٓ خ٢ٗ ح٤ُٞ ّٔ ٍِ 3طـَلو٤ُن َك٤ٍٔي َك طزََؼشُ ىح َٓ  .

ٍُ حُز٠٤َخء.   أَؿِحء. 4ّ. 2002ٛـ ـ  1423حُلـَُهخٕ. حَُّيح

ًمٌي، اىلحىسىف،، . اليكًسيٌ 11 ، 1998) أىبك عى ظََؼِِّْ ُٔ ِّ حُ أَكٌخ َٝ  ِْ ِّ حُؼخُِ أَكٌخ َٝ  ِْ ِّ حُِؼِ ( حَُوخٕٗٞ، ك٢ أَكٌخ

 .٢ّ ِٓ َِ حإلٓال ٢ِّ ك٢ حُلٌِ ِٓ ِّ ح٤ُٞ َِِش ُإِلٓخ ِٓ ٍِ حٌُخ َِشُ حألَػٔخ ِٔ ِ ِٓ خ٢ِّٗ.  ّٔ طزََؼشُ 1طَلو٤ُن َك٤ٍٔي َك َٓ  .

رخ١.  َِّ س. حَُ َۚ ٍَّ  ّ.1998ٛـ ـ 1419ٗخ
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ٝاٙبكبد اُؼوة ك٢ اُؼِّٞ أُقزِلخاُٜ٘ٚخ االٝهٝث٤خ - 26 
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 )رأص٤و اُؾٚبهح اُؼوث٤خ االٍال٤ٓخ ك٢ اُؾٚبهح اُـوث٤خ(
 ؽَبٕك. ٓؾٔل أثٞ   أُؾب٢ٓ                                                          

 اُوب٢ٙ ك٢ ٓؾٌٔز٢ اُز٤٤ٔي ٝاُؼلٍ اُؼ٤ِب ٍبثوب                                                    
 ٓقزٔ ثبُوبٕٗٞ ٝاالٗضوٝثُٞٞع٤ب ٝاُلهاٍبد االٍال٤ٓخ                                         ٓولٓخ *

حُؼخهزييش حُٔ٘وزييش حُٔظـِـِييش اُيي٠ حألؿييٞحٍ ، حُٔظٔييَرش اُيي٠ حأل١ييَحف  حُؼو٤ِييش حُؼَر٤ييش حالٓييال٤ٓشإٔ 

ٝحُلٞح٢ٗ ، ٢ٛ حُظ٢ ١زؼض ًٖٛ ػِٔخء حُـَد هز٤َ ػٜي أك٤خء حُؼِّٞ ، رطخرؼٜخ حُلٌ ، ٢ٛٝ حُظ٢ 

ػِٔييظْٜ ٤ًييق ٣يٍٓييٕٞ حُٔؼ٠ييالص ، ٣ٝلووييٕٞ حُ٘ييزٜخص ، ٣ٝلِِييٕٞ حُٔ٘ييٌالص ، ٣ٝ٘وزييٕٞ ػييٖ 

ٌٙ ح٤ُٔيِس ح٤ٌُ٘ٛيش ... ٤ٓيِس ظ٘زطٕٞ حُ٘ظيخثؾ حُٔظَطزيش ػ٤ِٜيخ . إٔ ٛيحألٓزخد حَُث٤ٔ٤ش ُ ٍٓٞ ، ٣ٝٔي

٢ حًظٔييزٜخ ػِٔييخء أٍٝٝرييخ ٓييٖ حُل٠ييخٍس حُؼَر٤ييش حُظيي )ٓلظييخف حُظويييّ حُل٠ييخ١ٍ( اُطو٣وةةخ اُؼ٤ِٔةةخ

حالٓال٤ٓش طِي حُل٠خٍس حُظ٢ ٓخٛٔض ك٢ ٛ٘غ حُل٠خٍس حُـَر٤يش كي٢ ؿٞحٗزٜيخ حُٔخى٣يش :حُٜي٘خػ٤ش 

ؿٞحٗزٜيخ حُل٣ٌَيش ٝحُؼ٤ِٔيش ٝحألىر٤يش ٝحُل٤٘يش....... كٜيَ ٣ؼظيَف حُؼيخُْ  ٝحُظـخ٣ٍش ٝحٍُِحػ٤يش، ٝكي٢

 حُـَر٢ رل٠َ طِي حُل٠خٍس ؟

ا١يالع ػِٔخثيٚ ػِي٠  ّريؤٕ ؿٜيَ حُـيَد ٝػيي ٍة٤ل٣ٞ ٝك٢ ٌٛح حُٜيى ٣ًٌَ حُٔئٍم حُل٢َٔٗ حُؼوش

ؼيَد حُٔوط١ٞخص حُٜٔٔش ك٢ حُل٠خٍس حُؼَر٤ش ٛٞ ح١ٌُ ىكغ رؼٞ حُـَر٤٤ٖ ا٠ُ ) حالىػخء رؤٕ حُ

ُْ ٣ٌخىٝح ٣َطوٕٞ ا٠ُ ٓٔظٟٞ حُ٘ظ٣َخص ح٤ُٞٗخ٤ٗش ..... ٝهي ُػْ ك٢ ُٖٓ ؿ٤َ هٜي٤َ ، إٔ حُؼيَد 

ُْ ٣ٜ٘ؼٞح ؿ٤َ حٓظ٘ٔخم ٓئُلخص ح٤ُٞٗخٕ ٝال ٣ئ٣ي ٓؼَ ٌٛح حُِػْ ك٢ حُٞهض حُلخٟيَ ؿ٤يَ ؿخٛيَ 
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ٟييخٍ...... ٝٗلييٖ ٗييَٟ إٔ ط٘ييٞم حُؼييَد اُيي٠ حُؼِييْ هييي كلييِْٛ اُيي٠ حُٜ٘ييٞٝ رٔوظِييق كييَٝع 

ٍف حُز٣َ٘ش ١ِزخش ُِلو٤وش ٝكيٛخ ٝال ٣ٔيؼ٘خ ٓيٟٞ حالػـيخد حُٔطِين رـٜيٞى حُ٘يؼذ حُؼَري٢ حُٔؼخ

 /ٍ.أ. ٤ٓي٣ٞ/طَؿٔش: ػخىٍ ُػ٤ظَ(360)طخ٣ٍن حُؼَد حُؼخّ/ٙ (.خح١ٌُ أىٟ رٔؼخُٚ حُ٘ز٤َ ا٠ُ رؼغ ح٥ىحد ٝحُلٕ٘ٞ ك٢ أٍٝٝر

ُوزش حٍُِهيخء ىٕٝ حٕ هُٞٚ :"ال ٣ٔظط٤غ ػخُْ ٝحكي حٕ ٣ظؤَٓ ح ٍجَ٘و كب٤ٓو٤٠٣ٝ١ق حُٔٔظَ٘م 

٣ِلع حٓٔخ ػَر٤خ، ٝال ٣ٔظط٤غ ح١ ػخُْ ١ز٤ؼ٢ حٕ ٣لَِ ٍٝهيش ٓيٖ حُ٘يـَ حٝ ٣لليٚ ٛيوَس ٓيٖ 

حُٜييوٍٞ ىٕٝ حٕ ٣ظييًٌَ ىٍٓييخ ػَر٤يييخ، ٝال ٣ويييٍ ح١ هييخٝ حٕ ٣زيييض ح٤ُييّٞ كيي٢ هيييالف ىٕٝ حٕ 

حُوييّ  ٣ٔظيػ٢ ٓزيأ حِٓظٚ حُؼَد، ٝال ٣ٔغ ح١ ١ز٤ذ حٕ ٣ظؤَٓ ىحثَس حكي حالٓيَحٝ حُٔؼَٝكيش ٓ٘يٌ

حال حٕ ٣ْٜٔ رآٍحء ١ز٤يذ ػَري٢ ٝال ٣ٔيظط٤غ ح١ ٍكخُيش حٕ ٣ييُق حُي٠ حرؼيي ُٝح٣يخ حٓي٤خ ٝحك٣َو٤يخ 

 / ٓلٔي ؿ٣َذ ؿٞىس (19)ػزخهَس ػِٔخء حُل٠خٍس حُؼَر٤ش ٝحالٓال٤ٓش  ٙىٕٝ حٕ ٣ؼٔي ح٠ُ حُِـش حُؼَر٤ش".

 -خ:*رأص٤و اُؾٚبهح اُؼوث٤خ االٍال٤ٓخ ك٢ ْٗأح اُؼِْ ٝاًزْبف اُطو٣وخ اُؼ٤ِٔ
"حٕ ٓخ ٣ي٣ٖ رٚ ػِٔ٘خ ُؼِْ حُؼيَد ُي٤ْ ك٤ٔيخ هييٓٞٙ ح٤ُ٘يخ ٓيٖ  ٣وٍٞ أُؤهؿ اُـوث٢ اُضوخ ثو٣لبُذ 

ً٘ٞف ٓيٛ٘ش ُ٘ظ٣َخص ٓزظٌَس، رَ ٣ي٣ٖ ٌٛح حُؼِْ ح٠ُ حُؼوخكش حُؼَر٤ش رؤًؼَ ٖٓ ٌٛح. حٗٚ ٣ي٣ٖ ُٜخ 

ُْ ٣ٌٖ ُِؼِْ ك٤ٚ ٝؿيٞى، ٝػِيْ حُ٘ـيّٞ ػ٘يي ح٤ُٞٗيخٕ ٣ٍٝخٟي٤خطْٜ ًخٗيض  كبُؼِْ اُول٣ْرٞؿٞىٙ ٗلٔٚ 

ػِييّٞ حؿ٘ز٤ييش حٓييظـِزٞٛخ ٓييٖ هييخٍؽ رالىٛييْ ٝحهييٌٝٛخ ٓييٖ ٓييٞحْٛ ُٝييْ طظييؤُن كيي٢ ٣ييّٞ ٓييٖ حال٣ييخّ، 

 كظٔظِؽ حٓظِحؿخ ٤ًِخ رخُؼوخكش ح٤ُٞٗخ٤ٗش.

لييغ ٝؿٔييغ ٝهييي ٗظييْ ح٤ُٞٗييخٕ حُٔييٌحٛذ ٝػٔٔييٞح حالكٌييخّ ٟٝٝييؼٞح حُ٘ظ٣َييخص ٌُٝييٖ حٓييخ٤ُذ حُز

حُٔؼِٞٓخص حال٣ـخر٤ش ٝحُٔ٘خٛؾ حُظل٤ِ٤ٜش ُِؼِْ ٝحُٔالكظش حُيه٤وش حُٔٔظَٔس ٝحُزلغ حُظـ٣َز٢، ًَ 

ًُي ًخٕ ؿ٣َزخ طٔخٓخ ػٖ حُِٔحؽ ح٤ُٞٗخ٢ٗ، حٓخ ٓخ ٗييػٞٙ حُؼِيْ كويي ظٜيَ كي٢ حٍٝٝريخ ٗظ٤ـيش ُيَٝف 

ُٔوييخ٤٣ْ ٓييٖ حُزلييغ ؿي٣يييس، ُٝطييَم ٓييٖ حالٓظوٜييخء ٓٔييظليػش ُطييَم حُظَؿٔييش ٝحُٔالكظييش ٝح

كفِٜةب ٝٛةنٙ اُةوٝػ ٝرِةي أُ٘ةبٛظ اُؼ٤ِٔةخ اُٝظطٍٞ ح٣َُخٟي٤خص حُي٠ ٛيٍٞ ُيْ ٣ؼَكٜيخ ح٤ُٞٗيخٕ. 

 /ى.ٓلٔي حرٞ كٔخٕ(432)ىٍٝ حُل٠خٍس حُؼَر٤ش حالٓال٤ٓش ك٢ ط٣ٌٖٞ حُل٠خٍس حُـَر٤ش/ٙ .اُؼوة ا٠ُ اُؼبُْ االٝهٝث٢

 -٤٠٣ٝق ر٣َلخُض:

حُل٠يخٍس حالٓيال٤ٓش حُي٠ حٍٝٝريخ ٝحُؼيخُْ حُلخٟيَ. حٕ حُؼِْ ٛٞ حُٜزش حُوط٤َس حُ٘ؤٕ حُظ٢ ٝٛزظٜيخ 

ُْٝ ٣ٌٖ ٌٛح حُؼِْ ٝكيٙ رخػغ حُل٠خٍس ك٢ حٍٝٝريخ كلٔيذ ريَ حالٗـيخُحص حُؼي٣ييس ٓيٖ حُل٠يخٍس 

 حالٓال٤ٓش ٝحُظ٢ حكخٟض رخَٗحهٜخ حالٍٝ ػ٠ِ ك٤خس حُوخٍس حالٍٝٝر٤ش.

)حػيَ حُؼوخكيش ِل٠خٍس حُؼَر٤ش ال ؿ٤يَ.ٝحٕ حُوٞس حُظ٢ هِزض حُؼخُْ حُٔخى١ ٝحُؼو٢ِ ًخٗض حُؼَٔس حُٔزخَٗس ُ

  /ٍٝرَص ر٣َلخُض(160-157حالٓال٤ٓش ك٢ ط٣ٌٖٞ حالٗٔخ٤ٗش/ٙ 
 -:ارنولد وٌقول المستشرق االنجلٌزي

ممن ومور المحليمة المى  مالعلم منزلمة ان الخدمة االولى و الكبرى التي قدمها العرب انهمم رععموا
. اما قبل العرب فكان هناك علم صٌنً وهندي وفارسً وٌونانً. اما العررب: اررر العالمية وور

فتوحررات م وانتشررارهم علررى اراة واسررعة واتصررال م بالحضررارات المختلفررة ومررن حٌررث ان ررم قررد 
عقمد همهروا كمل تلمع العلموم  بيم  الحكممة عمي بدمدادجمعوا تلك الحضارات، كما هو الحال فرً 

فال ٌوجد االن علم فرنسرً او امرٌكرً او صرٌنً  علمنا الحالي ..المحلية عي علم واحد هو اب 
والعممرب هممم المممين قمماموا بهممما الممدور وان اول او عربررً. هنرراك العلررم هررو اب علمنررا الحاضررر. 

اجدها عند العرب، العلم الفاعل المتهل بالوبيعة، والرياضميا   العالمي هيدة اجدها لهما العلم
االمرلرة وضروحا للنشراط الترابطرً. فرالعلم تطرور عنرد العررب . والجبر اكررر حيث ووروا الجبر

حممد   وقفممة عنممد العممرب بعممد العهممور الو مموى عهممي بشرركل مرردهع ٌرردعو لالعجرراب. امررا ا ا 
 /محمد فائز القصري(36-35)مظاهر الرقافة االسالمٌة واررها فً الحضارة/ص . يا ية وحربية

 -االوربي:*دور الحضارة العربية اال المية عي تكوين العقل 
: )انر  ومررن خررالل ممارسررة المجررادالت الدٌنٌررة ) ات روبممر  بريفالمم ٌقرول العررالم اليربررً الرقررة 

تقردٌر الدقرة، وعرادة  العقمل االوروبمياحمرز . (Mill of scholasticism)الجر ور االسرالمٌة( 
التدقٌق، وعناٌة فً استعمال الكلمات وتحدٌدها، وحصانة واقٌة للميالطات المقبولة، ونفورا عن 
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كممل هممما مممما كممان لممة قمموة مممؤ رة واليممة يرجمم  ن ممو  العقممل العبررارة العارٌررة خررالف المقتضررى، 
قٌدة والتقلٌد فً زمن . ان استعمال المنطق بالجسارة هو ال ي افزع ابطال العاالوروبي وكماالتة
، وال ي نفة ظلم م العقلً مع سعٌ م لحمرل السرالذ  ي حردٌن فرً دفراع م. رو يلين وابيالرد

الل ٌن ضربا اوهرام   (Willam of Occam)ووليم اوكام، روجر بيكونواٌضا هو ال ي خلق 
المشراهدة ابترداء مرن  العلموم العربيمةتجرٌد العقٌدة ضرربة قاضرٌة، ووج را النظرر الرى مرا قدمتر  

ان كممل هممما المممه قدمتممة العلمموم الصررحٌحة، والتحقٌررق، والتجربررة، وانت رراءي بالتحلٌررل الرٌاضررً.
)تكرروٌن االنسررانٌة/ ص العربيممة الممى اوروبمما والعممالم ي ممكل بمجموعممة اال مماا لحكممم العقممل والمعرعممة .

216،217) 

 : رنية تاتونٌ كر العالم اليربً 
هرً مرن مصردر هنردي وان را وصرلت الرى اليررب بواسرطة علمراء  )االرقمام العربيمة ان ارقامنا 

العرب. ولكن بصورة تدرٌجٌة اصبحت االرقام تدون كما عند العرب فوق الرمل او فوق اليبار 
برردال مررن ان تحضررر علررى قطررع صرريٌرة مررن قرررون الحٌوانررات، وزالررت االعمرردة بالرر ات: وزال 

ا ا قورنررت  الو مما ل الجديممدة عممي الح ممابو ممكل  المعررداد االكررري لٌحررل محلرر  االليررورٌرم. 
التمي  اهمم المقمدما  الر ي ميةبتعقٌدات اللوجستٌك الٌونانً او علم الحساب الٌونانً واحردا مرن 

)ترارٌ  العلروم .القرون الو وى، حيث وضع  عي خدمة المعدا  العقلية للعلم الدربمي احد   نهضة

 (587،586العام/ ص 

 -اعاله من خالل الفقرا  التالية:الى النتيجة الممكورة  مهد ولقد رهد  المقدما  التي 

 بريفال  ما يلي: روبر  يمكر العالم الدربيحيث 
ٌفدون افواجا افواجرا  وهم عرن ا والمانيا وانجلترااحتشاد الطلبة من  بورا المحترم)لقد شاهد 

سرالمٌة مرن اوائرل الى المراكز العلمٌة العربٌة )وٌعتبر هؤالء الطلبرة مرن خرٌجرً الجامعرات اال
الكني ممة قررادة الفكررر االوروبررً كررل فررً وطنرر ( وامررا اول مجموعررة منظمررة لعقائررد الكفررر داخررل 

ا مبانيا الواسرعة النطراق، والترً ظ ررت فرً  المجادال  الدينيمةف ً التً انت ت الى   الرومانية
 اليباندوا.، ونشأت فً القرن التاسع مع اسقف طلٌطلة الم لمة

المجادلممة الدينيممة اال ممالمية والمجادلممة الدينيممة ومررن الناحٌررة االخرررا فرران الموازنررة التامررة بررٌن 
من ج ة مشاب ة الموقف اقرب الى الوضوذ، الن المطابقات بٌن ما اساسرٌة وعدٌردة،  الم يحية

فل لك تستحق االعتبار اكرر من المطابقة االسمٌة، حٌث ان نفر  المسرائل ونفر  المصرادر الترً 
 .مدارا باريارددت بعد قرن من الزمن بألفاظ واحدة فً  دم قشيلت المدار  الدٌنٌة فً ا

كمررا وان جمٌررع هرر ا االقتنرراع بالجرردل اللفظررً انتقررل بعٌنرر  الررى المسررٌحٌة. فالعنرراوٌن، والجرردل، 
واالعتراضات ال امرة، والمنراه ، والترتٌبرات، والتصرورات، والبردع الدٌنٌرة، واالقنراع بالجردل، 

  وربون عي باريا. انتقل من الم اجد الىالجدل، كل  لك  وبدون
الررى درجررة التقرردٌ  الرر ي ادخلرر  العرررب فررً اوروبررا مررع مؤلفاترر  التررً كانررت  ار ممووان اكرررام 

، قررام لتحقٌررق حقرروق كا مميودوروا، وكممابيال، ويو ي يمموامعروفررة قرربال بقطعات ررا الزهٌرردة فررً 
 العربٌة كانت ممنوعة فً بارٌ .العقل. ل لك فان قراءة مؤلفات ارسطو وشرح ا ب

. وان كرل المدين"الفٌلسروف" وبرٌن  الفل فةانفس م للتوفٌق بٌن  القديا دومينيعلقد كر  اتباع 
الل ان كانا بارعٌن فرً االدب العربرً، حٌرث كران  وتوما االكويني، البرتوا ماجنواما عمل  

بجامعمة عريمدريع حرد اقردم التالمر ة كما فً الدٌنٌات، والرانً كران ا علم الكيميااالول ش ٌرا فً 
فرً  والفمارابي والكنمده ابمن  مينا، هرو ان مرا قردما الردالئل والقواعرد ومنراه  نمابولي فًال اني 

 عملٌة التوفٌق بٌن الدٌن والفلسفة.
،فرران بداٌررة هرر ا التحرٌررر غمماليليو وديكممار فلمررا بسررط العلررم والفكررر الحرردٌث اجنحت مررا  بواسررطة 

وسلطت . وان كان العرب نقلروا تلرك السرلطة قردٌما الرى اوروبرا وكران نفر   ار وواتسمت ب دم 
ارسطو هو الداعم وقتئ  لحرٌة العقل والتعقل ضد االب ام والخفراء. ف رو الر ي كران ترسرا ٌحمرً 

 الجامعات والمدار  الطبٌة، والفكر، والعلم.
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لرم  ار وو وابمن ر مد لما ق فوا وارازموا، بترارعونرا ان محبً االنسانٌة فً الن ضة مرل 
تكن العقٌدة او السلطة ارارت غضب م بل العلم، وااللحاد، والمادٌة. فكانوا ٌشيلون نف  الموقرف 

اي خصرروم  لررك العلررم الرر ي كانررت دوٌباترر  ملفوفررة  ودارويممن كوبرنيكممواالرر ي اشرريل  خصرروم 
 بسلطة اعالم الفكر عند العرب.

ان احررد تلررك االشررٌاء الميلوبررة التررً وصررمت وٌالحررظ ان التمرر هب ) ات الجرر ور االسررالمٌة( كرر
 )ما  الجممور اال مالمية  المنازعما  الجدليمةاسماءها لالبد بفوز خصوم ا علٌ ا. على ان تلك 

-202)اررر التقافرة االسرالمٌة فرً تكروٌن االنسرانٌة/ص .العميق كان  هي المحركا  االولى للعقل االوروبي بعد  باتة 

  النصر احمد الحسٌنً(. /روبرت برٌفالت/ترجمة: ابو217
 -ك٢ ًظخرٚ ) ط٣ٌٖٞ حُؼوَ حُلي٣غ ( : عٕٞ ٛوٓبٕ هاٗلاٍحُـَر٢  حُؼخُْ ٣وٍٞ*

)ُوي أٗوٌ حُِٕٔٔٔٞ ٖٓ حُؼخُْ حُوي٣ْ ٤ٗجخش ًيخٕ أٍٓيطٞ ، ريخَُؿْ ٓيٖ ػزو٣َظيٚ ، ػيخؿِحش ًيَ حُؼـيِ 

ٓوييٍطْٜ ػِي٠ طٔؼيَ ػ٘ٚ  ٝٛٞ حُؼِْ ح٣َُخ٢ٟ ٝح٢ُ٥. ٣ٝظَٜ إٔ ػظٔش حُؼيَد ًخٗيض ًخٓ٘يش كي٢ 

أك٠َ ٓيخ كي٢ حُظيَحع حُلٌي١َ ُِ٘يؼٞد حُظي٢ حكظٌيٞح رٜيخ. كويي أهيٌٝح ٓيٖ حُؼيخُْ ح٤ُٞٗيخ٢ٗ حُٔؼَكيش 

ح٣َُخ٤ٟش ٝحُطز٤ش حُظ٢ حكظوَٛخ حَُٝٓخ٤ٕٗٞ ، ٝٗزٌٛخ حُٔٔي٤ل٤ٕٞ ؿخٗزيخش ، ٍٝحكيٞح ٣ؼِٔيٕٞ رٜيزَ 

ػظٔظْٜ ، طخرؼ٤ٖ ٣َ١ين ٝؿٜي ك٢ ًُي حُط٣َن ) حُط٣َوش حُؼ٤ِٔش (ح١ٌُ حُىٍحٙ حإلؿ٣َن ك٢ أٝؽ 

حُظطييٍٞ حُزطيي٢ء ٝحُظ٤ٌييق حُؼِٔيي٢. ٝهييي حًظٔييزٞح ٓييٖ حُٜ٘ييي حألٍهييخّ " حُؼَر٤ييش " حُظيي٢ ال ٣ٌٔييٖ 

حالٓييظـ٘خء ػٜ٘ييخ ،ٝر٘ييٞح كيي٢ حُوييَٕ حُؼخٗييَ كيي٢ حٓييزخ٤ٗخ ك٠ييخٍس ُييْ ٣ٌييٖ حُؼِييْ ك٤ٜييخ ٓـييَى رَحػييش 

. ٝػِي٠ حإلؿٔيخٍ كلٔذ، رَ ًخٕ ػِٔيخش ١زين ػِي٠ حُل٘يٕٞ ٝحُٜي٘خػخص ح٠ُي٣ٍَٝش ُِل٤يخس حُؼ٤ِٔيش

ًخٕ حُؼَد ٣ٔؼِٕٞ ك٢ حُوَٕٝ حُٞٓط٠ حُظل٤ٌيَ حُؼِٔي٢ ٝحُل٤يخس حُٜي٘خػ٤ش حُؼ٤ِٔيش حُِي٣ٌٖ طٔؼِٜٔيخ 

ٝهالكييخش ُإلؿ٣َيين ُييْ ٣لظوييَٝح حُٔوظزييَحص حُؼ٤ِٔييش ٝحُظـييخٍد  كيي٢ أًٛخٗ٘ييخ ح٤ُييّٞ أُٔخ٤ٗييخ حُلي٣ؼييش.

ويٓٞح حُؼِْ ك٢ هيٓش حُل٤يخس حُٜزٍٞس . أٓخ ك٢ حُطذ ٝػِْ ح٤ُ٥خص ، رَ ك٢ ؿ٤ٔغ حُؼِّٞ ، كوي حٓظ

حإلٗٔخ٤ٗش ٓزخَٗس ، ُْٝ ٣لظلظٞح رٚ ًـخ٣ش ك٢ كي ًحطٚ. ٝهي ٍٝػض أٍٝٝرخ رُٜٔٞش ػْٜ٘ ٓيخ طَؿيذ 

 )حٗظ٠ٜ حالهظزخّ(إٔ ط٤ٔٔٚ رَٝف ر٤ٌٕٞ حُظ٢ ططٔق ك٢ " ط٤ٓٞغ ٗطخم كٌْ حإلٗٔخٕ " ػ٠ِ حُطز٤ؼش(.

٠ُِٜ٘يييش حالٍٝٝر٤يييش حؿٔؼيييٞح ػِييي٠ "حٕ ىحٗظييي٢ ٝرظيييَحٍى ٝرًٞيييخّ حُٝجيييي حالريييخء  ك٤ةةةبهكٝٝهيييخٍ  

حالػظَحف رخْٜٗ طالٌٓس حُؼَد،كخُؼَد حًٕ ْٛ ح٣ٌُٖ كظليٞح ألٍٝٝريخ ٣َ١ين حُؼِيّٞ ٝحالىحد".ٝهيي 

ُٔيخ هيخٍ حٕ طيخ٣ٍن حُؼٜيٍٞ حُٞٓيط٠ حالىري٢ ال ٣يظْ حال رؼيي حٕ ٗلٜي٢ ٓيخ ُيي٣٘خ ٓيٖ  ه٣٘بٕٛيم 

٢ حُويي٤َٖٗ حُؼخُييغ ٝحَُحرييغ حُٔوط١ٞييخص ٝحُٔئُلييخص حُؼَر٤ييش حُظيي٢ ًييخٕ ٣طخُؼٜييخ ػِٔييخء حُـييَد كيي

    )حُو٤زش حالىر٤ش/حكٔي ٍٟخ ري(ػَ٘.

كي٢  حالٓيال٤ٓش ٣ُِِٔٝي ٖٓ حُوخء ٟٞء ػ٠ِ حُيٍٝ حُؼظ٤ْ حُي١ٌ حٟيطِؼض ريٚ حُل٠يخٍس حُؼَر٤يش*

 ًٞثوٌٗٔ ٝك٣ٌبهدر٘خء أػٔيس ح٠ُٜ٘ش حألٍٝٝر٤ش، ٗـي إٔ ًالش ٖٓ حُؼخ٤ُٖٔ حُـَر٤٤ٖ ح٣ٍُٜٖٞ٘ٔ 

اثٖ اُْبٛو ػ٠ِ هي طظٌِٔ ػ٠ِ ٓئُلخص ػِٔخء حُل٠خٍس حًٌٍُٔٞس ٝطؤػَ رٜخ ، ٝرٌَ٘ هخٙ طؤػ٤َ 

ُةخ كة٢ ه٤ةبّ بٝرأص٤و اإلٓبّ اُـياُة٢ ػِة٠ ك٣ٌةبهد. ٝهةل ٍةبْٛ ٛةنا اُزةأص٤و َٓةبٛٔخ كؼ ًٞثوٌٗٔ

 ك٢ ًزبثٚ)ر٣ٌٖٞ ٍاهاٗلعٕٞ ٛوٓبٕ  اُؼبُْ اُـوث٢أًجو صٞهر٤ٖ ػ٤ِٔز٤ٖ ك٢ أٝهٝثب . كِول مًو

اُووٕ اُقبٌٓ ػْو ٝٓطِغ اُووٕ اَُبكً ػْو هل ّٜلا ثؾن ًٞٗب  عل٣لا   )ثإٔ اُؼوَ اُؾل٣ش(

ب صٞهرةةب ًةةٞثوٌٗٔ ٔةةكةة٢ ٛةةٞه اُزْةة٤ٌَ، ؽ٤ةةش ؽةةلصذ صٞهرةةبٕ ًج٤ورةةبٕ كةة٢ اُلٌةةو األٝهٝثةة٢ ٛ

ٝك٣ٌبهد : اال٠ُٝ هٞٙذ ٍِطخ ثط٤ًِٔٞ، ٝاُضب٤ٗخ هٞٙذ ٍِطخ أهٍطٞ ، ٝٓب ٤ٍبم اُزبه٣ـ 

ٖ اُضةةٞهر٤ٖ اال ٍةةغَ ثبُلهعةةخ األُٝةة٠ ُزْةةوة ػوبئةةل اُ٘ةةبً ث٘زةةبئظ ٛةةبر٤ٖ اُلٌةةو١ ثؼةةل ٛةةبر٤

 (. اُضٞهر٤ٖ اُِز٤ٖ ؽطٔزب ه٤ٞك ػبُْ اُووٕٝ اٍُٞط٠

٣ٝٔؼيَ ح٥هيَ  اثةٖ هّةل٣ٔؼيَ أكييٛٔخ  ًبٕ ُِلَِلخ اإلٍةال٤ٓخ هطجةبٕٖٝٓ حُ٘خك٤ش حألهَٟ كِوي *

. ٝهي أػَ ًَ ٜٓ٘ٔيخ طيؤػ٤َحش ػ٤ٔويخش ٝٓٔظييحش ػِي٠ حُلٌيَ حألٍٝٝري٢ حُٞٓي٢٤ ٝحُليي٣غ . ٝٛيٌح اُـيا٢ُ

ُلَِلخ اُـيا٢ُ أٝ ٗظو٣زٚ اُؼبٓخ اُز٢ أصود ك٢ هبكح اُلٌو األٝهٝث٢ كبُزيّ ًَ ٣ٔظيػ٢ طِو٤ٜخش 

ش ٣ٝوِٚ ٍأ١ حُـِح٢ُ ك٢ إٔ حُظـَريْٜٓ٘ عبٗجب  ٜٓ٘ب عؼِٚ ٓنٛجٚ اُن١ اّزٜو ثٚ ٝرؼٖت ُٚ . 
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ٛي٢ حُٞٓي٤ِش اُي٠  – ثبُؾٌ ٝثبُؼوَ ٝثبُوٝػ٢ٛٝ طَ٘ٔ ػ٘يٙ ٓخ ٣يًٍٚ حإلٗٔخٕ رٌخكش حُٔزَ :  –

حُٔؼَكش. ٝٛٞ ٣َٟ إٔ حُل٤ٔخص ػَٟش ُِْٞٛ ٝحالٗويحع كوي ٣زيٝ حُـٔيْ ٓيخً٘خش ٝٛيٞ كي٢ حُلو٤ويش 

إٔ اُؼوةةَ ٛةةٞ اُؾٌةةْ ػِةة٠ اُؾةةٌ . ٓظلييَى ٣ٝزيييٝ حُيي٘ـْ ٛييـ٤َحش ٝٛييٞ كيي٢ حُٞحهييغ ًز٤ييَ ، ٣ٝوييٍٞ 

بُٚوٝه٣بد اُؼو٤ِخ ٤ٍِٝخ ُِؼِْ ا٤ُو٢٘٤ ألٕ اُؾوةبئن كة٢ اُٞاهةغ َٗةج٤خ ٝإ ثةلد صبثزةخ .ٝٛة٢        ك

حُ٘ي ح١ٌُ ال ٣يٍٝ ك٢ كَحؽ كيٍٞ ٗلٔيٚ ريَ حُ٘يي حُييحكغ  ) ٓوؽِخ اُْي ( اُز٢ ٓو ثٜب اُـيا٢ُ ،

أُوؽِةخ ُي٠ ا٠ُ حُظلٍَ ٖٓ حُظو٤ِي حٍُٔٞٝع ٝا٠ُ حُزلغ ػٖ حُلين ٝح٤ُوي٤ٖ ، ػيْ حٗظويَ حُـِحُي٢ ح

رخُـٔغ ر٤ٖ حُلْ ٝحُؼوَ ك٢ ٓٔظٟٞ أػِي٠ ٜٓ٘ٔيخ أٝ ٣ظلييحٕ ك٤يٚ ريخَُٝف حٝ اُضبُضخ ٢ٛ اُزٖٞف 

هكك ٓؼٚ اُقطٞاد اُلٌو٣خ ػٖ ح١ٌُ  ك٣ٌبهد اُلو٢َٗرخٌُ٘ق حٌُحط٢ ، ٝهي طؤػَ ر٘ظ٣َش حُـِح٢ُ 

ػيٖ ػٞىطيٚ حُي٠ . ٝر٤٘ٔخ ػزيَ حُـِحُي٢  اُْي ك٢ أٗٚ ٤ٌُ ُِٜلّ ثَ ٤ٍِٝخ ا٠ُ أُؼوكخ ٝاُؾو٤وخ

 ح٤ُو٤ٖ روُٞٚ : ) حٗخ حٍؿذ كؤٗخ حًٕ ٓٞؿٞى ( ٝػزَػٜ٘خ ى٣ٌخٍص حُل٢َٔٗ روُٞٚ ) حٗخ حكٌَ كؤٗخ حًٕ 

 اُؾ٢َ ٗظو٣خ اُـيا٢ُ كبرغٚ ا٠ُ أُنٛترخُـخٗذ حُل٢ٔ ٖٓ  ُٞى االٗغ٤ِي١ٓٞؿٞى ( ر٤٘ٔخ طؤػَ 

 كو٤ٌَٗ رٜخ ر٤٘ٔخ حطـٚ  ٝهخٍ إٔ حُلٞحّ ٢ٛ ٝكيٛخ ٤ِٓٝش حُٔؼَكش ٝحٕ حُؼوَ طخرغ ُٜخ ٓظؤػَ

ًٝبٗةةذ االُٔةةب٢ٗ اُةة٠ أُةةنٛت اُؼوِةة٢ ٓزَٔةةٌب  ثةةإٔ اُؼوةةَ ٝؽةةلٙ ٛةةٞ ٍٝةة٤ِخ  االٗغ٤ِةةي١ ث٤ٌةةٕٞ

ٌٝٛنا اٗؾوف هةبكح اُلٌةو  ألٕ حُلٞحّ ٓٞؿٞىس ُيٟ حُل٤ٞحٕ ىٕٝ إٔ طوٞىٙ ح٠ُ حُٔؼَكش. أُؼوكخ

اُغيئة٢ ٓةٖ اُلَِةلخ اإلٍةال٤ٓخ.  اهزجبٍْٜاالٝهٝث٢ ًؼبكرْٜ آب ا٠ُ ا٤ٔ٤ُٖ ٝإٓب إ٠ُ ا٤َُبه ك٢ 

حٓخ حالطـخٙ حَُٝك٢ كٜٞ ؿ٤َ ٗخٟؾ أٝ ؿ٤َٛخْٟ ك٢ حُلٌَ حألٍٝٝر٢ حُٔخى١ رطزؼيٚ ٝحٕ ًيخٕ هيي 

. كلَِةلخ اُـياُة٢ اُغبٓؼةخ حهظَد ٓ٘ٚ رَؿٕٔٞ ك٤٘ٔيخ طلييع ػيٖ حُٔؼَكيش ػيٖ ٣َ١ين حُٞؿييحٕ 

)ىٍٝ حُل٠يخٍس حُؼَر٤يش ُة٠ ثوعَةٕٞ.ٝٙؼذ أُالٓؼ اُوئ٤َ٤خ ُِلَِلخ اُـوث٤خ اُؾل٣ضخ ثلء ٖٓ ك٣ٌبهد ا

                                                /ى.ٓلٔي حرٞ كٔخٕ(82حالٓال٤ٓش ك٢ ط٣ٌٖٞ حُل٠خٍس حُـَر٤ش/ٙ 
 Peterث٤زةةو٣ٌٝٔييٖ طِويي٤ٚ ٓلخٟييَط٘خ ٛييٌٙ رلو٤وظيي٤ٖ ٛييخٓظ٤ٖ ًًَٛٔييخ حُؼخُٔييخٕ حُز٣َطخ٤ٗييخٕ *

 :Chris ًٝوً
 ٍٝر٤ش ٢ٛ ٤ُٝيس ك٠خٍس حُؼَد ك٢ ه١َزش.حٕ ح٠ُٜ٘ش حالٝاُؾو٤وخ اال٠ُٝ:

حٕ حُيُٝيش حالٓيزخ٤ٗش حٌُخػ٤ٌ٤ُٞيش هيي ٍٝػيض حُل٠يخٍس حُؼَر٤يش ٝر٘يٌَ هيخٙ ػِيْ :اُؾو٤وخ اُضب٤ٗةخ

حُٔالكش،ٝرل٠ييَ حٗـييخُحص حُل٠ييخٍس حُؼَر٤ييش ٝػِييْ حُٔالكييش ػ٘ييي حُؼييَد حٛييزلض حٓييزخ٤ٗخ حُوييٞس 

 ٜٔيس حٓخٜٓخ ُلظق حُؼخُْ حُـي٣ي.حُؼظ٠ٔ حال٠ُٝ ك٢ حٍٝٝرخ حُلي٣ؼش ٝرٌُي حٛزلض حُط٣َن ٓ
 &Peter Chippindale,What is Islam.P85(First published in Great Britain in 1990 by Star Books)(2003) Chris Horrie) 

كي٢ ًظخريٚ  كٝى١ ٣يًٌَ حُٔيئٍم حٌُز٤يَ ث٤زو ًٝةوًٝحٓظٌٔخال ٌُٜٙ حٍُٜٞس حُظ٢ ٍٜٓٔخ حُؼخُٔخٕ 

ٖٓ حُٔـِي حُؼخُغ( حُؼزخٍس حُظخ٤ُش "ُْ ٣ٌٖ أَٓحء حٓزخ٤ٗخ هزَ  31)طخ٣ٍن ح٤ُِٖٔٔٔ ك٢ حٓزخ٤ٗخ( )ٙ 

حٓييظؼخىس رالىٛييْ ٓييٖ حُؼَد،حهييَ ٛٔـ٤ييش ٝٝك٘يي٤ش ٓييٖ ٓييخىس حُزييَحْٗ حُٔٔيي٤ل٤٤ٖ...رَ ُييْ ٣ٌٞٗييٞح 

ٞ حالٍهيييخّ حٝ ٣ؼَكيييٕٞ حٌُظخريييش ٝحُويييَحءس،حٝ حُظؼخٓيييَ رخُ٘ويييي.ًٝخٕ ٓيييٖ ٣َ٣يييي ٓيييْٜ٘ حٕ ٣ـٔيييغ رؼييي

٣طَكٜييخ،حٝ ٣ويي٤ْ كيييٝى حٍٟييٚ ٓييٖ حالٍحٟيي٢...ال ٣ـييي ريييح ٓييٖ حالٓييظؼخٗش رؼَريي٢ ًيي٢ ٣لويين ُييٚ 

 ًُي".

"ًيخٕ ثوُٞةٚ  ك٢ ًظخرٚ )حُظخ٣ٍن حُٔؼخٛيَ( هٝاٍ عالث٣ٝٚ٤٤ئًي ػ٠ِ ًُي حُٔئٍم حُل٢َٔٗ حُوي٣َ 

زق ٓييخىس ٓيخىس حٍٝٝرييخ ه٘يي٢٘ حُٔظٜيَ،ؿالظ حُوِٞد،هٔييخس حُ٘ظَحص،١ييٞحٍ حُِل٢..ػِي٠ كيي٤ٖ أٛيي

حُـ٘ٞد،رؼييييي حطٜييييخُْٜ رييييخُؼَد ٣ظييييؤٗوٕٞ كيييي٢ ِٓزٔييييْٜ ٣ٝل٤طييييٕٞ أٗلٔييييْٜ رٔظييييخَٛ حُؼيييييِ 

 )حٗظ٠ٜ حالهظزخّ(ٝحُل٠خٍس".

ٝٓٔخ ٣ـيٍ ًًَٙ حٕ حُِـش حُؼَر٤ش رو٤ض حُِـش ح٤َُٔٓش ك٢ ٤ِ١طِش ك٢ حُوخٕٗٞ ٝحُٔؼيخٓالص حُٔي٤ٗيش 

ٝحُظـخ٣ٍييش ٓيييس ٓييخثظ٤ٖ ٝهٔٔيي٤ٖ ػخٓييخ رؼييي ُٝحٍ حُلٌييْ حالٓييال٣ٝ،٢ًٌَٓ حُٔييئٍم حُـَريي٢ حُؼوييش 

كيش ٝهيي كييع ًُيي ٗظ٤ـيش حٓيظؼٔخٍ S.P.Scottٌٓٞص  َّ  رؤٕ حُِـش حالٓزخ٤ٗش ٛي٢ ُٜـيش ػَر٤يش َٓل

حُِـش حُؼَر٤ش ك٢ حٓزخ٤ٗخ ٓيس طٔؼش هَٕٝ. ًٔخ ٍٝى ك٢ ًظخر٘خ ىٍٝ حُل٠خٍس حُؼَر٤ش حالٓيال٤ٓش كي٢ 

 ط٣ٌٖٞ حُل٠خٍس حُـَر٤ش.

 *الحضارة العربية اال المية عي اوروبا:
 -جو تاف لوبون:ٌقول المؤرخ الرقة 
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 ن ملوك القوط.كانت اسبانٌا النصرانٌة  ات رخاء قلٌل ورقافة ال تالئم غٌر االجالف فً زم
ولم ٌكد العرب ٌتمون فتح اسبانٌا حتى بدأوا ٌقومون برسالة الحضارة فٌ ا، فاستطاعوا فرً اقرل 
من قرن ان ٌحٌروا مٌرت االرضرٌن وٌعمرروا خررب المردن وٌقٌمروا فخرم المبرانً وٌوطردوا ورٌرق 

ون كترب الصالت التجارٌة باالمم االخرا، رم شرعوا ٌتفرغون لدراسة العلوم واالداب وٌترجمر
)جوستاف الٌونان والالتٌن وٌنشئون الجامعات التً ظلت وحدها ملجأ للرقافة فً اوروبا زمناي طوٌالي.

 (273لوبون/ حضارة العرب / ص 

حٕ ك٠خٍس حُؼَد حُؼ٤ِٔيش ٝحُل٣ٌَيش ٝحالهاله٤يش ٝحالىر٤يش،ًخٗض ط٘ظويَ حػ٘يخء حهيخٓظْٜ ر٘يزٚ ؿ٣ِيَس 

رـزخُٜخ ،ٖٝٓ ػيْ ًخٗيض طظـِـيَ حُي٠ ؿ٘يٞد كَٗٔيخ  حٓزخ٤ٗخ ح٠ُ ٗٔخُٜخ ك٤غ حػظْٜ رؼٞ حالٓزخٕ

،ٝٗيئخٍ ح٣طخ٤ُييخ كِٔييخ ؿييال حُؼييَد ػييٖ حالٗيييُْ،هخٓض ىُٝييش حٓييزخ٤ٗش ؿي٣يييس ًزييَٟ ًحص ػييَٝس 

٤ٛٝزيييش،ٝهٞس ػٔيييي٣ٌَش رخ١٘ييييش..ىُٝش رٜيييَص حُيييييٍٝ حالٍٝٝر٤ييييش حُظييي٢ حهييييٌص طوظييييزْ طوخ٤ُيييييٛخ 

طوطٞٛخ..ٛييٌٙ حُيُٝييش حالٓييزخ٤ٗش  ٝػخىحطٜخ،ٝطظييؤػَ رخطـخٛخطٜييخ حُل٣ٌَييش ،رييَ طلخ٤ًٜييخ كيي٢ ًييَ هطييٞس

 حُؼَد ٝحُل٠خٍس حالٍٝٝر٤ش/ٓلٔي ٓل٤ي حُ٘ٞرخ٢ٗ(.حُـي٣يس ٢ٛ ك٢ حُٞحهغ ٤ُٝيس حُل٠خٍس حُؼَر٤ش. )

كخػظٔييص ػ٤ِٜيخ كي٢ ٠ٜٗيظٜخ  ٓ٘ةبٛن أٝهٝثةب أُقزِلةخُوي أػَص حُل٠خٍس حُؼَر٤ش حإلٓيال٤ٓش كي٢ 

ويّ حُؼو٢ِ رخُـَد هي حرظيأ ٖٓ حُـ٘يٞد حُظ٢ حطوٌص ٍٛٞحش ٓوظِلش ك٢ ًَ ٓ٘طوش، ك٤غ ٗـي إٔ حُظ

ٝػِيي٠ حُوٜييٞٙ رب٣طخ٤ُييخ حػظزييخٍحش ٓييٖ حُوييَٕ حُظخٓييغ حُٔيي٤الى١ ًُٝييي ٗظ٤ـييش حطٜييخُٜخ حُٔزخٗييَ 

رخُظَحع حُؼَر٢ حإلٓيال٢ٓ ،كويي طيؤػَ ٗئخٍ ا٣طخ٤ُيخ رل٠يخٍس حٓيزخ٤ٗخ حُؼَر٤يش حإلٓيال٤ٓش ًٔيخ طيؤػَ 

ُِ٘ظَ أٗٚ هي طؤٓٔض ػيس آخٍحص آيال٤ٓش  ؿ٘ٞرٜخ رل٠خٍس ٛو٤ِش حُؼَر٤ش حإلٓال٤ٓش ٖٝٓ حُالكض

رؤٕ " حُطخرغ حإلٓال٢ٓ  ًخٕ "ٓٞٗزغٞٓو١ ٝاد" ك٢ ؿ٘ٞد ا٣طخ٤ُخ كظ٠ ٤ًٌَُ حُؼخُْ حالٗـ١ِ٤ِ 

أهَد ا٠ُ حإل٣طخ٤٤ُٖ آٌٗحى ٖٓ حُطخرغ ح٤ُٔٔل٢ ". ٝهي حطٔٔض ح٠ُٜ٘يش كي٢ ا٣طخ٤ُيخ رلًَيش اك٤يخء 

ك٢ كَٗٔخ كوي حطوٌص ح٠ُٜ٘ش ١يخرغ كًَيش هخ٤ٗٞٗيش ٌُِال٤ٌ٤ٓخص حهظَٗض رِ٘ػش اٗٔخ٤ٗش ٓخ٤ٓش. أٓخ 

ٗ٘طش ، ك٢ ك٤ٖ ًخٗيض ح٠ُٜ٘يش كي٢ حٗـِظيَح أىر٤يش ك٤٘يش ، ٝكي٢ أُٔخ٤ٗيخ ٝحالٍحٟي٢ حُٞح١جيش طٔؼِيض 

ح٠ُٜ٘ش ك٢ كًَش حإلٛالف حُي٢٘٣.ٝك٢ ًَ أٗلخء أٍٝٝرخ ُؼزض ك٠خٍس حُٔٔي٤ِٖٔ ىٍٝحش ٛخٓيخش كي٢ 

ش ٍٝٝف حُزلغ حُؼ٢ِٔ ُظٔلَك٢ حُٜ٘خ٣ش ػيٖ ػيٍٞس طزي٣ي هَحكخص حُؼٍٜٞ حُٞٓط٠ ٝاًًخء حُؼوال٤ٗ

 ..) طخ٣ٍن حُل٠خٍس حُؼَر٤ش حالٓال٤ٓش / ى. ٓلٔٞى حٓٔخػ٤َ (ك٣ٌَش ٤ٓٝخ٤ٓش ٝٛ٘خػ٤ش ٗخِٓش

ٝهي ًخٗض كَٗٔخ حٝ ٜٗلٜخ حُـ٘ٞر٢ ػ٠ِ حالهَ ٓغ ٗٔخٍ ح٣طخ٤ُيخ ٝؿ٘ٞرٜيخ ٝٓيغ حٓيزخ٤ٗخ حالٓيال٤ٓش 

 كش حالٓال٤ٓش ك٢ حٍٝٝرخ.طٔؼَ حَُٔحًِ حالٓخ٤ٓش ُِؼوخ 13كظ٠ حُوَٕ 

ًٝخٕ حُل٤ِٔٞف حالٗـ١ِ٤ِ ؿٕٞ ُٞى ٓ٘زؼخ رخُؼوخكيش حالٓيال٤ٓش ٝهيي ٜٓييص كِٔيلظٚ ُو٤يخّ حُؼيٍٞحص 

حٌُزييَٟ حُؼالػييش كيي٢ حٗـِظييَح ٝكَٗٔييخ ٝحُٞال٣ييخص حُٔظليييس حال٤ٌ٣َٓييش ًٔييخ ٜٓيييص ُظٜييٍٞ  ىحثييَس 

زخىثٜيخ حُظي٢ هخٓيض ػ٤ِٜيخ ك٤ٔيخ حُٔؼخٍف حٌُزَٟ ك٢ كَٗٔخ ػخًٔش حُؼوخكش )حالٓيال٤ٓش( حالٗٔيخ٤ٗش ٝٓ

رؼييي حُؼييٍٞس حُلَٗٔيي٤ش ُٝييْ ٣وظٜييَ طييؤػ٤َ ٛييٌٙ حُلًَييش ػِيي٠ كَٗٔييخ رييَ طؼيييحٛخ حُيي٠ ٓييخثَ حُ٘ييؼٞد 

حالٍٝٝر٤ش.) ٝك٤ٔخ ٣ظؼِن رظؤػ٤َ حُؼوخكش حالٓال٤ٓش ك٢ حُؼٍٞحص ك٢ حٗلخء حٍٝٝرخ حُٔوظِلش ٍحؿغ ٙ 

 هٞص(ٝٓخ رؼيٛخ ٖٓ ًظخد حُ٘و٤ٜش حُي٤ُٝش/ ى.ٓلٔي ًخَٓ ٣خ 203

حُٔظخهٔيش  كوَٗةب اُغ٘ٞث٤ةخُوي ريأ طؤ٤ْٓ ىٝح٣ٖٝ حُلٌٞٓخص ػِي٠ حُط٣َويش حُؼَر٤يش كي٢ ٓوخ١ؼيخص 

، ١ٝؼٔيض ريزؼٞ حٗظوِيض حُي٘ظْ حُؼَر٤يش حالىح٣ٍيش حُي٠ رو٤يش حُزِييحٕ حالٍٝٝر٤يش. ػيْ االٗةلٌُ ُليٝى

 أُغبٌُ اُْٞه٣خ.حُ٘ظْ حُٔل٤ِش. ًٔخ هِي حالٍٝٝر٤ٕٞ حُؼَد ك٢ حٗ٘خء 

حُؼخُغ ػَ٘ ح٤ُٔالى١ ًخٕ هي طْ ٗوَ حُؼِّٞ ٝحُلِٔلش حُؼَر٤ش ح٠ُ حٍٝٝرخ. ٝهي حٗظٜض ك٢ حهَ حُوَٕ 

٤ًٓٞطش ك٢ ٌٛح حُ٘وَ. ِٝٓي حُط٣َن حُؼو٢ِ ٓز٤ِٚ حَُث٢ٔ٤ ٖٓ حرٞحد ٤ِ١طِش ػزَ  اٍجب٤ٗبٜٓٔش 

 اُِةةٞه٣ٖ، كأُٔب٤ٗةةب حُيي٠ االُةةت ، ٣ٝؼزييَ ٓٔييَحصاُجوٝكةةبٌٗ ، ٝحهييٌ ٣ظؼييَؽ هييالٍعجةةبٍ اُجةةواٌٗ

 /ى.ػ٢ِ ك٢٘ٔ حُوَر٢ِ١ٞ(.131-130)حُؼَد ك٢ حٍٝٝرخ/ٙ.اٗغِزوا ح٠ُ اُجؾو ، ػْ ػزَاٍُٞط٠ٝاٝهٝثب 

)حٓيييظَىحى حالٗييييُْ ٓيييٖ ح٣يييي١  reconquistaُٜيييٌح ٗالكيييع حٗيييٚ كييي٤ٖ رييييأص كٔيييالص حالٓيييظَىحى 

حُٔٔيي٤ِٖٔ( طلويين حُ٘ـييخف، ٍٝحكييض حُٔيييٕ حالٗئُيي٤ش طٔييو٢ حُٔييو١ٞ حُٜ٘ييخث٢ كيي٢ ح٣ييي١ حُو٘ييظخ٤٤ُٖ 

ٝحالٍؿٞح٤٤ٖٗ، حٗظٜذ ٛئالء حُـِحس حٌُٔظزخص حُؼَر٤ش حُؼظ٤ٔش حُظ٢ ًخٗض ط٠ْ حٗلْ ٓيخ كي٢ حُؼيخُْ 
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ّ كي٢ ٣يي حُلٞٗٔيٞ حُٔيخىّ  1085ٖٓ ػَٝحص حُٔؼَكش ٝحُلٌَ حالٗٔخ٢ٗ. كؼ٘يي ٓيو١ٞ ٤ِ١طِيش ػيخّ 

حُق ٓـِي( ُِزخػش حُٔظـ٤ُٖٞ، ٝػ٘يي ٓيو١ٞ ه١َزيش  500ِٓي ه٘ظخُش، رخع حُـِحس حالٓزخٕ ٌٓظزظٜخ )

حُيق  500حُق ٓـِيي(، ػيْ ٓيغ ٌٓظزيش ؿَٗخ١يش ) 400ّ طٌٍَ حُلؼَ ٗلٔٚ ٓغ ٌٓظزظٜخ ) 1236ػخّ 

ػِيي٠ ظٜييٍٞ حُزـييخٍ ّ، ًٝييخٕ حُزخػييش ٠٣ييؼٕٞ حكٔييخٍ حٌُظييذ  1492ٓـِييي( ػ٘ييي ٓييو١ٜٞخ ػييخّ 

٣ٝؼزييَٕٝ رٜييخ ؿزييخٍ حُزييَحْٗ ٣ٝظـٜييٕٞ ٗييَهخ حُيي٠ هِييذ حُوييخٍس حالٍٝٝر٤ييش ٤ُز٤ؼييٞح حٌُظييذ حُيي٠ ٓييٖ 

٣ويييٍٜٝٗخ ٣ٝيييكؼٕٞ ك٤ٜييخ ٓييخ طٔييظلوٚ ٓييٖ حػٔييخٕ. ًٝييخٕ حالٍٝٝر٤ييٕٞ كيي٢ كٞحٟييَ كَٗٔييخ ٝح٣طخ٤ُييخ 

، ٣ٝؼٌليٕٞ ػِي٠ ٝحُٔخ٤ٗخ ٣ظلَهٕٞ ٗٞهخ ح٠ُ ػِيّٞ حُؼيَد ٝػويخكظْٜ، ًٝيخٗٞح ٣ظِولٜٞٗيخ ٓيٖ رخثؼ٤ٜيخ

ىٍحٓظٜخ ٝطَؿٔظٜخ ح٠ُ حُالط٤٘٤يش ٝحُِـيخص حالٍٝٝر٤يش حالهيَٟ.. ٝرٔيٍَٝ حُيِٖٓ، ٝػِي٠ ٓيَ هيَٕ 

ٜٝٗق حٝ هي٤َٖٗ حٓيظـَهظٜٔخ ىٍحٓيش حٌُظيذ حُؼَر٤يش ٝطَؿٔظٜيخ، حكييػض حُؼوخكيش ٝحُؼِيّٞ حُؼَر٤يش 

ح٣خص ح٠ُٜ٘يش ٓلؼُٜٞخ حُؼظ٤ْ، ٝطـ٤َ ٝؿٚ حُل٤خس ك٢ حٍٝٝرخ ٓيٖ حُ٘وي٤ٞ حُي٠ حُ٘وي٤ٞ، ًٝخٗيض ريي

ك٢ ح٣طخ٤ُخ حُظ٢ ظِض طظِوي٠ ٓيئػَحص حُل٠يخٍس حُؼَر٤يش ٓيٖ حالٗييُْ ٝؿ٘يٞد ؿيَد كَٗٔيخ ٝٓيٖ 

  /ٓلٔي ؿ٣َذ ؿٞىس( 17،18)ػزخهَس ػِٔخء حُل٠خٍس حُؼَر٤ش ٝحالٓال٤ٓش / ٙ ٛو٤ِش ٓؼخ.

ٓيال٤ٓش رخٍٓيخٍ رؼؼيٚ حُي٠ حالٗييُْ حال ك٤ِ٤ت ِٓةي ثبكبه٣ةبكوي هخّ   ُِؾٌبّ االٝهٝث٤٤ٖحٓخ رخُ٘ٔزٚ *

رَثخٓش ٣َُٝٙ حالٍٝ حُٔيػٞ )٣ِٖٝٔ( ح١ٌُ ٓئخٙ حُؼيَد رخٓيْ )حالٓي٤ٖ( ًُٝيي ٓيٖ حؿيَ حال١يالع 

ػ٠ِ حكٞحُٜخ ٝحٗظٔظٜخ ٝهٞح٤ٜٗ٘خ ٝػوخكظٜخ الهظزخّ حُٔل٤ي ٜٓ٘خ ُزالىٙ،ًُٝيي ُٓيٖ حُو٤ِليش حالٗئُي٢ 

ْٛ ٓيٖ ٝؿ٤يَ اٗغِزةوا عةٞهط اُضةب٢ٗ ِٝٓةي كوَٗةب ُة٣ٌٞ اَُةبكً ِٓةيٛ٘خّ حالٍٝ، ًٔيخ حٍٓيَ 

كٌخّ حٍٝٝرخ رؼؼخص ٓٔخػِش ح٠ُ حالٗيُْ حالٓال٤ٓش ُال١الع ػ٠ِ ك٠يخٍطٜخ ٝٗويَ حُٔل٤يي ٜٓ٘يخ حُي٠ 

هيي حٍٓيَ ٝكييح حُي٠ حالٗييُْ كي٢ ػٜيي ٛ٘يخّ حالٍٝ ُيٍحٓيش ٗظيْ حُلٌيْ  ِٓةي ثِـبه٣ةبرالىْٛ ًٝيخٕ 

ٍٕٝ" ٝهزيَحء ٜٝٓ٘خؽ حُظؼ٤ِْ ٝحٓخ٤ُذ حالىحٍس ٝػ٘ي ػٞىس حُزؼؼش حَٓ حُو٤ِلش رؤٕ ٣َحكوٜخ "ٓٔظ٘يخ

ٖٓ حالٗيُْ ٣ٔيخػيٕٝ حُِٔيي كي٢ ًيَ ٓيخ ٣َ٣يي ػيْ أهيٌ ِٓيٞى أٍٝٝريخ ٣٘ٔيـٕٞ ػِي٠ ٓ٘يٞحٍ حُِٔيي 

هيي حٍٓيَ رؼؼيش حُي٠ حٓيظخٗزٍٞ ُال١يالع ػِي٠ حُويٞح٤ٖٗ  ِٓي اٗغِزوا ٛ٘و١ اُضةبٖٓحُزِـخ١ٍ،ًٔخ حٕ 

ي هيخّ حُِٔييي حُؼؼٔخ٤ٗيش ُالٓيظلخىس ٜٓ٘يخ ط٤ٜٔييح الٛيالف حُ٘ظيخّ حُو٠ييخث٢ كي٢ حٗـِظيَح ٝػِي٠ حػيَ ًُي

( ّ رلَٜ حٗـِظَح ػٖ ٤ً٘ٔش ٍٝٓخ )حُزخرخ( ٝحٛزق حُِٔي ٍث٤ٔخ ٤ٌُِ٘ٔش ١َ٘ٛ1531 حُؼخٖٓ ٓ٘ش )

هي حٜٗي٠ حُظزؼ٤يش حُي٤٘٣يش ٝحَُٓي٤ٔش ُزخر٣ٞيش حُلخط٤ٌيخٕ  أُِي ٛ٘و١ اُضبٖٓحالٗـ٤ٌِخ٤ٗش، ٝرٌُي ٣ٌٕٞ 

٤يَ ٓيٖ حٌُ٘يخثْ ٝٓئق ٝحٛزق ٛٞ ح١ٌُ ٣ؼ٤ٖ حالٓيخهلش ٍٝؿيخٍ حُيي٣ٖ ًٔيخ ح٣ُِيض حُٜيٍٞ ٝحُظٔخػ

رِٝحؽ حالٓخهلش ٝحُؤْ. ٌُٜٝح َٟٗ حٕ ٗظخّ ح٤ٌُ٘ٔش حالٗـ٤ٌِخ٤ٗش ٛٞ حٗزٚ ٓخ ٣ٌٕٞ ر٘ظخّ حُٔلظي٢ 

ك٢ حُيُٝش حُؼؼٔخ٤ٗش حُظ٢ ُحٍٛخ حُٞكي حالٗـ١ِ٤ِ ُال١الع ػ٠ِ حٗظٔظٜخ ٝحالٓظلخىس ٜٓ٘يخ كي٢ ػ٤ِٔيش 

ىٍٝ حُل٠يخٍس حُؼَر٤يش حالٓيال٤ٓش كي٢ حالٛالف حُظ٢ هخّ رٜيخ حُِٔيي حُٔيًٌٍٞ. ًٔيخ ٍٝى كي٢ ًظخر٘يخ 

 ط٣ٌٖٞ حُل٠خٍس حُـَر٤ش.

ٓييٖ ٍٝؿييَ ٝؿ٤ِييّٞ حُؼييخ٢ٗ اُيي٠ ك٣َييي٣ٍي  –ٛييو٤ِش ٝٓييَى٤٘٣خ  –ًٝييخٕ ؿ٤ٔييغ ِٓييٞى حُـ٣ِييَط٤ٖ  

٣ظٌِٕٔٞ حُؼَر٤ش ٣ٝٔظل٤يٕٝ ٖٓ ػِّٞ ٝحكٌخٍ ح٤ُِٖٔٔٔ ح٣ٌُٖ روٞح ٛ٘خى ًٔخ ًخٕ ٣ظؼِٜٔخ ًؼ٤يَ ٓيٖ 

ض حُِٔيخٕ حُؼيخّ كي٢ ؿ٤ٔيغ حُـيٍِ كظي٠ إٔ ٗٔيخء حُٜ٘يخٍٟ ح٤ُٜٞى ٝحُٜ٘يخٍٟ ٟيٍَٝس ألٜٗيخ ًخٗي

ٝح٤ُٜٞى حطوٌٜٗخ ُـش ًٔخ حطوٌٕ كـيخد حُٔٔئِخص ٝٓٔيخ كٌيخٙ حُٔيئٍم حريٖ ٝحٛيق حٕ ًؼ٤يَحش ٓيٖ 

حُٜيي٤ِز٤٤ٖ ًييخٗٞح ٣ظٌِٔييٕٞ حُؼَر٤ييش ٝٓييٖ ر٤ييْٜ٘ ٓيي٤ي كَٗٔيي٢ ٣يييػ٠ رَٗييخٍىٝ ٗييخطِٞ ًييخٕ ٣لٔييٜ٘خ 

 (191) حُو٤زش حألىر٤ش ٙ ٣ٝؼَف آىحرٜخ.

و٤ض حُِـش حُؼَر٤يش ُـيش حُيُٝيش حَُٓي٤ٔش كي٢ ٛيو٤ِش ٓييس ٓخ٣يش ٝهٔٔي٤ٖ ػخٓيخ رؼيي ُٝحٍ كٌيْ ٝهي ر

ح٤ُِٖٔٔٔ ك٢ حُـ٣َِس،حٓخ حُل٠خٍس حُؼَر٤ش حالٓيال٤ٓش كويي طز٘خٛيخ حٍُ٘ٞٓخٗيي٣ٕٞ ُؼييّ ٝؿيٞى ريي٣َ 

 حهَ ُي٣ْٜ ًٔخ ٍٝى ك٢ ًظخر٘خ ىٍٝ حُل٠خٍس حُؼَر٤ش حالٓال٤ٓش ك٢ ط٣ٌٖٞ حُل٠خٍس حُـَر٤ش.

 -غبٓؼبد االٍال٤ٓخ ٝاُغبٓؼبد االٝهٝث٤خ ٝؽوًخ اُزوعٔخ:*اُ
 رخٕ) حُـخٓؼش ٢ٛ ٖٓ ٓزظٌَحص حُل٠خٍس حالٓال٤ٓش( ، ك٤ِ٤ت اكُو٣وٍٞ حُؼخُْ حُـَر٢ 

رخٕ ؿ٤ٔغ حالىُش ٝحُ٘ٞحٛي طئًي رخٕ حُـخٓؼش ٢ٛ ٓيٖ حُٔزظٌيَحص  ٣ٌُٞ ٣ٞٗؾ٣ٝوٍٞ حُؼخُْ حُـَر٢ 

 (130ٝحٍٝٝرخ/ٙ )حُؼَد حُوخُٜش ُِل٠خٍس حالٓال٤ٓش.



 336 

                                                                                                                                            

اُؾٚةةةبهربٕ ا٤ُٞٗب٤ٗةةةخ ريييخٕ حُل٠يييخٍحص حُوي٣ٔيييش ٜٝٓ٘يييخ  -:ٛبٍةةةٌ٘ي ٣ٝيييًٌَ حُٔيييئٍم حالٗـ٤ِييي١ِ

ٝحٕ ٌٛٙ حُٔئٓٔخص حُؼالع ٝاُوٝٓب٤ٗخ ُْ رؼوف ا١ ٜٓ٘ب اُغبٓؼبد اٝ اُجؤُبٗبد اٝ اٌُزلهائ٤بد 

ع حُي٠ ٢ٛ ٖٓ ٗظخؽ حُوَٕٝ حُٞٓط٠، ٖٝٓ حٍحى حُزليغ ػيٖ حٛيٍٞ ٛيٌٙ حُٔئٓٔيخص كؼ٤ِيٚ حَُؿيٞ

حٗـخُحص حُل٠خٍس حُؼَر٤ش حالٓال٤ٓش رخػظزخٍٛخ حُل٠خٍس حُِٔىَٛس حُٞك٤يس ك٢ حُويَٕٝ حُٞٓيط٠ 

 ًٔخ حٟٝل٘خ ًُي ك٢ ًظخر٘خ )ىٍٝ حُل٠خٍس حُؼَر٤ش حالٓال٤ٓش ك٢ ط٣ٌٖٞ حُل٠خٍس حُـَر٤ش(.

ثةةبٕ إةةَ اُغبٓؼةةبد كةة٢ اُْةةوم ٝاُـةةوة ٣وعةةغ اُةة٠ اُغبٓؼةةخ  اُةةل٣٢ِ٤٤ٓٝييًٌَ حُؼييخُْ حُـَريي٢ 

 ٘ظب٤ٓخ اُز٢ اْٗأٛب اُٞى٣و ٗظبّ أُِي ىٖٓ اُلُٝخ اُؼجب٤ٍخ.اُ

اٍٝ عبٓؼةخ الٗ٘يخء  كو٣ةله٣ي اُضةب٤٠٣ٝ٢ٗق رخٕ حُـخٓؼش حُ٘ظخ٤ٓش ٢ٛ حُظي٢ حػيَص ريخالٓزَح١ٍٞ 

ك٢ ح٣طخ٤ُخ حٓخ حُـخٓؼخص حالٍٝٝر٤ش حُظي٢ ٓيزوض  عبٓؼخ ٗبث٢ِ ٢ٛٝ 1224ُِلُٝخ ك٢ اٝهٝثب ٍ٘خ 

ؿخٓؼش ٗخر٢ِ ك٢ٜ ؿخٓؼخص هخٛش ٓٔظوِش طٜيف ح٠ُ طؼ٤ِْ حُالٛٞص حٝ حُويخٕٗٞ حٝ حُ٘ليٞ حٝ حُطيذ 

ىٕٝ حٛيحف ػ٤ِٔش ٓزخَٗس ريال ٖٓ حػيحى ٓٞظل٤ٖ ُِيُٝش ٝٛٞ ٓخ كووظٚ ؿخٓؼيش ٗيخر٢ِ ٓوظل٤يش ريٌُي 

/ حُي٢ِ٤٤ٓٝ/طَؿٔش:ى.ػزيي حُلِي٤ْ حُ٘ـيخٍ، ٓلٔيي ٣ٞٓيق ٓٞٓي٠ /ىحٍ حُوِيْ  246،446،447/ ٙ  )حُؼِيْ ػ٘يي حُؼيَدحػَ حُـخٓؼش حُ٘ظخ٤ٓيش.

1962)  
)ٝٓييٖ حُٔؼييَٝف حٕ حُـخٓؼييش حُ٘ظخ٤ٓييش هييي حٗ٘ييؤطٜخ حُيُٝييش حالٓييال٤ٓش ٝٛيي٢ طظٌييٕٞ ٓييٖ ِٓٔييِش ٓييٖ 

ٛيٌٙ حُـخٓؼخص حُ٘ظخ٤ٓش ُٓٞػش ػ٠ِ حُٔيٕ حَُث٤ٔ٤ش ك٢ حُؼخُْ حالٓال٢ٓ، ٝهي ًخٕ ٖٓ حْٛ حٛيحف 

طو٣َؾ ٓٞظل٢ حُيُٝيش حالًليخء ٝحُظ٤ًَيِ ػِي٠ ٤ٓخٓيش  حُليٞحٍ ٓيغ حُٔؼخٍٟيش ٝحػييحء  -حُـخٓؼش :

 حُيُٝش ريال ٖٓ حُلَٝد ٝحُٔٞحؿٜخص حُٔيَٓس ٝهي ٗـلض ك٢ ٜٓٔظٜخ ٌٛٙ ح٠ُ كي ًز٤َ(.

حٓي٣َٖ  عبٓؼخ ٛبهكوكحالٓظخً ك٢   ( (Stanwood Cobb ٍزبٗٞٝك ًت٣ًٌَٝ حُؼخُْ حال٢ٌ٣َٓ 

 :ٛخ٤ٖٓ ٛٔخ

 إ اٍٝ عبٓؼخ ك٢ اٝهٝثب ٢ٛ عبٓؼخ ٍبُوٗٞ اُز٢ اْٗأٛب إَُِٔٔٞ ك٢ ع٘ٞة ا٣طب٤ُب-1

 اُق٤ِلةةخ اُؼجبٍةة٢حُظيي٢ حٗ٘ييؤٛخ  إ اٍٝ عبٓؼةةخ كةة٢ اُؼةةبُْ ٛةة٢ عبٓؼةةخ )كاه اُؾٌٔةةخ( كةة٢ ثـةةلاك-2

/ٓيظخٗٞٝى ًذ/طَؿٔيش: 42،70،105)حُٔٔئِٕٞ كي٢ طيخ٣ٍن حُل٠يخٍس/ٙ  ًٝخٗض ط٠يْ حًخى٤ٔ٣يش ٌٝٓظزيش َٝٓٛيي كِيي. أُإٔٓٞ

 ى.ٓلٔي كظل٢ ػؼٔخٕ(
ٝطؤ٤ًيح ػ٠ِ ح٤ٔٛش ٌٛٙ حُـخٓؼش ٝىٍٝٛخ ك٢ حُظويّ حُؼ٢ِٔ ٝحُل٠خ١ٍ كوي طْ حهظ٤خٍ حُؼيخُْ حُٔٔيِْ 

ٓئٓييْ ػِييْ حُـزييَ ٝحُِٞؿخ٣ٍظٔييخص ، ٤ُٜييزق حٍٝ ٓييي٣َ ٍ )ىحٍ حُلٌٔييش( ٣ٝؼظزييَ ، اُقةةٞاهى٢ٓ

 /ٍٝؿ٤ٚ ىٝرخ٣ٌٞٓٚ(150)حظٜخٍ حالٓالّ/ٙ ٖٓ حػظْ حُؼزخهَس ك٢ حُظخ٣ٍن. حُوٞح٢ٍُٓ

رخٕ حُٔؤٕٓٞ هي حْٓ ك٢ رـيحى حًخى٤ٔ٣ش ُِؼِّٞ. ًٝخٕ ٣ٜيظْ ًؼ٤يَح  ه٤ٗٚ ربر٣ًٌَٕٝٞ حُؼخُْ حُـَر٢ 

رؼِّٞ حُطز٤ؼش ًٝخٕ ٣٘ـغ حُظزيخىٍ حُؼويخك٢ ٓيغ حُٜ٘يي رٞحٓيطش ػِٔيخء كيَّ ٝٛ٘يٞى. ُٝويي حٓيظـِذ 

حال١زيخء ٝحُلالٓيلش ٓيٖ حُٜ٘يي ًٔيخ ٣يًٌَ ًظيخد  Yahya ibn Khalid اُجوٌٓة٢ ٣ؾ٤ة٠ ثةٖ فبُةل

حُلَٜٓض. ًٝخٗض رـيحى كخٟيَس حُؼِيْ كي٢ حُ٘يَم. ٍٝؿيْ طَحؿيغ حٓزَح٣ٍٞ١يش حُوِليخء حُؼزخٓي٤٤ٖ 

 رٍٜٞس طي٣ٍـ٤ش، كوي ظِض ًحص رٜخء ٝحٓغ ح٠ُ حٕ طٔض حٓظزخكظٜخ ٖٓ هزَ حُٔـٍٞ.

٢ٗ ٓييٖ حُوييَٕ حُؼخٗييَ حٓييْ ه٤ِلييش كييخ٢ٔ١ كيي٢ حُوييخَٛس هُٞييٚ: ٝكيي٢ حُٜ٘ييق حُؼييخ رةةبر٠٣ٕٝٞيي٤ق  

ك٢ ٌٛٙ حالػ٘خء ًخٗض حُؼِّٞ ك٢ حٓيزخ٤ٗخ كي٢ حٝؽ  "كاه اُؾٌٔخ".حًخى٤ٔ٣ش طٌخى ط٘زٚ حًخى٤ٔ٣ش رـيحى 

)طيخ٣ٍن حُؼِيّٞ حُؼخّ/٤ٍٗيٚ طخطٕٞ/طَؿٔيش ى.ػِي٢ حُىٛخٍٛخ رل٠َ ٍػخ٣ش حُلٌْ حُؼخ٢ٗ ح١ٌُ ؿٔغ ك٤ٜخ ٌٓظزش ٟيؤش.

 (457ٓوِي/ٙ 

 ّ : 1303بػ عبٓؼخ اُؾٌٔخ ك٢ هٝٓب ٍ٘خ اكزز

ُوي حهظل٠ حُلخط٤ٌخٕ حػَ ؿخٓؼش ىحٍ حُلٌٔش ك٢ رـيحى حُظي٢ حٗ٘يجض كي٢ ريح٣يش حُويَٕ حُظخٓيغ حُٔي٤الى١ 

ك٤غ حكظظلض طلض ٍػخ٣يش رخريخ حُلخط٤ٌيخٕ ر٤ٗٞلخٓي٤ّٞ حُؼيخٖٓ ؿخٓؼيش ٍٝٓيخ الٓيز٤ِ٘ح حُظي٢ ػَكيض 

ك٢ حُؼخُْ ٝحًزَ ؿخٓؼش حٍٝٝر٤ش ػ٠ِ حال١الم ك٢ ، ٝطؼي ٝحكيس ٖٓ حهيّ حُـخٓؼخص ثغبٓؼخ اُؾٌٔخ

حُق ١خُذ ٢ٛٝ ؿخٓؼش ػخٓش ٝطٜ٘ق ٟٖٔ حك٠يَ  140حُلظَس حُلخ٤ُش ك٤غ ٣يٍّ رٜخ حًؼَ ٖٓ 

 (2010-4-20)حَُأ١ / ػالػ٤ٖ ؿخٓؼش كٍٞ حُؼخُْ.

 ك٢ حُؼِغ حالٍٝ ٖٓ حُوَٕ حُظخٓغ حُٔي٤الى١ اٍٝ عبٓؼخ ك٢ ثـلاكٖٝٓ حُ٘خك٤ش حالهَٟ كوي  كظلض  

ٝحُلن رٜخ َٓٛي ًز٤َ ٌٝٓظزش ٟؤش. ٝهيي رَٛ٘يض طِيي حُـخٓؼيش ػِي٠ حٜٗيخ  "كاه اُؾٌٔخ"رخْٓ 
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حْٛ حًخى٤ٔ٣ش هخٓض ٌٓ٘ ه٤خّ ٓيٍٓش حالٌٓ٘ي٣ٍش ك٢ حُويَٕ حُؼخُيغ هزيَ حُٔي٤الى كظي٠ حُويَٕ حُليخى١ 

"أُةلاهً ػَ٘ ح٤ُٔالى١ ك٤٘ٔيخ حٗ٘يجض ٓـٔٞػيش ٓيٖ حُٔؼخٛيي حُؼ٤ِيخ حٝ ح٤ٌُِيخص كي٢ رـييحى رخٓيْ 

ٗٔزش ح٠ُ حْٓ ح٣َُُٞ ٛيخكذ حُٔ٘يَٝع ًٝخٗيض ىحه٤ِيش ُِطِزيش ػيْ حىٓـيض كي٢ ؿخٓؼيش  اُ٘ظب٤ٓخ"

ًٔيخ حٗ٘يجض  –ٝٗي٤ي ُٜيخ ٓٔظ٘يل٠ ؿيخٓؼ٢ ُِيٍحٓيش حُظطز٤و٤يش ُِطيذ  "أَُزٖ٘و٣خ"ٝحكيس رخْٓ 

ٓضَ ٍٔوه٘ل ٤َٗٝةبثٞه ٝإةلٜبٕ ٝالٛةٞه ٝٓةوٝ ٝؽِةت  -ؿخٓؼخص ك٢ ٓخثَ حُؼٞحْٛ حالٓال٤ٓش

ٝحُليين ر٤ٌِييخص حُطييذ ك٤ٜييخ ٓٔظ٘ييل٤خطٜخ حُـخٓؼ٤ييش  ،ٝاالٍةةٌ٘له٣خ ٝاُو٤ةةوٝإ ٝكْٓةةن ٝاُوةةبٛوح 

 هوٛجةخ ٝاّةج٤ِ٤خ ِٝٓوةخ ٝؿوٗبٛةخحالٓيال٤ٓش حٗ٘يجض ؿخٓؼيخص اٍةجب٤ٗب ٌٝٓظزخطٜخ حُـخٓؼ٤ش، ٝكي٢ 

ًٝخٕ حُطِزش حُٔـظَرٕٞ ك٤ٜخ ٣ظ٘خُٕٝٞ ٓ٘لخ ىٍح٤ٓش ُٔي ٗلوخطْٜ حُ٘وٜي٤ش. ٝرؼيٞ حُٔؼخٛيي حُؼ٤ِيخ 

ِطِزيش حُٔـظيَر٤ٖ ًٝخٗيض ٣َ١ويش حُظيي٣ٍْ طؼظٔيي ػِي٠ حُٔ٘خه٘يخص ري٤ٖ حُطِزيش ًخٗض ط٠ْ ٓٔخًٖ ُ

 ٝحٓخطٌطْٜ ح٣ٌُٖ ًخٕ ُْٜ ٓٔخػيٕٝ "ٓؼ٤يٕٝ" ٖٓ حُو٣َـ٤ٖ ٖٝٓ حُٔظلٞه٤ٖ.

ًٝخٗض حُطٞحرن حال٤ٍٟش ك٢ طِي حُٔؼخٛي ٓوٜٜش ُِٔطخرن ٝحُٔطيخػْ ٝحُلٔخٓيخص ر٤٘ٔيخ هخػيخص 

ٝحٌُٔظزش ًِٜٝخ كٍٞ حُل٘يخء حُييحه٢ِ ُِٔؼٜيي حُي١ٌ طلي٢٤  حُيٍحٓش رخُطخرن حالٍٝ ٣ل٢٤ رٜخ حُيٛخ٤ُِ

 رٚ حُليحثن.

ٝرِـييض ٓٔييظٟٞ ٍك٤ؼييخ ٓييٞحء كيي٢  ٝٓ٘ةةن اُوةةوٕ اُزبٍةةغ أُةة٤الك١ اىكٛةةود اُغبٓؼةةبد االٍةةال٤ٓخ

حُٔزخ٢ٗ حٝ ك٢ ٗظْ ح٤ٌُِخص حٝ حُٔ٘خٛؾ ١َٝم حُظي٣ٍْ حٝ ك٢ ٗظيخّ حالؿيخُحص حُؼ٤ِٔيش ًٝيٌُي كي٢ 

 ًٝبٗةةذ عبٓؼةةبد اٍةةجب٤ٗبّ حُطز٤ؼ٤ييش ٝحُؼ٤ِٔييش ٝحُؼِييّٞ حالؿظٔخػ٤ييش حُ٘خك٤ييش حُٟٔٞييٞػ٤ش ٓييٖ حُؼِييٞ

ثبُطِجخ االٝهٝث٤٤ٖ ا٤َُٔؾ٤٤ٖ اُٞاكل٣ٖ ا٤ُٜةب كة٢ ٓغٔٞػةبد افةند رةيكاك كٌةبٗٞا ٛالئةغ  روؽت

اُضوبكخ االٍال٤ٓخ االَٗب٤ٗخ ٝؽب٤ِٜٓب ا٠ُ اٝهٝثب ا٤َُٔؾ٤خ ًٝبٕ ٖٙٔ ٝكٞكْٛ االُٝة٠ عوثةود 

 /ى.ٓلٔي ًخَٓ ٣خهٞص(82حُ٘و٤ٜش حُي٤ُٝش/ٙ)ٍِلَزو اُضب٢ٗ. اُجبثب اٝه٣الى اُن١ إجؼ ك٤ٔب ثؼل

 :ٝكيي٢ حُوييَٕ حُؼخٗييَ حُٔيي٤الى١ "حَُحرييغ حُٜـيي١َ"  ٍةةزبف ُٞثةةٕٞؿ٣ٞوييٍٞ حُؼالٓييش حُلَٗٔيي٢ 

)حٛزلض حٓزخ٤ٗخ ح٠َٗ ٓوَ ُِل٠خٍس حُؼَر٤ش ٓغ ىٝحّ ػخٛٔش حُوِلخء حُوي٣ٔش ػِي٠ حُويخء حٗيؼظٜخ 

ع٤ٔغ اهطبه االهٗ، ٜٝٓ٘ب اٝهٝثب اُٖ٘وا٤ٗخ، عبٓؼبد اُؼوة  ، ٣ٝوٖل ٛبُجٞ اُؼِْ ٖٓحُٔخ١ؼش

 /ؿٞٓظخف ُٞرٕٞ/طَؿٔش: ػخىٍ ُػ٤ظَ(144)ك٠خٍس حُؼَد/ٙ .اٌُج٤وح ك٢ ٤ِٛطِخ ٝؿوٗبٛخ ٝهوٛجخ(

 ٓخ ٢ِ٣: ٤ٍل٣ٞٝكٍٞ رَحٓؾ حُظؼ٤ِْ ك٢ حُـخٓؼخص حُؼَر٤ش ٣ًٌَ حُؼالٓش حُؼوش 

ُـخٓؼيخص ػِيْ حُلِيي ٝحُــَحك٤يخ ٝحُٔ٘طين ٝحُطيذ ُوي ِٗٔض حُؼِّٞ حٛظٔخّ حُؼَد كٌخٕ ٣ؼِيْ كي٢ ح

ٝحُ٘ليٞ ٝحُل٣ِ٤ييخء ٝح٤ٔ٤ٌُييخء ٝحُظييخ٣ٍن حُطز٤ؼيي٢، ٝحٓيْ ػِيي٢ ٣ٍُييخد ٓيٍٓييش ُِٔٞٓيي٤و٠ رو١َزييش 

كٌحع ٤ٛظٜخ ٝرليغ ػِي٢ ٣ٍُيخد كي٢ ١ز٤ؼيش حالٗـيخّ ٝٓيٞحٍى حُٜيٞص حُز٘ي١َ رلؼيخ ؿيي٣خ كـؼيَ 

 حٝطخٍ حُؼٞى هٔٔش رؼي حٕ ًخٗض حٍرؼش.

كخكِش ر٘ٔن ٖٓ ٓئُلخص ػِٔخء ح٤ُٞٗخٕ ٝكالٓلش حالٌٓ٘ي٣ٍش، ُٝحٍٝ حُؼَد  ةٌٓزجبد اُؼوًٝخٗض 

، حُي١ٌ حٛيزق رخريخ كي٢ حٝحهييَ عوثةود اُْة٤ٜوحُؼِيّٞ ح٣َُخٟي٤ش ٝحُـزيَ ٝحُٜ٘يٓيش ر٘ـيخف، ًٝيخٕ 

، هييي طِويي٠ كيي٢ حالٗيييُْ ٓييٖ حُٔؼييخٍف ٓييخ رٜييَ رييٚ ٓؼخٛيي٣َٚ ٍِلَةةزو اُضةةب٢ٗحُوييَٕ حُؼخٗييَ رخٓييْ 

 كخطٜٔٞٙ رخُٔلَ.

كٌييخٕ ٣يييٍّ رٜييخ ًزو٤ييش حُـخٓؼييخص حُؼَر٤ييش ػِييّٞ حُلِييي ٝحُطييذ ٝح٤ٔ٤ٌُييخء  خ ؿوٗبٛةةخعبٓؼةةحٓييخ 

، ًٝخٗيض طؼِيْ كي٢ حُـخٓؼيخص رخالٟيخكش افزواع ثبهٝك أُلكغٝح٣َُخ٤ٟخص، ٝح٠ُ ًُي حُِٖٓ ٣ؼٞى 

ح٠ُ ػِّٞ حُ٘لٞ ٝحُــَحك٤خ ٝحُٔ٘طن ٓغ حٟخكش ػِْ حٌُالّ، ًٝخٕ ُِوٜخثي ٝحَُٝح٣خص، حُظ٢ ٣ظؤُق 

 (271،316)طخ٣ٍن حُؼَد حُؼخّ/ ٙ هْٔ ٖٓ حىحد ػَد حالٗيُْ، حًزَ ٤ٜٗذ ٖٓ حُزلغ. ٜٓ٘خ حْٛ

ًٝخٕ ُِؼِٔخء ك٢ حُل٠خٍس حُؼَر٤ش حالٓال٤ٓش ١ُ هخٙ ُٝال١زخء ُزخّ حٗزٚ رخَُٝد حُـخٓؼ٢ .. 

ٝهيي حٛيزق ٣ُٝيَح ًيخٕ حًح ؿِيْ كي٢ ٓـِيْ حُيُٝيش ٝٓيخٍّ ٓيِطظٚ  اُٖبؽت ثٖ ػجبكُيٍؿش حٕ 

حًح حٗظوَ ح٠ُ ٓٔظ٘لخٙ حٝ ٓيٍٓظٚ حُطز٤ش ٣وِغ ُزخّ حُُٞحٍس ٣ِٝزْ ُزخّ حُؼِٔخء ُزْ ػٞرخ ػخى٣خ ٝ

ًٝبٗذ ًَٞح هعةبٍ اُزؼِة٤ْ اُغةبٓؼ٢ ٓنٛجةخ ٓةٖ ٍةذ هطةغ اٜٛٔةب اُوَِ٘ةٞح ٝاُط٤َِةبٕ حال١زخء 

خٍس/ٙ )ٓظخَٛ حُؼوخكش حالٓال٤ٓش ٝحػَٛخ كي٢ حُل٠يٝاُؼٔبٓخ ٝهل ٗوِٜب ػْٜ٘ ٖٓٔٔٞ االى٣بء ك٢ اُغبٓؼبد االٝهٝث٤خ.

 /ٓلٔي كخثِ حُو١َٜ( 212
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. كٌِيَ ٓئُيق كين كٔخ٣يش ٓئُلخطيٚ ه٤بّ اُ٘ظبّ اُغبٓؼ٢ ٗظبّ ؽٔب٣ةخ ؽوةٞم أُةؤُل٤ٖٝهي ٛخكذ 

٤١ِش ك٤خطٚ ػْ ٍُٞػظٚ ٖٓ رؼيٙ ًٝخٕ ُٚ حٕ ٢ٛٞ٣ رٜخ ح٠ُ حكيي طال٤ٓيٌٙ، ًٔيخ ٛيخكذ ًُيي حُ٘ظيخّ 

حُٞهض ػِي٠ كين حُظيي٣ٍْ . كٖٔ ٣لَٜ ػ٠ِ حالؿخُس ٣لَٜ ك٢ ٗلْ اُلهعبد اُؼ٤ِٔخٗظخّ ٓ٘ق 

ػال٤ٗش ح١ حؿخُس حُظي٣ٍْ. ُْٝ ٣ٌٖ حُظؼ٤ِْ حُؼخ٢ُ هخَٛح ػ٠ِ حَُؿيخٍ ىٕٝ حُ٘ٔيخء ريَ ًيخٕ كي٤ٜٖ 

 ه٣َـخص ٝحٓخطٌس ك٢ حُلوٚ ٝك٢ حالىد ٝحُؼِّٞ, ٝكَٜ رؼ٠ٜٖ ػ٠ِ حؿخُس حُظي٣ٍْ.

٘ظٔييش ُٔوط١ٞيخص حُٔؼَكيش حُوي٣ٔييش ٓيٖ ٗيَه٤ش ٣ٝٞٗخ٤ٗيش كًَيش ٝحٓيؼش ٓ ؽوًةخ اُزوعٔةخًٝخٗيض 

طَ٘ف ػ٤ِٜخ حُيُٝش ٖٓ حُ٘خك٤ش حالىح٣ٍش ٝحُٔخ٤ُش ٝطويّٞ رظ٣ِٜٞٔيخ رٔيوخء ر٤٘ٔيخ ًيخٕ ٣٘يَف ػ٤ِٜيخ 

ٖٓ حُ٘خك٤ش حُؼ٤ِٔيش ٝحُل٤٘يش ٓ٘ظٔيش حٝ ٤ٛجيش ػ٤ِٔيش ػخٓيش حُلويض رـخٓؼيش رـييحى. كِيْ ٣ٌيٖ حُويخثٕٔٞ 

ى حُٔوط١ٞيخص رخُظَؿٔش ٓـَى ٓظَؿ٤ٖٔ ػخٍك٤ٖ حُِـش حالؿ٘ز٤ش ُِٔوط١ٞ رَ ًخٗٞح ػِٔخء ك٢ ٓٞح

حُوخث٤ٖٔ رظَؿٔظٜخ ٓٔخ ٌْٜٓ٘ ٤ُْ كو٢ ٖٓ ىهش حُظَؿٔيش ٝحالٓخٗيش ك٤ٜيخ ٓيغ ط٘ٔي٤ن حُٔيخىس ريَ ًيٌُي 

ٝكةة٢ ًض٤ةةو ٓةةٖ اُؾةةبالد ًةةبٕ اُْةةوػ ٝاُزؼ٤ِةةن اًضةةو ػٔوةةب طلو٤وٜييخ ٝ ٗييَكٜخ ٝحُظؼ٤ِيين ػ٤ِٜييخ. 

 ٝٝٙٞؽب ٖٓ االَٕ.

ى حُزؼ٤ييس ٝكي٢ ٓظيخٕ ٝؿٞىٛيخ ًٝخٕ حُؼَد ٣زٌُٕٞ ك٢ حُظ٘و٤ذ ػٖ حُٔوط١ٞخص حُوي٣ٔيش كي٢ حُيزال

ؿٜيح ال ٣وَ ػٖ ػ٘خ٣ظْٜ رظَؿٔظٜخ ٝال ٣وَ ػٜ٘خ حٛظٔخّ حُيُٝيش ريخُٔظَؿ٤ٖٔ حالًليخء ٝٓيوخإٛخ كي٢ 

 حالٗلخم الٗوخً ٓخ طزو٠ ٖٓ حُظَحع حُل١ٌَ حُوي٣ْ ٖٓ حػٔخٍ حُظي٤َٓ.

ش حُز٤ِٗط٤ييش ٝهييي ٓييخْٛ كيي٢ ٛييٌح حُظ٘و٤ييذ حُٔييلَحء حُؼييَد ح٣٘ٔييخ ًييخٗٞح. كخُٔييل٤َ حُؼَريي٢ ُيييٟ حُيُٝيي

حًظ٘ق ٌٓظزش ك٢ ٓؼزي ًز٤َ ػ٠ِ ٤َٔٓس ػالػش ح٣خّ ٖٓ ػخٛٔظٜخ ٓـِن ٓ٘يٌ ىهُٜٞيخ كي٢ حُٔٔي٤ل٤ش 

ٝهي ٍكٞ حالٓزَح١ٍٞ حُز٤ِٗط٢ ١ِيذ حُٔيل٤َ حٕ ٣ليظق ُيٚ حُٔؼزيي ػيْ ٍٟين رؼيي حُليخف ٟٝيـ٢. 

. كٌخٕ ٝرِؾ ٓخ ٝؿي ك٢ طِي حٌُٔظزش ُٛخء حُق ٖٓ حُٔوط١ٞخص طِٔم رؼ٠ٜخ ٝرؼ٠ٜخ حطِلظٚ حُؼظش

 /ى.ٓلٔي ًخَٓ ٣خهٞص(84)حُ٘و٤ٜش حُي٤ُٝش/ٙ حٗوخً روخ٣خ طِي حٌُٔظزش حٗوخًح ُؼوخكش هي٣ٔش حٌٝٗض حٕ ط٘يػَ.

ٝهييي طلٔييٖ ٓوخٍٗييش ًُييي رلًَييش حُظَؿٔييش حُظيي٢ هييخّ رٜييخ حالٍٝٝر٤ييٕٞ ك٤ٔييخ رؼييي َُِٔحؿييغ ٝحٌُظييذ 

حالهييَٟ. ٝهييي هِييض ٓييٖ  حالٓييال٤ٓش ٓييٖ حُِـييش حُؼَر٤ييش ٝحُؼز٣َييش حُيي٠ حُالط٤٘٤ييش ٝحُِـييخص حالٍٝٝر٤ييش

)حُ٘وٜي٤ش حُظ٘ظي٤ْ ٝٓيٖ حالٓخٗيش حُؼ٤ِٔيش ٝكلِيض رخُ٘ويَ حُٔ٘يٞٙ حُٔزظيٍٞ ٝرخالٗظليخٍ حُلخٟيق حُٔٞطيٍٞ.

 /ى.ٓلٔي ًخَٓ ٣خهٞص(.84-82حُي٤ُٝش/ٙ

كي٢  اثةٖ ػجةلٕٝٝكٍٞ حهٌ حالٍٝٝر٤٤ٖ حٗـخُحص حُل٠خٍس حُؼَر٤ش حالٓيال٤ٓش ٝحٗظلخُٜيخ ٓيخ ًًيَٙ 

اال ٣جةبع ٓةٖ ا٤ُٜةٞك  "٣غتٍٓخُظٚ ػٖ حُلٔزش حُظ٢ ٟٝؼض ك٢ حٝحثَ حُؼٜي حَُٔحرط٢ ك٤غ هخٍ: 

اٝ اُٖ٘ةةبهٟ ًزةةبة ػِةةْ اال ٓةةب ًةةبٕ ٓةةٖ ّةةو٣ؼزْٜ ألٜٗةةْ ٣زوعٔةةٕٞ ًزةةت اُؼِةةّٞ ٣َٝ٘ةةجٜٞٗب اُةة٠ 

/ ى.ٓلٔيي حريٞ  416حُـَر٤ش/ٙ )ىٍٝ حُل٠خٍس حُؼَر٤ش حالٓال٤ٓش ك٢ ط٣ٌٖٞ حُل٠خٍس .اِْٜٛ ٝأٍبهلزْٜ ٢ٛٝ ٖٓ رأ٤ُق ا٤َُِٖٔٔ" 

 كٔخٕ(.

ُوييي طٔييخٍػض كًَييش طَؿٔييش حُٔئُلييخص حُؼَر٤ييش حالٓييال٤ٓش حُيي٠ حُِـييش حُالط٤٘٤ييش كيي٢ كظييَحص ػي٣يييس 

ٝحٓخًٖ ٓظؼيىس، ٌُٖٝ حُظَؿٔش ك٢ حُوَٕ حُؼخ٢ٗ ػَ٘ ك٢ حٍٍٝٝرخ ٖٓ حُؼَر٤ش حُي٠ حُالط٤٘٤يش طليٞم 

ًُيي، طٔظيخُ ر٘ؼٔيش ٝؿيٞى حػظيْ ٓظيَؿْ حُٔ٘ـِحص حالهَٟ ؿ٤ٔؼخ. ًٝخٗض ٌٛٙ حُلظَس، ك٠ال ػيٖ 

ح١ٌُ ٗوَ ٓويحٍح ٛخثال ٖٓ حُؼوخكش حالؿ٘ز٤ش حُي٠ ػوخكظيٚ.  ع٤واه اٌُو٢ٗٞٓػ٠ِ َٓ حُؼٍٜٞ حال ٝٛٞ 

ٝهي حػظزيَ ؿ٤يَحٍ ٓؼيخال ُِٔٔي٤ل٤ش حُٔؼخٛيَس كي٢ طِٜلٜيخ ُِيظؼِْ ٓيٖ حُٜٔيخىٍ حُؼَر٤يش. ًٝيخٕ حػيَ 

ؼَ رـ٤َحٍ ح٢ٌَُٗٞٓ، ك٢ حالٓيخّ حٗزؼخػيخ ُِؼِيّٞ حُٔظَؿٔخص ٛخثال. ًٝخٕ حالٗزؼخع حُالط٢٘٤، حُٔظٔ

حُطز٤ؼ٤ش، ٤ُْٝ حُؼِّٞ حالٗٔخ٤ٗش، حُظ٢ ؿخءص ك٢ ػَٜ ح٠ُٜ٘يش كي٢ حُويَٕ حُويخْٓ ػ٘يَ. ٝٓ٘يٌ 

حٕ أ٠٠ٓ ؿ٤َحٍ حؿِذ ػَٔٙ ك٢ ٤ِ١طِش، ٓخ كظجض حٓزخ٤ٗخ طلظَ ًَِٓ حُؼوخكش ك٢ حُؼخُْ. ٝهيي كيظق 

ش، رٌييَ ٗييت، ُِؼييخُْ حُالط٤٘يي٢ ً٘ييُٞ حُلِٔييلش ػٔييَ ؿ٤ييَحٍ، حُيي١ٌ ال ٗظ٤ييَ ُييٚ كيي٢ كوييَ حُظَؿٔيي

ٝح٣َُخ٤ٟخص ٝحُلِي ٝحُطز٤ؼيش ٝحُطيذ ٝح٤ٔ٤ٌُيخء حالؿ٣َو٤يش ٝحُؼَر٤يش. ُؼيَ ٓيٖ حُٞحكيي ٝحُٔيزؼ٤ٖ 

 أْٛ ٓئُل٤ٖ . ألثٖ ٤ٍ٘ب أُغَط٢ ٝاُوبٕٗٞٓئُلخ حُظ٢ طَؿٜٔخ . ًخٕ 

ٝكييض رٜيخ كيي٢ حُـخُييذ ًٝخٗيض حُظَؿٔييخص حُٔزخٗيَس ٓييٖ حالؿ٣َو٤ييش حُي٠ حُالط٤٘٤ييش ٜٓٔييش ح٠٣يخ ٝهييي ح

 حُظَؿٔخص حُٔخروش ُِٔئُلخص حالؿ٣َو٤ش ٖٓ حُ٘ٔن حُؼَر٤ش.
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ك٤يغ  ٍٝبػل ٗوَ أُؼبهف اُؼوث٤خ ا٠ُ اُـوة ك٢ ر٤ٜٔل اُطو٣ن ُزأٍة٤ٌ اُغبٓؼةبد كة٢ اٝهٝثةب

 ؿخٓؼظيخ، ٝا٣طب٤ُةب كي٢ (1158) ٝث٢ُٗٞٞ )؟(ٍب٤ُوٗٞطؤٓٔض ك٢ ٜٗخ٣ش حُوَٕ حُؼخ٢ٗ ػَ٘ ؿخٓؼظخ 

 ( كي٢ حٗـِظيَس. ٝطؤٓٔيض1167)، ٝاًَٝةلٞهك كوَٗةبكي٢   (1181) ج٤٤ِةٚٝٓٞٗ (1110) ثبه٣ٌ

. ٝحٛزلض حُط٣َويش حُ٘ظخ٤ٓيش كي٢ حُظؼِي٤ْ حُؼيخ٢ُ حٓيَح ٌٓٔ٘يخ ثبه٣ٌ كَػخ ٖٓ 1209ك٢  ًٔجوكط

  /٣ٞؿ٤ٖ أ.ٓخ٣َُ/طَؿٔش ًخظْ ٓؼي حُي٣ٖ( 111)حُلٌَ حُؼَر٢ ٝحُؼخُْ حُـَر٢/ٙ ٣ٍَٟٝٝخ.

عٍٞةةزبف حُـخٓؼييخص حالٍٝٝر٤ييش ٣وييٍٞ حُؼالٓييش حُلَٗٔيي٢ ٝكييٍٞ حُٔئُلييخص حُظيي٢ ًخٗييض طيييٍّ كيي٢ 

)ُوةةل تِةةذ روعٔةةبد ًزةةت اُؼةةوة، ٝال ٍةة٤ٔب اٌُزةةت اُؼ٤ِٔةةخ، ٖٓةةلها ٝؽ٤ةةلا، روو٣جةةب،  ُٞثةةٕٞ:

٣ٌٝٔ٘٘يخ حٕ ٗويٍٞ حٕ طيؤػ٤َ حُؼيَد كي٢ ُِزله٣ٌ ك٢ عبٓؼبد اٝهٝثب فَٔخ هوٕٝ اٝ ٍزخ هوٕٝ، 

كي٢  عبٓؼةخ ٓٞٗج٤ِةخكي٢  اثٖ ٤ٍ٘برؼٞ حُؼِّٞ، ًؼِْ حُطذ ٓؼال، ىحّ ح٠ُ ح٣خٓ٘خ، كوي َٗكض ًظذ 

 حٝحهَ حُوَٕ حُٔخ٢ٟ.

ٖٓ حالطٔخع رل٤غ حٛزق حرٖ ٍٗي حُلـش حُزخُـش ُِلِٔلش ك٢  عبٓؼبد اٝهٝثبٝرِؾ طؤػ٤َ حُؼَد ك٢ 

 ر٘ظة٤ْ آةٞه ُة٣ٌٞ اُؾةبك١ ػْةوخُغ ػَ٘ ٖٓ ح٤ُٔالى، ُٝٔيخ كيخٍٝ ؿخٓؼخط٘خ ٌٓ٘ حٝحثَ حُوَٕ حُؼ

 .ٝٓنٛت اهٍطّٞ حَٓ رظي٣ٍْ ٌٓٛذ ٌٛح حُل٤ِٔٞف حُؼَر٢  1473ك٢ ٓ٘ش  اُزؼ٤ِْ

، كويي عبٓؼةبد كوَٗةب، حهَ ٓ٘ٚ ك٢ ثبكٝ، ٝال ٤ٓٔخ ؿخٓؼش عبٓؼبد ا٣طب٤ُبُْٝ ٣ٌٖ ٗلًٞ حُؼَد ك٢ 

٣ظٔؼَ ٓؼش ٗلًٞ ػِٔخء حُؼَد ري٤ٖ حالٍٝٝر٤ي٤ٖ ٓيٖ  ًخٕ ُِؼَد ك٤ٜخ ٗؤٕ ًز٤َ، ٣ٌٖٝٔ حُوخٍة حٕ

حٕ  ٤ّْةوٕٝ روُٞٚ: "٣خ ػـزخ، حٓيظطخع ثزواهىحالكظـخؽ حُٜخهذ ح١ٌُ ػزَ ػ٘ٚ حُ٘خػَ حٌُز٤َ 

كٜةَ هةله ػ٤ِ٘ةب اال ، ا٤ٓٝةوً حٕ ٣ٌٕٞ ٗخػَح رؼي ك٤وعَ ، ٝحٓظطخعك٣ٍٔٞز٣ٖ٤ٌٕٞ هط٤زخ رؼي 

، فال اُؼةوةؿ٤ٔغ حُ٘ؼٞد ؿخُزخ ٝٓزو٘خٛخ حك٤خٗخ، ؟ ُوي طٔخ٣ٝ٘خ ٗلٖ ٝحالؿخٍهش ٝٗؤُق ثؼل اُؼوة

/ؿٞٓيظخف ُٞرٕٞ/طَؿٔيش: 569)ك٠خٍس حُؼَد/ٙ ك٤خ ُِلٔخهش! ٣ٝخ ٠ُِالٍ! ٣ٝخ ُؼزو٣َش ح٣طخ٤ُخ حُ٘خػٔش حٝ حُوخٓيس!".

          ػخىٍ ُػ٤ظَ(

 رأص٤و اُؾٚبهح اُؼوث٤خ االٍال٤ٓخ ك٢ اُٜ٘ٚخ االهزٖبك٣خ ْٝٗأح أُلٕ االٝهٝث٤خ:*

رؤٕ ) حُل٠خٍس حألٍٝٝر٤ش ُْ طؼَف كي٢  كوٗبٗل ثوٝك٣َ٣وٍٞ ػ٤ٔي حُٔئٍه٤ٖ حُل٤٤َٖٔٗ حُٔليػ٤ٖ 

٤ٓيحٕ حالهظٜخى ٝحُظـخٍس َٟٝد حُُٜٔٞش ٝح٤َُٔ حألُٝي٠ حُظي٢ ػَكظٜيخ حُل٠يخٍس حإلٓيال٤ٓش ٓ٘يٌ 

ػِي٠  حُزيح٣ش...... ك٤غ إٔ حإلٓالّ ٌٝٓ٘ حُزيح٣ش حأل٠ُٝ ، رخُ٘ظَ ػِي٠ طَحػيٚ ، ٗـييٙ ك٠يخٍس طليغ

حُظـخٍس كوي ؿخءص طؼخ٤ُْ حإلٓالّ طلغ ػِي٠ حُؼٔيَ ٝحالٗظيخؽ ريَ ػيّي حإلٓيالّ حُٔيؼ٢ ػِي٠ حُيَُم 

ٝحُظؼ٤َٔ ٖٓ أك٠َ َٟٝد حُؼزخىس ، ٝهي ًيخٕ حُظـيخٍ حُٔٔئِٕٞ ٣٘ؼٔيٕٞ ٓ٘يٌ ٝهيض ٓزٌيَ رظويي٣َ 

حُيي٣ٖ حُلٌخّ حُوخر٤٠ٖ ػ٠ِ ٓوخ٤ُي حُِٔطش رٌَ٘ ُْ طؼَكٚ أٍٝٝرخ ، ًٔخ أٗٚ ُْ ٣لييع ٛيَحع ري٤ٖ 

 ٝحالهظٜخى ك٢ حُؼخُْ حإلٓال٢ٓ ًٔخ كيع ك٢ أٍٝٝرخ(.

 -هٝثود ثو٣لبُذ:٤٠٣ٝق حُؼخُْ حُـَر٢ 

إ اُؾوًخ اُٖ٘بػ٤خ ٝاُزغبه٣خ ك٢ اُؼبُْ اُؼوث٢ ٝاالٍال٢ٓ ٝفبٕخ ك٢ االٗلٌُ، ٝكة٢ ٕةو٤ِخ 

٘يؤص ٜٝٓ٘خ طويٓض حُؼَٝس ٝحُوٞس ُطزوخص حُظـيخٍ، ٝٗ ٢ٛ اُز٢ فِوذ رغبهح اٝهٝثب ٖٝٓ٘ٞػبرٜب.

 حُٔيٕ حُظـخ٣ٍش، ٝطوٞص ح٤ُٜجخص ح٤ُ٘خر٤ش ح٠ُ ىٍؿش حٜٗخ حٛزلض طظليٟ ِٓطخص حُ٘ظخّ حالهطخػ٢.

ٗـي حٕ حٗٞحٍ حُ٘خّ ٝحالٗيُْ حُظي٢ حٗيظـِض ٜٓ٘يخ ٓيظش ػ٘يَ حُليخ كي٢ حٗيز٤ِ٤ش  ٕ٘بػخ ا٤َُ٘ظٝك٢ 

ّ ٝكيييٛخ، ٝٓخثييش ٝػالػييٕٞ حُلييخ ٓييٖ ػٔييخٍ حُل٣َييَ كيي٢ ه١َزييش، ًخٗييض ط٘ٔييؾ ؿ٤ٔييغ حُِييٞحُّ ُِزييخ

ثي٠ ٍٛزيخٕ  ٍُ حالَٓحء، ُٝالٍى٣ش حُٔويٓش ُِٔطخٍٗش ح٤ُٔٔل٤ش. ُْٝ ٣ٌٖ ٛ٘خى ٓ٘ظيَ ؿ٤يَ ػيخى١ ُيٞ 

 ك٢ طؤى٣ش حُطوّٞ حُي٤٘٣ش ٣ِزٕٔٞ كِش ح٤ٌُ٘ٔش حُٔطَُس ػ٤ِٜخ رٌَ حٗخهش حال٣خص حُوَآ٤ٗش.

 حىهِيض كي٢ حٍٝٝريخ حُٔٔي٤ل٤ش ٗي٤جخ ك٘ي٤جخ ػيْ هِييص. كيؤٗٞحٍ حُلَحثيَ أُٖة٘ٞػبد اُؼوث٤ةخًٔخ حٕ 

حٗ٘ييجض كيي٢ ٛييو٤ِش حٍُ٘ٞٓخٗي٣ييش، ٝهِيييص ٓي٣٘ييش ر٘يه٤ييش كيي٢ ٛيي٘خػش حٝحٕ ُؿخؿ٤ييش ٓي٣٘ييش حٗطخ٤ًييش 

رٞحٓييطش حُٜيي٘خع حال٤ِٛيي٤ٖ، ًٔييخ هِيييص ٓي٣٘ييش ٤ُييٕٞ ك٣َييَ ىٓ٘يين حُٔ٘ييـَ، ٝرييخ٣ٍْ حُٔييـخؿ٤ي 

 (Bruge)حَُ٘ه٤ش، ٣ٍِٝٔ حُٔ٘ٔيٞؿخص حٌُظخ٤ٗيش حُٔي٣ٍٞش، ٝكِٔيض حُٜيزخؿش حُؼَر٤يش حُي٠ ريَٝؽ 

 ػيحى حُٜٞف حالٗـ١ِ٤ِ ُِٔٞم. ك٤غ حٓظؼِٔض ال
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حُييي٠ حٍٝٝريييخ كيييٌحم حالٍٝٝر٤يييٕٞ حٍٝ ٓيييَس ١ؼيييْ حُل٣ِٞيييخص  هٖةةةت اَُةةةٌوًيييٌُي حىهيييَ حُؼيييَد  

 ٝحَُ٘حرخص، ًٔخ  ٗوِض ٜٓخٗغ حٌَُٔ ٖٓ ٛو٤ِش ح٠ُ ح٣طخ٤ُخ، ٖٝٓ حالٗيُْ ح٠ُ ؿ٘ٞد كَٗٔخ.

حٌُز٤َس كي٢ حالٗييُْ ، ٝطَىىٝح ٓخ ر٤ٖ حُٔٞحٗت ٤ّل رغبه اُؼوة ك٘بكهْٜ ك٢ ٓٞاٗئ ٤َٓؾ٤خًٌُي 

ٝر٤ِٔ٘ش ٝح٣َ٤ُٔش ِٝٓوخ حُي٠ ػـيٍٞ ريَحْٝٗ ٝؿ٘يٞد كَٗٔيخ. ٝؿيخءٝح رز٠يخثؼْٜ حُي٠ حٓيٞحم ٓيٕٞ 

 ر٤ِ٤ش ٝٗخٍرٕٞ.

ال طيِحٍ طٞؿيي حُي٠ حالٕ ٗئخال حُي٠ ٓيٞحكَ رليَ حُ٘ئخٍ ٝرليَ ريخُط٤ن رؼييى  اُلٗب٤ٗو اُؼوث٤خحٕ 

 حٝكَ ٖٓ ٗوٞى حَُٝٓخٕ ٝح٤ُٞٗخٕ.

ٓٔةب ّةغغ اىكٛةبه  ٗظبّ أٌُج٤بالد اٝ اُزؾ٣َٞ، ًٝنُي ٗظبّ اُو٘بَٕ افزوػٞاٝحُؼَد ْٛ ح٣ٌُٖ 

، ك٤غ حٕ طـخٍس رلَ حَُّٝ ًخٗض ط٘ظْ ر٘ظخّ ه٘خَٛ حُزليَ حُي١ٌ حهيٌص ريٚ حٝال اُزغبهح اُؼب٤ُٔخ

 ٓي٣٘ش رَِٗٞٗش.   

 -:ٓٞٗزغٞٓو١ ٝاد٣ًٌَٝ حُؼخُْ حالٗـ١ِ٤ِ 

حٍٝٝريخ حُـَر٤يش ٝحُؼيخُْ حالٓيال٢ٓ )كي٢ حُؼٜيَ ٛ٘خى حٝؿٚ ٗيزٚ ري٤ٖ حُطيخرغ ح٤ُٔٔيِ ُِظـيخٍس ري٤ٖ 

ح٢٤ُٓٞ(، ٝر٤ٖ ١خرغ "حُظـخٍس حالٓظؼٔخ٣ٍش" حُظي٢ ٗيٜيٛخ حُوَٗيخٕ حُظخٓيغ ػ٘يَ ٝحُؼ٘يَٕٝ، ٝحٕ 

ًخٕ ٟٝيغ حٍٝٝريخ كي٢ حُلخُيش حالُٝي٠ ٛيٞ ٟٝيغ حُٔٔيظؼَٔحص كي٢ حُلخُيش حُؼخ٤ٗيش. كويي ًيخٕ ٓؼظيْ 

ٓظٜال٤ًش، ك٢ ك٤ٖ ًخٗض طٜيٍ ح٠ُ ح٤ُِٖٔٔٔ ٝحٍىحص حٍٝٝرخ ٖٓ حُؼخُْ حالٓال٢ٓ هٞحٓٚ حُِٔغ حال

حُٔٞحى حُوخّ ٝحُؼز٤ي. ًٝخٕ حٌُؼ٤َٕٝ ٖٓ حُؼز٤ي ٖٓ ر٤ٖ حكَحى حُ٘ؼٞد حُٔالك٤ش حُٞػ٤٘يش. ُٜٝيٌح كيخٕ 

حٌُِٔش حُيحُش ػ٠ِ "حُؼزي" ك٢ حُِـظ٤ٖ حالٗـ٣ِ٤ِش ٝحُل٤َٔٗش ٝؿ٤َٛٔخ ٖٓ حُِـخص حالٍٝٝر٤ش، ٓ٘ظوش 

 / ٓٞٗـ١َٓٞ ٝحص/ طَؿٔش: ك٤ٖٔ حكٔي ح٤ٖٓ/(31،32ٙ  /ػ٠ِ حُل٠خٍس حُـَر٤ش)ك٠َ حالٓالّ ٖٓ ًِٔش "ٓالف".

حُؼييَد هييي ٓييخػيص حُـييَر٤٤ٖ ػِيي٠  كالؽةةخ ) ىهاػةةخ (٣ٝييًٌَ حكييي حُٔييئٍه٤ٖ حُلَٗٔيي٤٤ٖ حٕ  *

 طل٣ََْٛ ح٤ُٔخ٢ٓ ًٔخ حٕ ػِّٞ حُؼَد هي ٓخػيص ػ٠ِ طل٣ََْٛ حُؼو٢ِ.

حُـ٤يييس حُظيي٢ حٓظييغ حُؼييَد رٜييخ ٓييٌخٕ ٛييو٤ِش حٗييٚ حًح ػيييص ٗؼييْ حالىحٍس  ٍةة٤ل٣ًٞٔييخ ٣ييًٌَ حُؼالٓييش 

)ٝهزِٜييخ حالٗيييُْ( ٝؿيييص ٛييئالء حالِٛيي٤ٖ ٓييي٤٘٣ٖ ُِؼييَد، ح٠٣ييخش، رخٛييالف حٍُِحػييش ٝحُل٘ييٕٞ 

 ٝحُٜ٘خػش، كٌخٕ ٖٓ ٗظخثؾ حُلظق حُؼَر٢ طل٣َي ُِْٜٔ ك٢ كوَ حُ٘٘خ١ ح٢٘١ُٞ

١ييَحرِْ ٝحىهِييض حُيي٠ ٛييو٤ِش ٗزخطييخص ؿي٣يييس: حىهِييض ح٤ُٜييخ ٍُحػييش هطييٖ حُ٘ييخّ ٝهٜييذ ٓييٌَ 

 ٝحُيٍىحٍ ٝحُلٔظن ٝحُزَطوخٍ ٝح٤ُِٕٔٞ.

ٝٓخ طْ ك٢ ٛو٤ِش ٖٓ طل٤ٖٔ حُؼَد الٓخ٤ُذ حٍُِحػش ػظ٤ْ ؿيح، ٝٓخ حهٌطيٚ ٛيو٤ِش ػيٖ حُؼيَد 

ٖٓ ٗظخّ حالٗخر٤ذ حُٔؼوٞكش حٍُٜٔ٘ٞ ال طِحٍ طؼَٔ رٚ، ٝٓخ ٗخُظٚ حُظـخٍس ٝحُٜ٘خػش ٖٓ طوييّ ًز٤يَ 

 ح٠ُ حُـخ٣ش.

ك٤خًيش حُ٘ٔيؾ حُل٣َ٣َيش حٗظ٘يَص كي٢ حٍٝٝريخ كي٢ حُويَٕ حُؼيخ٢ٗ ػ٘يَ ٝك٢ حالٗزخء حُٔٞػٞم رٜخ حٕ 

)طيخ٣ٍن حُؼيَد حُؼيخّ / رٞحٓطش ٛو٤ِش. كظِي ٢ٛ كخٍ حُؼَد ح٣ٌُٖ ًخٗٞح ٣ـِزٕٞ ٓؼْٜ حُؼيَحء ٝحُل٠يخٍس.

 ٙ245) 
كي٢ ًظخريٚ )حُؼيَد ٝحٍٝٝريخ( : "ٝهيي ظٜيَ ػييى ٓيٖ حُٜٔ٘يٓيٖ ُة٣ٌٞ ٣ٞٗةؾ ٣ًٌَٝ حُؼخُْ حُـَر٢ 

خ٤ٗخ ًخٗييض طلييض طٜيَكْٜ كيييحثن ٣ـيَٕٝ ك٤ٜييخ طـييخٍد ػِي٠ حُ٘زخطييخص حُٔل٤ِييش حُيٍِحػ٤٤ٖ كيي٢ حٓيز

ٝحالؿ٘ز٤يش،حٝ ٣ليخُٕٝٞ ططؼيي٤ْ حُ٘زخطيخص،حٝ ط٤ٔ٘ييش حٗيٞحع ؿي٣يييس ٓيٖ حُلٞحًييش ٝحالُٛيخٍ ًٝخٗييض حٍٝ 

كي٣وييش ُيٍحٓييش حُ٘زخطييخص كيي٢ ٤ِ١طِييش كيي٢ حُوييَٕ حُلييخى١ ػ٘ييَ،ػْ طزؼٜييخ ػيييس كيييحثن ٓٔخػِييش كيي٢ 

 ك٢ رخىٝكخ حال٣طخ٤ُش. 1545ؤ١ كي٣وش ُيٍحٓش حُ٘زخطخص ك٢ حٍٝٝرخ كظ٠ ػخّ حٗز٤ِ٤ش،ر٤٘ٔخ ُْ ٣ٔٔغ ر

ٝك٢ حٓزخ٤ٗخ ظَٜ ػيى ًز٤َ ٖٓ حٌُظذ حُظي٢ طؼ٘ي٢ رخٍُِحػيش ،١ٍٝٝ حٕ ًظيخر٤ٖ ٜٓ٘ٔيخ طَؿٔيخ حُي٠ 

حالٓزخ٤ٗش ك٢ حُوَٕٝ حُٞٓط٠.ٝحٍٝ ًظخد ٓطٍٞ ػٖ حٍُِحػش ًخٕ "ًظخد حُلالكش" ُ ٗي٢ُٔ حر٢ 

ي رٖ حُؼٞحّ ك٢ حُويَٕ حُؼيخ٢ٗ ػ٘يٌَٝٛح حٌُظيخد ًيخٕ رٔؼِزيش هالٛيش ٌُيَ ٓيخ ٣ًَُخ ٣ل٠٤ رٖ ٓلٔ

 ًظذ هزِٚ ػٖ حٍُِحػش.

٣ٝظَٜ ٓٔخ طويّ حٕ حرٖ حُؼٞحّ ٖٓ هالٍ حرلخػٚ ٝ طـخٍرٚ حٍُِحػ٤ش حُؼي٣يس هي ػَف ططٍٞ حُيٍٞى 

 حُؼخ٤ٗش.حالٍُم ػٖ ٣َ١ن ح٤ُِٖٔٔٔ.ٌٝٛح حُظطٍٞ ُْ ٣ؼَف ك٢ حٗـِظَح حال رؼي حُلَد حُؼخ٤ُٔش 
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حٕ ٌٛح حُزلغ ٝؿ٤َٙ ٖٓ حالرلخع ٣ظَٜ رؼٞ حال٤ٗخء حَُحثؼش ؿيح كي٢ ًظيذ حُؼيَد حٍُِحػ٤يش .  

إ ٌٛٙ حُٜٔخىٍ ك٢ طخ٣ٍن حٍُِحػش ُْ طيٍّ ًؼ٤َح كي٢ حُـيَد . ٌُٝيٖ ػ٘ييٓخ ُو٤يض حُؼ٘خ٣يش حُظي٢ 

 طٔظلوٜخ ، كبٕ حَُٔء ٣ـي إٔ حٜٓخّ حُؼَد ك٢ ٤ٓيحٕ حٍُِحػش ًخٕ ػظ٤ٔخ ؿيح . 

 -٤و اُؾٚبهح اُؼوث٤خ االٍال٤ٓخ ك٢ ٜٗٚخ أُلٕ االٝهٝث٤خ ٝرؾوهٛب ٝٓغبٌُ اُْٞهٟ:رأص*

ك٢ ًظخرٚ )ط٣ٌٖٞ حالٗٔخ٤ٗٚ( طلض  ( Robert Briffault )بُذهٝثود ثو٣ل٣ًٌَٝ حُؼخُْ حُـَر٢ 

 :The Rebirth of Europe))ٝالكح اٝهٝثب ٖٓ عل٣ل( )ػ٘ٞحٕ 

خ هل اٗطِوذ اٝال ٖٓ االعياء االٝهٝث٤خ اُٞاهؼةخ إ اُٜ٘ٚخ اُز٢ ؽوهد اٝهٝثب ٖٓ ٛٞه أُٜغ٤

رؾذ اُزأص٤و أُجبّةو ُِؾٚةبهح اُؼوث٤ةخ االٍةال٤ٓخ ٝٛة٢ ٓوبٛؼزةب اٍةجب٤ٗب: ًبرب٤ُٗٞةب ٝثوٝكةبٌٗ 

ٝهييي طٌٔ٘ييض ٛييٌٙ حُوييٞس حُـي٣يييس  )اُزةة٢ ٍةةٌٜ٘ب اُؼةةوة ٓةةلح هةةو٤ٖٗ روو٣جةةب( ثبالٙةةبكخ اُةة٠ ٕةةو٤ِخ.

ٛييـَ حُٞكيييحص حالىح٣ٍييش( ٓييٖ حُظـِييذ ػِيي٠ حُ٘ظييخّ حُٔظٔؼِييش رخُـ٣ٍٜٞٔييخص حُلييَس ٝح٤ٌُٔٞٗييخص )ح

 حُزخ٢ٍٗٝ ٝػيٝحٗٚ ٝظِٔٚ.

حٕ ٛيييٌٙ حالهظزخٓيييخص حُٜييي٘خػ٤ش ٝحُظـخ٣ٍيييش ٝحٍُِحػ٤يييش ٓؼِٜيييخ ٓؼيييَ حُل٠يييخٍس ٝحُل٣َيييش حُٔخٓييي٤ش 

ٝحُظ٘ظ٤ٔخص )ٗوخر٤ش، رِي٣ش....حُن(ًِٜخ ىهِض حٍٝٝريخ ٓيٖ حُ٘يَم )حُؼيخُْ حُؼَري٢ حالٓيال٢ٓ(. كوزيَ 

ُٜ٘خػش،ٝهزَ حٕ طٌزَ حُٔوخ١ؼخص ؿ٣َٛٞخ رٞحٓيطش حُظـيخٍس ٓيغ حُؼيخُْ حُؼَري٢ حٕ ط٘ٔٞ حُظـخٍس ٝح

حالٓال٢ٓ ،ُْ طٌٖ ٛ٘خى ٓـخُْ حٍُٟ٘ٞ ٝال ًخٗض ٛ٘خى حُٔيٕ.ٌُٜٝح ٗـي حٕ حُٔيٕ حُظ٢ طوغ ػ٠ِ 

ٓيييٞحكَ هخ١خ٤ُٗٞيييخ ٝريييَحْٝٗ ٓيييزوض ؿ٤َٛيييخ  كييي٢ حال٤ٔٛيييش ٝكييي٢ ح٠ُٜ٘يييش رٔيييزذ حالطـيييخٍ ٓيييغ 

 ـ٣ٍٜٞٔخص حُٔٔظوِش ك٢ ٓخ٤ِ٤ٍٓخ،ٝأٍٍ،٤ْٗٝ ك٢ ٝهض ٓزٌَ.حُؼَد.ٌُٜٝح حُٔزذ طؤٓٔض حُ

ٝػ٠ِ حػَ ًُي ٗ٘ؤص حُٔيٕ ك٢ ؿ٘ٞد ح٣طخ٤ُخ ٢ٛٝ "أٓخُل٢"، ٝ"ٓخَُٗٞ"، ٝ"ٗخر٢ُٞ"، ٝ"ؿ٤ظخ"، 

ٓظٔظؼيش رخُظيي٣ٍؾ كي٢ حُؼييَٝس ٝحُل٣َيش رٔيزذ حُظـيخٍس ٓييغ حُـ٤يَحٕ حُٔٔي٤ِٖٔ كي٢ ٛو٤ِش،ٝٝٓييؼض 

( ٣Ludwig IIو٤خ ٝحُ٘خّ.كخالٓزَح١ٍٞ "ُٞى٣ٝؾ"حُؼخ٢ٗ)ٍٝحرطٜخ طي٣ٍـ٤خ ٓغ طـخٍ حُؼَد ك٢ حكَ

ًييخٕ ٣ِييّٞ ٓي٣٘ييش "ٗييخر٢ُٞ" رؤٜٗييخ حٛييزلض ٓي٣٘ييش حٓييال٤ٓش "ًزييخَُٓٞ".حٕ ٓي٣٘ييش أٓييخُل٢ ٝحُٔيييٕ 

ّ.ٝكؼيال 875حال٣طخ٤ُش حُلَس حال٠ُٝ ك٢ ؿ٘ٞر٢ ح٣طخ٤ُخ ػويص طلخُليخ ٓيغ ٓٔي٢ِٔ ٛيو٤ِش كي٢ ٓي٘ش 

خ ٓظلي٣ٖ كَٓخٕ حُزخرخ ٣ٞك٘خ حُؼخٖٓ.ٌُُٝي ك٤ٖ حػِ٘ض ٓخػيٝح أٛخ٤ُٜخ ك٤ٖ ُكلٞح ح٠ُ حرٞحد ٍٝٓ

حُلييَد حُٜيي٤ِز٤ش ٟييي حالٓييالّ ٍك٠ييٞح حٕ ٣لِٔييٞح حُٔييالف ػِيي٠ حُٔٔيي٤ِٖٔ الٜٗييْ ٓييخػيْٝٛ ٤ُ٘ييَ 

 حُؼَٝس ٝحُؼظٔش.

ٝحُؼَد ْٛ ح٣ٌُٖ حهظَػٞح ٗظخّ حٌُٔز٤خالص حٝ حُظل٣َٞ ، ًٌُٝي ٗظخّ حُو٘خَٛ ٓٔخ ٗـغ حُىٛيخٍ 

حُظـخٍس حُؼخ٤ُٔش، ك٤غ حٕ طـخٍس رلَ حَُّٝ ًخٗض ط٘ظْ ر٘ظخّ ه٘خٛيَ حُزليَ حُي١ٌ حهيٌص ريٚ حٝال 

  ٗٚ.ٞثوِّٓي٣٘ش 

طٌٖ ػ٘يٛخ حُٔلٜيٞالص ٝهزَ ٗ٘ٞء طِي حُظـخٍس ٓغ حُؼَد ًخٗض حٍٝٝرخ ؿخٍهش ك٢ حُلوَ كظ٠ ُْ 

حال٤ِٛييش ،ٝال حُٔييخٍ ُِٔزخىُييش ٓييغ حُز٠ييخثغ حُؼَر٤ييش .كٌييخٕ حُٔوييخ١َٕٝ حالٝحثييَ ٓييٖ طـييخٍ ح٣طخ٤ُييخ 

 ٣وطلٕٞ حالٝالى ٖٓ حُوَٟ حُٔـخٍٝس ٣ٝيكؼْٜٞٗ أؿَس ألٓظؼظْٜ ٓغ ٗلٖ حُِلْ حالٗٔخ٢ٗ.

٤ٖ هةل ؽةوى ُٝة٤ْ ُول ًبٕ كزؼ ٕو٤ِخ االٍةال٤ٓخٝع٘ٞة ا٣طب٤ُةب ػِة٠ ا٣ةل١ أُوريهةخ اُ٘ٞهٓبٗةل٣

.ٝرؼيي كيَد ىحٓيض ػالػي٤ٖ ٓي٘ش ه٠يؼض كي٢ حالهيَ حُلٌٞٓيش اُلبرؼ )اُجَزبهك( ا٠ُ كةزؼ اٗغِزةوا

حالٓال٤ٓش رؼخٛٔظٜخ"رخَُٓش" حُظ٢ ًخٗض ك٢ حُزٜخءٝحُؼوخكش ط٠خ٢ٛ ه١َزش،ُِٜٔخؿ٤ٖٔ "ٛٞط٣َٝٞ" 

ش ػيٖ ٤١يذ ،ٌُٖٝ ػ٠ِ ١َٗ حػطخء حُل٣َخص ٝحُلوٞم حٌُخِٓش،كٞك٤ض حُؼٜٞى كي٢ حُيَٝف ٝحٌُظخري

 حُوخ١َ.

حٕ ٍٝؿييييَ حٍٝ ِٓييييي حُٜييييو٤٤ِٖ ٝحهالكييييٚ كوييييخ حطٜٔييييٞح حٜٗييييْ ٓٔيييئِٕٞ حًؼييييَ ٓييييٖ حٕ ٣ٌٞٗييييٞح 

٤ٔٓل٤٤ٖ.كٜو٤ِش ًخٗض حُي٠ ُٓيٖ ٛيٖٞٛ حٗيظخإكٖ ًَٓيِ حُؼوخكيش حالٓيال٤ٓش،ٝٗوطش ٛييٍٝ حُ٘يٍٞ 

 ال٣وخظ حُٔي٤ٗش.

خالٟخكش ح٠ُ حٕ ؿ٤ٔغ حٕ ٗظخّ ح٤ُِٖٔٔٔ حٓظزو٠ ػ٠ِ كخُٚ طلض كٌٞٓش حٍُ٘ٞٓخٗي٤٣ٖ ٝحُٔٞآر٤٤ٖ ر

ٓ٘خٛييذ حُ٘ييَف ٝحُو٤ييخىس رو٤ييض كيي٢ ح٣ييي١ حُؼَد.كٜٔ٘ييذ ح٤ٓييَ حُزلييَ ٓييؼال ٓيي٠ٔ كيي٢ حُال٤١٘يي٢ 
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""Ammirati " ٝحAdmiral" ٝى٣ييٞحٕ حٝ حىحٍس حُلٌٞٓييش ""Dohanas " ٝحDouanes. " ٕا

 ٗظبّ اُؾٌْ ك٢ ٕو٤ِخ ك٢ اُؾو٤وخ ٗلغ اٝهٝثب ًبالٗٔٞمط.

ًيخٕ هيي طيْ ٗوِيٚ ٓيٖ  )ث٤ذ أُبٍ(( ١ِ٤ِE.Chequer ح٠ُٔٔٔ) حٕ حُ٘ظخّ حُٔخ٢ُ حُل٢ٌٓٞ حالٗـ

 هعةبه اُضةب٢ٗحُي١ٌ ًيخٕ ٣ؼٔيَ كي٢ كٌٞٓيش  (Thomas Brun)رٞٓةبً ثةوٕٝ رٞحٓيطش ٕةو٤ِخ 

 .اٗغِزوا ك٢ أُِي ٛ٘و١ اُضب٢ٗرؼيٓخ ٗوِض هيٓخطٚ ح٠ُ  ًُٝي ٕو٤ِخك٢  اُ٘ٞهٓبٗل٣خ

حُي٠ ٛيو٤ِش ُٓيٖ حٍُ٘ٞٓيخٕ حُي٣ٌٖ حٗ٘يؤٝح رؼيي ًُيي ٓيٍٓيش  ٗظبّ اُج٤ٔبهٍزبٕ االٍال٢ًٓٔخ حٗظوَ 

ػْ حٗظوَ ٌٛح حُ٘ظخّ رؼي ًُيي حُي٠ ؿيَد حٍٝٝريخ، ٝهيي حروي٠  كو٣له٣ي اُضب٢ُٖٗٓ  ثبُوٓٞ ُِطذ ك٢

حٍُ٘ٞٓييخٕ رؼييي كييظلْٜ ٛييو٤ِش حالٓييال٤ٓش ػِيي٠ ٗظييخّ حالىحٍس ٝحُٔييخٍ حالٓييال٢ٓ، ًٔييخ ًييخٕ كيي٢ ػٜييي 

 Domesday) اَُةغَ اُؼةبّرٔخ ك٤ٚ ٗظخّ  اٗغِزواحُ٘ظخّ ح٠ُ ٌٛح  ٤ُْٝ اُلبرؼح٤ُِٖٔٔٔ، ٝهي ٗوَ 

Book ) ٕٞٝؿخ٣ش ٌٛح حُٔـَ ط٤َٜٔ ٜٓٔش حُـزخ٣ش ٟٝزطٜخ ٝط٤َٜٔ ٜٓٔش طـ٤٤ٖ حُـ٤ 

ُول ًبٕ االرٖبٍ ث٤ٖ ٕو٤ِخ اُ٘ٞهٓبٗل٣ةخ ٝاٗغِزةوا اُ٘ٞهٓبٗل٣ةخ َٓةزٔوا،ٓٔب اكٟ اُة٠ ٗوةَ ًض٤ةو 

.حٕ طييؤػ٤َ حُل٠ييخٍس حُؼَر٤ييش حالٓييال٤ٓش وا اُجؼ٤ةةلحٓةةٖ ػ٘بٕةةو اُضوبكةةخ االٍةةال٤ٓخ هأٍةةب اُةة٠ اٗغِزةة

حٌُز٤َ حُٞحٓغ حالٍؿخء حٌُٜٔد ُٞك٘ي٤ش حٍٝٝريخ رِيؾ هٔظيٚ ك٤٘ٔيخ ًٛزيض حُلٌٞٓيش حُي٠ ح٣يي١ حُِٔيي 

حُُٔٞٞى ك٢ ح٣طخ٤ُخ ك٣َي٣ٍي حُؼخ٢ٗ ح١ٌُ ٓ ص ٗو٤ٜظٚ حُالٓؼش حُوَٕٝ حُٞٓط٠ رخالػـيخد. كِيٞ 

ٝٛييخكٚ حُٔٔظييخُس طل٣َييَ حُٔٔيي٤ل٤ش ٓييٖ حُٞك٘يي٤ش ًييخٕ حٓييْ ِٓييي حٍٝٝريي٢ ٣ٔييظلن حٕ ٣ٌييٕٞ ٓييٖ ح

ٝحُـَٜ كٜٞ ٤ُْ ٖٓ ٗخٍُٔخٕ ح١ٌُ ٛيٍٞ حكظيَحء كي٢ ٛيٍٞس ٜٓيٌد حٍٝٝريخ ٗظ٤ـيش ُيْٞٛ ١ٝ٘ي٢ 

٢ٔ٤ً٘،رَ ٛٞ ك٣َي٣ٍي ح١ٌُ ًخٕ كخًٔخ ٓظٍ٘ٞح ٓظلٔٔيخ الهظ٤يخٍ حُل٠يخٍس حُؼَر٤ش،ٝٓيؼ٠ حًؼيَ 

ْ ؿخٓؼيييخص كييي٢ ٓييييٕ ٓيييٖ ح١ كيييخًْ حهيييَ ُللظٜيييخ ٝٗ٘يييَٛخ.ًٔخ حٕ ك٣َيييي٣ٍي ٛيييٞ حُييي١ٌ حٓييي

ٗخر٤ٔٓٝ،٢ُٞ٘خ،ٝرخىٝح ٝؿيى حُٔيٍٓش حُطز٤يش حالٓيال٤ٓش كي٢ ٓيخَُٗٞ ػِي٠ كٔيذ طوييّ حُؼيَد كي٢ 

حُطذ.ٍٝػخ٣ظٚ ٗـؼض حكال١ٕٞ ح١ٌُ ٖٓ طَر٢ُٝٞ ،ٍُِٝٞٗٝ ك٤زٞٗخ٢٘ٗ ٓئ٢ٔٓ ػِّٞ ح٣َُخٟيش 

ٛيي٣وٚ حالٍٝٝر٤ش. ٝٛٞ ؿٔغ ػِٔخء حُؼَد ٝح٤ُٜٞى ٤ُظُٞٞح طَؿٔش ًَ ًظخد ػَر٢ ٓظخف،ٝحٍٓيَ 

٤ٌٓخث٤َ حٌٓٞطٖ ح٠ُ ه١َزش ُِلٍٜٞ ػِي٠ طٜيخ٤ٗق حريٖ ٍٗيي حاله٤يَس ُٝٝع ٗٔيوٜخ ػِي٠ ًيَ 

ٓيٍٓش)ؿخٓؼش( ٓٞؿٞىس ك٤٘جٌ.ُٞ حط٤ق ُل٣َي٣ٍي  طلو٤ن حُلِْ ح١ٌُ ٛزخ ح٤ُٚ،ٝٛٞ طٞك٤يي حٍٝٝريخ 

طلض ِٓطخٕ ىُٝش ػخٛٔظٜخ ك٢ ح٣طخ٤ُخ،ٌُخٕ ٤َٓ طخ٣ٍن حٍٝٝرخ ح٤ُٔخ٢ٓ ٝٗٔٞٛخ حُؼويخك٢ ؿ٤يَ ٓيخ 

ًخٕ ريال ٣ٍيذ.ٌُٖٝ حُويٟٞ حال٤ٌ٣َ٤ًِيش ح٠ُٔيخىس ُٜيٌٙ حُلٌيَس ًخٗيض ال طيِحٍ ه٣ٞيش.كٌخٕ حُزخريخٝحص 

حالٓال٤ٓش ك٢ طٌي٣ٖٞ حالٗٔيخ٤ٗش/ٙ  حُؼوخكش )حػَ. )حٗظ٠ٜ حالهظزخّ(٣لًَٕٞ حُٔٔخء ٝحالٍٝ ٟي حٓزَح١ٍٞ)ٖٛٞٛ حٗظخإكٖ(.

ّ/ٓيٖ رليغ 1997ٙ، حد 1418ٕٝ حُي٤ُٝيش كي٢ ػٔخٕ/حُٔـِيي حُؼيخٖٓ، حُؼييى حُؼخُيغ، ٍر٤يغ حُؼيخ٢ٗ /ٍٝرَص ر٣َلخُض( ٝ )ٓـِش حُ٘يٝس حُٜيخىٍس ػيٖ ؿٔؼ٤يش حُ٘يئ161-167

 /طؤػ٤َ حُل٠خٍس حُؼَر٤ش حالٓال٤ٓش(. 64ى.ٓلٔي حرٞ كٔخٕ/ ٙ 

 -رأص٤و اُؾٚبهح اُؼوث٤خ االٍال٤ٓخ ك٢ اُٜ٘ٚخ اُؼ٤ِٔخ االٝهٝث٤خ:*
 -ًز٤َ ٓئٍه٢ حُؼِّٞ ك٢ ٌٛح حُؼَٜ: عٞهط ٍبهرٕٞحُؼخُْ حُـَر٢  ٣وٍٞ

حٕ حُو٤ٔش حٌُزَٟ ُِل٠خٍس حُؼَر٤ش حالٓال٤ٓش حٗٔيخ طويّٞ ػِي٠ كو٤ويش حٜٗيخ ٝٛيِض كي٢ حُٜ٘خ٣يش ري٤ٖ 

ح٤ُ٘زٞػ٤ٖ حُؼو٤٤ِٖ حُؼظ٤ٔ٤ٖ )حُي٣خٗش حُٔخ٤ٓش( ٝ )حُٔؼَكش حالؿ٣َو٤ش( ح٣ٌُِٖ ظال ٣ظيكوخٕ ٓ٘ل٤ِٜٖ 

ا٤ُٜةةٞك ص حالُٝيي٠ كيي٢ حُٞٛييَ ر٤ٜ٘ٔخ،ك٤ييغ حهييظ٢ِ كيي٢ حالُٓييخٕ حُوي٣ٔييش. ُوييي ك٘ييِض ًييَ حُٔلييخٝال

حكيي  "ك٤ِةٕٞ"ك٢ حالٌٓ٘ي٣ٍش، ٌُٖٝ رخَُؿْ ٖٓ حٕ ح٤ُٜٞى هيي طؼِٔيٞح ُـيش ح٤ُٞٗيخٕ، ٝحٕ  ٝا٤ُٞٗبٕ

ػِٔخثْٜ هي ػٌق ػ٠ِ ىٍحٓش ٓوِلخص حُل٣َو٤ٖ ىٍحٓش ػ٤ٔويش، كِيْ ٣ويغ حٗييٓخؽ كو٤وي٢ ر٤ٜ٘ٔيخ الٕ 

ٝال ٣ٌٔيٖ حٕ ٣ظ٘خ٤ٓيخ ٣ٜٝيلق حكييٛٔخ ٗويخثٚ حالهيَ،  ٍٝف ح٤ُٞٗخٕ ٍٝٝف حُؼزَح٤ٗش ال ٣ظالثٔخٕ،

رَ ٍرٔخ ًخٗخ ٣ظ٘خ٤ٓخٕ ٝطلطْ ًَ ٜٓ٘ٔخ حالهَٟ. ُْٝ ٣لِق حُٜ٘خٍٟ حًؼَ ٓٔخ حكِق ؿ٤َْٛ ريخَُؿْ 

ٖٓ حٕ ٗ٘ٞء حَُٜ٘ح٤ٗش ًخٕ حٍٝ ٓلخُٝش َُِٞٛ ر٤ٖ حُِٝؿ٤ٖ حُؼزَح٢ٗ ٝح٤ُٞٗخ٢ٗ. ٌُٖٝ ُٔخ ًيخٕ 

ٝحٓييخءٝح كٜييْ حُؼخ٤ٗييش، حٗظٜييض حُٔلخُٝييش رل٘ييَ ٣ًٍييغ رل٠ييَ ال ٣ٌييخىٕٝ ٣لوٜييٕٞ حالُٝيي٠، اُوٝٓةةبٕ 

حٗل٤خُْٛ ػوال ٝهِزخ ُالٗـ٤َ حُـي٣ي ح١ٌُ كـيذ ػيْٜ٘ ًيَ ٓيخ ػييحٙ ك٘زيٌٝح ًيَ ٗيت ػِي٠ حٗيٚ ٓيٖ 

ٍٝ ٓوح كة٢ رةبه٣ـ اُةل٤ٗب ٝألاُؾٚبهح اُؼوث٤خ االٍال٤ٓخ ٓو٢ حُٔظخع. ٝك٢ حُـخٗذ حالهَ ٗـي حٕ 

ٝطلَم ك٢ ػوٍٞ ًؼ٤َ ٖٓ حالْٓ. ُْٝ ٣وظَٜ ًُي حالَٓ ؿو٣و٤خ رغٔغ اُل٣بٗخ اَُب٤ٓخ ثبُٔؼوكخ اال

ػ٠ِ ٓي٣٘ش رٌحطٜخ حٝ ٌِٓٔيش ٓؼ٤٘يش. ُٝويي حهيٌص حُل٠يخٍس حُؼَر٤يش حالٓيال٤ٓش ٓيٖ ح٤ُٞٗيخٕ حُٔ٘طين 



 343 

                                                                                                                                            

ٝحُٜ٘يٓش ٝحُلِي ٝحُطذ، ًٔخ حهٌص ٖٓ حُٜ٘ي )حُٔ٘ي( حُلٔخد ٝحُـزَ ٝكٔخد حُٔؼِؼخص ٝح٤ٔ٤ٌُخء 

ٍس حُؼَر٤يش حالٓيال٤ٓش ًؤٗٔيخ ٛي٢ ٗيخٍ كي٢ ر٣َيش، ٓيٖ رـييحى ٗيَهخ حُي٠ حُوي٣ٔش. ٝهي حٗظَ٘ص حُل٠يخ

 حُٜ٘ي، ٖٝٓ رالى ٓخ ٍٝحء حَُٜ٘ ح٠ُ حهَ ١َف ٖٓ ح١َحف حُي٤ٗخ حُٔؼَٝكش.

ٝٓخ ُزؼض ٌٛٙ حُل٠خٍس حٕ طٞكيص ٝط٘ٞػض ٓٔخطٜخ. ٝحٕ حالْٓ حالٓال٤ٓش هي طآُلض رل٠َ ٍحرط٤ٖ 

  (152،157،158)طخ٣ٍن حُؼِْ ٝحال٤ٔٗش حُـي٣يس / ٝحُِـش. ٖٓ حهٟٞ حَُٝحر٢ حُظ٢ طٞكي حُـٔخػخص: حُي٣ٖ

ٝك٢ ؽوَ اُؼِّٞ اُطج٤ؼ٤خ ًبُل٤ي٣بء ٝا٤ٔ٤ٌُبء ٗوَ اُجةبؽضٕٞ اُؼةوة ٛةنٙ اُؼِةّٞ ٓةٖ ٓغةوك  هاء 

ٓالد كَِةةةل٤خ ػ٘ةةةل ا٤ُٞٗةةةبٕ ٝٓةةةٖ ٓؼةةةبهف ٝٓٔبهٍةةةبد ػ٤ِٔةةةخ رو٤٘ةةةخ ) رٌُ٘ٞٞع٤ةةةخ ( كةةة٢ أٝرةةة

اُواكل٣ٖ ٝٝاك١ ا٤َُ٘ إ٠ُ ٛٞه اُؼِةْ اُٖةؾ٤ؼ ثئكفةبُْٜ اُؾٚبهاد اُول٣ٔخ ٓضَ ؽٚبهر٢ ٝاك١ 

خ ٝٛةٞ ٓةب ًةبٕ رلزوةو إ٤ُةٚ ػ٘ةل ا٤ُٞٗةبٕ ٝؿ٤ةوْٛ ٓةٖ األٓةْ ظةػٖ٘و اُزغوثخ ٝأُقزجةو ٝأُالؽ

 اُول٣ٔخ .

 الثةٖ ا٤ُٜةضْكبٕ أَٜٗ حألػٔخٍ ك٢ حُوَٕٝ حُٞٓط٠ ٛٞ ) ًظخد حُٔ٘يخظَ (  اُل٤ي٣بءٝك٢ ٓـخٍ *

ألَٛ حُؼَر٢ ٌُِظخد ٓلوٞى اال إٔ حُ٘ٔوش حُٔظَؿٔيش اُي٠ حُالط٤٘٤يش ح١ٌُ ٣ظ٘خٍٝ ػِْ حُز٣َٜخص. ٝح

( ٣ٌٝيخى ؿ٤ٔيغ حُي٣ٌٖ ىٍٓيٞح ػِيْ حُزٜي٣َخص (Opticae Theraurusٓؼَٝكش ك٢ أٍٝٝريخ رخٓيْ  

٣زٕ٘ٞ أرلخػْٜ ػ٠ِ ًظخد حرٖ ح٤ُٜؼْ ك٢ حُوَٕٝ حُٞٓط٠ . ٣ٝظـ٠ِ طؤػ٤َٙ أًؼَ ٓخ ٣ظـ٠ِ ك٢ أػٔخٍ 

(   Leonardo Davincie( حإل٤ٌِٗي١ِ ٤ُٝٞٗيخٍىٝ ىحك٘٘ي٢ ) Roger Baconٍٝؿيَ ر٤ٌيٕٞ ) 

 ( حألُٔخ٢ٗ .  Johann Kepler (حإل٣طخ٢ُ . ٝؿٞٛخٕ ٤ًزَِ 

ٝهيي ًيخٕ طيؤػ٤َ ٛيٌح ًٔبٍ اُةل٣ٖ اُلبهٍة٢ ٝهي طَؿْ ا٠ُ حُالط٤٘٤ش ًظخرٚ )حُٔ٘خظَ( ٓغ َٗف ط٤ٌِٔٙ 

ِييْ ح٠ُييٞء أٝ حُطز٤ؼييش حُؼالٓييش حُؼَريي٢ ػِيي٠ حُلٌَحألٍٝٝريي٢ ػظ٤ٔييخش كٔييخ ُحُييض ٗظ٣َخطييٚ كيي٢ ػ

حُزٜي٣َش ٓٔي٤طَس كظي٠ ح٤ُيّٞ ػِي٠ حُـيَد . ٝٓ٘ييٌ ظٜيٍٞ حُؼيخُْ حإلٗـ٤ِي١ِ ٍٝؿيَ ر٤ٌيٕٞ كظيي٠ 

حُؼييخُْ حُُٜٞ٘ييي١ ك٤ظ٤ِييٞ حػظٔيييص ؿ٤ٔييغ حألرلييخع حألٍٝٝر٤ييش ػِيي٠ رلييٞع حرييٖ ح٤ُٜييؼْ ٝإ رويي٢ 

حُٔئٍهيييٕٞ حألٍٝٝر٤يييٕٞ ًؼيييخىطْٜ ٣٘ٔيييزٕٞ حهظيييَحع آُيييش حُظٜييي٣َٞ ٝح٠ُٔيييوش ٝحُٔو١َيييش اُييي٠ 

 ٤ٞٗخٍىٝك٢٘٘ ٢ٛٝ ك٢ كو٤وظٜخ ٝأٓؼخُٜخ اٗٔخ طَؿغ ا٠ُ حرٖ ح٤ُٜؼْ ٝؿ٤َٙ ٖٓ حُؼِٔخء حُؼَد.ُ

ٝٓييغ ًُييي حػظزييَ حُٔئٍهييٕٞ حألٍٝٝر٤ييٕٞ كيي٢ طؼٜييزْٜ حُظو٤ِييي١ إٔ ٍٝرييَص ؿَٝٓييض ٍحثييي ػِييْ 

حُطز٤ؼييش ٌُظخرخطييٚ ػييٖ حُزٜيي٣َخص ٝحَُٔح٣ييخ ٝحُؼيٓييخص كيي٢ كيي٤ٖ إٔ حُٜٔيييٍ ٝحَُٔؿييغ حألٓخٓيي٢ 

ؼييخُْ حألٍٝٝريي٢ ًخٗييض حُظَؿٔييش حُالط٤٘٤ييش ُٔئُلييخص حرييٖ ح٤ُٜييؼْ ٝحُوييخُٕ حُزٜيي١َ ٌُظخرييخص ٛييٌح حُ

 ) حُ٘و٤ٜش حُي٤ُٝش (ٝأٓؼخُٜٔخ حُظ٢ طَؿٔض رلٞػْٜ ا٠ُ حُالط٤٘٤ش ػْ ا٠ُ حإل٣طخ٤ُش. 

حُلٔخد ٝحُـزيَ ٝكٔيخد  ُوي طزلَ حرٖ ح٤ُٜؼْ ًٌُي ك٢ حُؼِّٞ ح٣َُخ٤ٟش ٝحُل٤ٌِش . ٝإٔ ٍٓخثِٚ ك٢

حإله٤ِي٣ييش حُٔٔييظ٣ٞش ٝحُٔـٔيئش ُظيييٍ ىالُييش أ٤ًيييس ػِيي٠ ط٠ييِؼٚ كيي٢ ح٣َُخٟيي٤خص  ِٔؼييخص ٝحُٜ٘يٓييشحُ

 حُزلظش ٝػِٞ ًؼزٚ ك٤ٜخ.

، أؿيَ ، إ ٓيٖ ػييّ  ًؼِةْ هجةَ اُؼةوة ٤ٔ٤ٌُِةبءال ٝعٞك ٤ُْٝ ٖٓ حُٔزخُـش حُزخُـش إٔ ٣وخٍ اٗٚ *

 هش حألؿخٍخٍهش رؼٞ حُؼ٘خَٛ،ؿ٤َ إٔ حالٜٗخف إٔ ٣يػ٢ إٔ حُؼَد أٝؿيٝٛخ طٔخٓخش كوي كخُ حألؿ

ًييخٗٞح ٣ـِٜييٕٞ أٛييْ حُؼ٘خٛييَ ؿٜييالش طخٓييخش ، ًييخٌُلٍٞ ٣ُٝييض حُييِحؽ ) حُلييخٓٞ حٌُز٣َظيي٢ ( ٝٓييخء 

حُل٠ش ) حُلخٓٞ حُ٘ظي١َ ( ٝٓيخء حُيٌٛذ ، كظيَى أٓيَ حًظ٘يخكٜخ ُِؼيَد ، ًٔيخ طيَى ُٜيْ حُزٞطيخّ 

وي٣َ ِٝٓق حُ٘٘خىٍ ٝكـَ ؿْٜ٘ ) ٗظَحص حُل٠ش ( ٝح٤ُِٔٔخ٢ٗ ٝطل٤٠َ حُِثزن. ٤ُْٝ ٖٓ حَُٜٔ ط

، حُي١ٌ ٛييٞ اكييٟ ٝٓيخثَ ح٤ٔ٤ٌُييخء اُزوط٤ةو ٓييٟ ٛيٌٙ حالًظ٘يخكخص. ٝاًح ٓييخ حٟي٤ق اُي٠ ًُييي ًيٕٞ

أٍٝ ٓةةٖ اٍةةزؼَٔ ٛةةوم اُزٖةةؼ٤ل ٝاُزجِةةٞه ٝاُزةةن٣ٝت حألٓخٓيي٤ش، ٓييٖ ػٔييَ حُؼييَد، ٝإٔ حُؼييَد 

٣ئًي ، ال ٓلخُيش ، ريؤٕ ٓيخ هيٓيٚ حُؼيَد اُي٠ ٛيٌح  ٝاُزقض٤و ٝاُزٖل٤خ الٍزقواط أُٞاك أٝ ٓيعٜب

ْ ًيخٕ هخ١ؼيخش كويخش. ٝطـيي ػييىحش ًز٤يَحش ٓيٖ حٌُِٔيخص حُٔٔيظؼِٔش كي٢ ح٤ٔ٤ٌُيخء ٓيٖ أٛيَ ػَري٢ ، حُؼِ

 ٤ش.ركخٌُلٍٞ ٝحالٗز٤ن ٝحُو٢ِ ٝحإل٤ًَٔ ًِٔخص ػَ

حُظ٢ رِـض ًٍٝطٜيخ ح٤ُيّٞ كي٢ حُؼويٍٞ حالٌُظ٤َٗٝيش اٗٔيخ ٣َؿيغ حُل٠يَ كي٢  إٕ اُؼِّٞ اُو٣ب٤ٙخ*

حُظ٢ ًخٗض ك٢ أِٜٛخ أػيحىحش ٛ٘ي٣ش ػؼَٝح ػ٤ِٜخ كي٢  طؤ٤ٜٓٔخ ا٠ُ حُؼِٔخء حُؼَد ٝرلٞػْٜ حُٔزظٌَس
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ػِْ )ٓوط١ٞ ُهَك٢ ٛ٘ي١ هخٓٞح رٜٞؿٜخ ٝؿؼِٜخ ػِٔخش ػ٤ِٔخش الُٓخش ٝٓالُٓخش ُِل٤خس ح٤ٓٞ٤ُش ٛٞ

ٝأرض أٓخٗظْٜ حُؼ٤ِٔش اال إٔ ٣زويٞح ٗٔيزش طِيي حألػييحى اُي٠ حُٜ٘يي ٜٓييٍ ًُيي حُٔوطي١ٞ ( اُؾَبة

َ أهييّ ٝأٗيَٜ ًظيخد كي٢ حُؼِيّٞ ح٣َُخٟي٤ش ٓيٖ كٔيخد ٝؿزيَ ٍؿْ أٜٗيْ هِوٞٛيخ هِويخش ؿي٣ييحش. ُٝؼي

ُٝٞؿَطٔييخص ٝكٔييخد ٓؼِؼييخص ٛييٞ ًظييخد ) حُـزييَ ٝحُٔوخرِييش ( ُِؼالٓييش حُ٘يي٤َٜ ٓلٔييي رييٖ ٓٞٓيي٠ 

٤ٓالى٣ش طَؿٔٚ ا٠ُ حُالط٤٘٤ش ؿ٤َحٍ ٣ًَٔٞٗخ ٝظَ َٓؿؼخش أٓخ٤ٓخش ُِيٍحٓخص  825حُوٞح٢ٍُٓ ٓ٘ش 

 .16رخُـخٓؼخص حألٍٝٝر٤ش كظ٠ حُوَٕ 

ٌ ػ٠ِ حُٔئُلخص حإلٓال٤ٓش ك٢ حُؼِّٞ ح٣َُخ٤ٟش أٓيخطٌس ح٣َُخٟي٤خص كي٢ حُـخٓؼيخص حألٍٝٝر٤يش ٝطظِٔ

ك٢ ٜٗخ٣ش حُؼَٜ ح٢٤ُٓٞ ٓؼَ رٍٞرخى حالٓظخً ك٢ ؿخٓؼش ك٤٘خ ٝط٤ٌِٔٙ ٓٞالٍ حألٓيظخً رـخٓؼيش ريخىٝح 

 ٛخكذ أٍٝ رلغ أٍٝٝر٢ ًخَٓ ك٢ كٔخد حُٔؼِؼخص.

ص كـيييَ حألٓيييخّ كييي٢ حُؼِيييّٞ ح٣َُخٟييي٤ش ُييييٟ ٝٓئُليييخص أٓؼيييخٍ ٤ُٞٗيييخٍىٝ ك٤يييخطّٞ حُظييي٢ حػظزيييَ

حالٍٝٝر٤٤ٖ ُْ طٌٖ ك٢ حُٞحهغ ٓيٟٞ طَؿٔيش ٝحهظزخٓيخص ٓيٖ ٓئُليخص حُؼِٔيخء حُٔٔي٤ِٖٔ ٓيٖ طال٤ٓيٌ 

 ) حُ٘و٤ٜش حُي٤ُٝش (. حُوٞح٢ٍُٓ

) حالٍهيخّ حُؼَر٤يش ( ًٔيخ ٣ٔي٤ٜٔخ  ث٘ظةبّ األههةبّ اُؼْةوحٝحُل٠خٍس حُؼَر٤ش ٢ٛ حُظي٢ حٓييص حُؼيخُْ 

ح١ٌُ ٣ؼظزَ ٖٓ أٛيْ حالهظَحػيخص كي٢ حُظيخ٣ٍن ، حٕ ٛيٌح حُ٘ظيخّ ُيْ ٣ٌيٖ اُٖلوحألٍٝٝر٤ٕٞ،رٔخ ك٤ٜخ 

ٓؼَٝكخش ك٢ حُل٠خٍحص حُٔخروش رَ حٕ طِي حُل٠خٍحص ُْ ٣ٌٖ ُي٣ٜخ ٗظيخّ ُِؼيي ، ُٝيٞال ٛيٌح حُ٘ظيخّ 

 يٓش ٝحٌُٔز٤ٞطَ.....حُن أَٓحش ٓٔظل٤الش.ألٛزق طويّ ح٣َُخ٤ٟخص حُؼخ٤ُش ٝحُظٌُ٘ٞٞؿ٤خ حُٔظو

حُؼالٓييش حُلَٗٔيي٢ حُييٌحثغ حُٜيي٤ض كيي٢ ح٣َُخٟيي٤خص كيي٢ ًظخرييٚ ) طييخ٣ٍن  " ٓٞٗزةةًٞال "ٝهييي حػظييَف 

ح٣َُخ٤ٟخص ( رؤٕ) حُؼَد رويٞح ُٓ٘يخش ١ي٣ٞالش كيخكظ٢ حُؼِيْ حُٞك٤يي٣ٖ كي٢ حُؼيخُْ ٝأٗ٘يخ ٓيي٣ٕ٘ٞ ُٜيْ 

حُليخى١ ػ٘يَ ٝٓيٖ حُٔئًيي إٔ ؿ٤ٔيغ حُي٣ٌٖ رؤٗؼش حٍُ٘ٞ حألُٝي٠ حُظي٢ أُحكيض ػ٘يخ ظِٔيخص حُويَٕ 

أكَُٝح ػ٠ِ َٜٗس ُحثيس كي٢ ح٣َُخٟي٤خص كي٢ طِيي حُٔييس حًظٔيزٞح ٓؼِٞٓيخطْٜ ٓيٖ حُؼيَد( ، ُٝحى 

روُٞييٚ)حٕ حُٔييئُل٤ٖ حُيي٣ٌٖ ٛيي٘ؼٞح ٗيي٤جخش كيي٢ حُؼِييّٞ حُٜييل٤لش هزييَ حُوييَٕ  " ك٤ةةبهكٝ "ػِيي٠ ًُييي 

 اُط٤ِةب٢ٗك٢ حألًؼَ ٌٝٛح ٓخ كؼِٚ حُوخْٓ ػَ٘ حهظَٜٝح ػ٠ِ طو٤ِي حُؼَد أٝ ػ٠ِ طِو٢ ىٍْٜٝٓ 

٤ُٞٗبهك اُج٤ي١ ٝاُج٢ُٗٞٞ ك٤ز٤ِٞ ٝاالٍجب٢ٗ ه٣ٔٞٗلَُ ٝاالٗغ٤ِي١ هٝعو ث٤ٌٖ ٝاُلو٢َٗ اهُٗٞل 

ٝهةبٍ ه٣٘ةبٕ:)إ اُجةةود  اُل٤ِ٘ةٞك٢ ٝرٞٓةب االًة٢٘٣ٞ ٝاُجةود اٌُج٤ةو ٝاالككةِٞٗ اُوْةزب٢ُ ...اُةـ

ًة٢٘٣ٞ ٓةل٣ٖ كة٢ ع٤ٔةغ كَِةلزٚ الثةٖ اٌُج٤و ٓةل٣ٖ الثةٖ ٍة٤٘ب كة٢ ًةَ ّةئ ٝإ اُوةل٣ٌ رٞٓةب اال

ٌٛح ًخٕ ٖٓ ًزخٍ ػِٔخء ح٣َُخ٤ٟخص ُٝٚ ًظخد كي٢ حُـزيَ حُي١ٌ طؼِٔيٚ  "اُج٤ي١ ك" ٤ُٝٞٗبه هّل(

/ؿٞٓيظخف ُٞرٕٞ/طَؿٔيش: 568، )ك٠يخٍس حُؼيَد/ٙ  (198) حُو٤زيش حالىر٤يش ٙ ػٖ حُؼَد ًٝخٕ أ٠٣خش ٛيي٣وخش ُلَى٣ٍيي حُؼيخ٢ٗ(.

 ػخىٍ ُػ٤ظَ(

أكييي حُؼِييّٞ حُظيي٢ ٟٝييغ حُؼِٔييخء حُٔٔيئِٕٞ أٓٔييٜخ حُؼ٤ِٔييش ػِيي٠ أٓييخّ  كؤٛييزق ػِةةْ اُلِةةيأٓةةب *

 ػِةةْ اُلِةةيحُٔالكظييش حُٔ٘ظٔييش ٝحُزلييغ حُؼِٔيي٢ حُيييه٤ن ًٝخٗييض حألىحس حُؼ٤ِٔييش حُظيي٢ ًٍييِٝح ػ٤ِٜييخ 

٢ٛ ِٓٔيِش ٓيٖ حَُٔحٛيي حُل٤ٌِيش حٌُخِٓيش حُظـ٤ٜيِ أهخٓظٜيخ حُيُٝيش ػِي٠ حٓظييحى أهيخ٤ُْ حُؼيخُْ  اُؾل٣ش

حإلٓال٢ٓ ٖٓ َٓٔه٘ي ك٢ هِذ آ٤ٓخ ا٠ُ ه١َزش ك٢ آزخ٤ٗخ . ٌٝٛٙ حَُٔحٛي ًخٗض طظزخىٍ ك٤ٔخ ر٤ٜ٘يخ 

٢ حُي١ٌ حُظؼخٕٝ حُؼ٢ِٔ ًٝخٗض ك٢ حُٞحهغ ٓؼخٛي ػ٤ِٔش ُِيٍحٓش ٝحُظي٣ٍْ ٓؼخش ٢ٛٝ حألٓيخّ حُؼِٔي

 أهخّ ػ٤ِٚ حُِٕٔٔٔٞ ػِْ حُلِي.

ًٝخٗض ٗوطش حٗطيالم حُؼِٔيخء حُٔٔي٤ِٖٔ كي٢ رليٞػْٜ حُل٤ٌِيش ًيٌُي ٍٓيخُش ٛ٘ي٣يش ؿييحٍٝ ك٤ٌِيش هيخّ 

 –٤ٓالى٣ييش  796أٍٝ ػييخُْ كٌِيي٢ ٛييٞ حُلييِح١ٍ ٓيي٘ش  –رظ٤ٌِييق ٓييٖ حُو٤ِلييش حُٜٔ٘ييٍٞ  –رظَؿٔظٜييخ 

م ٖٓ حُوي٣ٔش ػ٠ِ أٓيخّ طـ٣َزي٢ رؼيي ٝؿخء رؼيٙ حُؼالٓش حُوٞح٢ٍُٓ ح١ٌُ ٟٝغ ؿيحٍٝ ك٤ٌِش أى

 إٔ كون حُٔؼِٞٓخص حُٜ٘ي٣ش ٝح٤ُٞٗخ٤ٗش ٝٛللٜخ ػْ أٟخف ا٤ُٜخ ٗظخثؾ رلٞػٚ.

ٝطِييي حُزلييٞع حُؼ٤ِٔييش حُٔظؼٔوييش ٝحُٔزظٌييَس كيي٢ ػِييْ حُلِييي ُِؼِٔييخء حُٔٔيي٤ِٖٔ ٝحُظيي٢ حٓييظؼخٗٞح ك٤ٜييخ 

هيي طيَؿْ  –ر٘زٌش ٖٓ حَُٔحٛي حُل٤ٌِش أهخٓظٜخ حُيُٝش ػ٠ِ حٓظيحى اه٤ِٜٔخ ٖٓ هِذ آٓي٤خ اُي٠ حٓيزخ٤ٗخ 

حُـيحٍٝ حُظ٢ أُلٜخ حٌُؼ٤َ ٜٓ٘خ ا٠ُ حُؼز٣َش ٝحُالط٤٘٤ش ٝرؼٞ حُِـخص حألٍٝٝر٤ش. ُْٝ طٌٖ حُزلٞع ٝ

حُؼِٔخء حألٍٝٝر٤ٕٞ ٟٓٞ طَؿٔش ٓزظَٔس أٝ حهظزخٓخص ٤َٓٔس ٓيٖ رليٞع حُؼِٔيخء حُٔٔي٤ِٖٔ أٓؼيخٍ 
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حُزظخ٢ٗ ٝحٍُِهخ٢ُ. أٓخ حُؼخُْ حألٍٝٝر٢ ح٤َُٜ٘ ) ًٞر٤ٌَّٗٞ ٤ٌُّٗٞٞ ( ح١ٌُ حػظزَٙ حُٔئٍهٕٞ 

ُيييٍٝحٕ حُِٔىٝؿييش حُـَر٤ييٕٞ حُٔئٓييْ ُؼِييْ حُلِييي حُلييي٣غ ٝٗٔييزٞح ا٤ُييٚ أٗييٚ ً٘ييق ػييٖ كًَييش ح

ُيي ٍٝ ، ٝحٌُٞحًييذ كييٍٞ حُ٘يئْ ٝأٗييٚ ٟٝييغ حألٍٝ كيي٢ ٌٓخٜٗييخ حُٜييل٤ق ريي٤ٖ حُٔـٔٞػييش 

  De revolutionibus orbium calestiumحُ٘ٔٔي٤ش كيبٕ ًظخريٚ حُي١ٌ طَؿيغ ا٤ُيٚ ٗيَٜطٚ. 

ُْ ٣ٌٖ ٟٓٞ حهظزخٓخص ٓيٖ رليٞع ػِٔيخء حُلِيي حُٔٔي٤ِٖٔ ٝال  1543ٟٝٝؼٚ هز٤َ ٝكخطٚ ك٢ ٓ٘ش 

 ٤ٔ1537ٖ حُزظخ٢ٗ ٝحٍُِهخ٢ُ ح٣ٌُِٖ طَؿٔيض ٓئُلخطٜٔيخ اُي٠ حُالط٤٘٤يش ٝٗ٘يَص كي٢ ٓي٘ش ٤ٓٔخ حُؼخُ

٤ٓالى٣يش إٔ حُ٘ئْ ٛي٢ ًَٓيِ حُٔـٔٞػيش 1000ٖٝٓ هزَ ًُي حُؼخُْ حُز٢َٗٝ٤ ح١ٌُ هٍَ ك٢ ٓ٘ش 

٣ٞؿيي كيٞح٢ُ هٔٔئجش كٌِي٢ ٓيٖ  –ىٕٝ ٓيخثَ حُؼِيّٞ حألهيَٟ  –ٝك٢ ػِْ حُلِيي ٝكييٙ ح٤ُٔٔ٘ش. 

 . ) حُ٘و٤ٜش حُي٤ُٝش ( ْ حُٜخٓش ك٢ طخ٣ٍن ػِْ حُلِي.حُؼَد ُْٜ ٗظخثـٜ

هيي حػيخىٝح  أُـةٍٞريخٕ  ٍة٤ل٣ٞ٣ًٌَ حُؼالٓش حُؼويش  ا٤ُٖٖ ٝاُٜ٘ل اُؼِّٞ اُؼوث٤خ ا٠ُ اٗزوبٍٝكٍٞ 

، ٛةٞال ًٞفةبٕ، حهيخ ًةٞثال١ فةبٕح٠ُ حُٔيٍٓش حُؼَر٤ش رؼٞ ٍٝٗوٜخ، ٝطَٟ، ٖٓ ٗخك٤يش حهيَٟ، 

ك٢  ًّٞٞ ٤ً٘ؾ، ٝطِو٠ّ ثـلاك ٝاُوبٛوحكوي حطْ كظق ح٤ُٜٖ ك٘وَ ح٠ُ ٌِٓٔش حرٖ حُٔٔخ ٍٓخثَ ػِٔخء 

كيٍٜٓخ ىٍحٓش ىه٤وش، ٝٓخ ًخٕ ٖٓ ػيَٝ  عٔبٍ اُل٣ٖ اُلبه٢ٍح٣ُخؽ حرٖ ٣ْٞٗ ٖٓ  1280ٓ٘ش 

 ؿٞر٤َ الػخٍ ًٞٗٞ ٤ً٘ؾ ٣ٌ٘ق حُو٘خع ػٖ حِٜٛخ.

)ٓلٔي رٖ حكٔي حرٞ ح٣َُلخٕ(، ح١ٌُ ًخٕ ٤َ٘ٓح ٝٛي٣وخ  اُج٤و٢ٖٗٝٝٓ حُ٘خك٤ش حالهَٟ كوي حؿظْ٘  

(، كَٛش حهخٓظٚ حُط٣ِٞش ر٤ٖ حُٜ٘يّٝ كظزخىٍ ٛٞ ٝح٣خْٛ ٓؼخٍف ٓيٍٓش 1030) ُٔؾٔٞك اُـي١ٞٗ

رـيحى ٝطوخ٤ُيي حُٜ٘يي حُوي٣ٔيش ٝحُلي٣ؼيش، ٝهيي ح١ِيغ حٛيَ حُٜ٘يي ػِي٠ حًظ٘يخكخص ر٘ي٢ ١ٝ٘يٚ ٝٗ٘يَ كي٢ 

ٜ٘ييٞى، ًخُٜيي٤٤٘٤ٖ، هييي حهظزٔييٞح ٓؼظييْ ٓؼييخٍكْٜ حُؼ٤ِٔييش ٓييٖ ٣َ١وييٚ ًؼ٤ييَح ٓييٖ حالٍحء حُـي٣يييس. ٝحُ

 /٤ٓي٣ٞ/طَؿٔش: ػخىٍ ُػ٤ظَ( 353، 356)طخ٣ٍن حُؼَد حُؼخّ / ٙ حُوخٍؽ ًٔخ ٣ظَٜ.

هُٞيٚ ) حٕ ػييى حُزيخكؼ٤ٖ كي٢ حُلِيي ٓيٖ ح٤ُٞٗيخٕ ُيْ  كُٝٔجةو ٓؤهؿ اُؼِّٞ اُلو٢َٗ اُضوةخ٤٠٣ٝق 

كبْٜٗ ًخٗٞح ًؼ٤ي٣َٖ ،ًٔيخ أٗيٚ ُيْ ٣ٞؿيي ٓيٖ ري٤ٖ  ٣ظـخُٝ حالػ٤ٖ٘ أٝ حُؼالػش ٝرؼٌْ ًُي ػ٘ي حُؼَد

 )حُو٤زش حالىر٤ش(.حُويٓخء ٗوٚ ٝحكي ٗزؾ ك٢ ػِْ ح٤ٔ٤ٌُخ ر٤٘ٔخ ًخٗٞح ٣ؼيٕٝ رخُٔجخص ػ٘ي حُؼَد(

إ أٛيْ حٗـيخُحص حُٔٔي٤ِٖٔ كي٢ كي٢ ًظخريٚ ) حُؼيَد ٝأٍٝٝريخ ( : ٣ٌُٞ ٣ٞٗةؾ٣ًٌَٝ حُؼخُْ حُـَر٢ 

ٝػ٠ِ حُيَؿْ ٓيٖ حٕ حالؿ٣َين ٛئٔٞح ػييس حىٝحص ك٤ٌِيش ػِْ حُلِي طظٔؼَ ك٢ ط٤ْٜٜٔٔ حَُٔٛي. 

ٜٓ٘ييخ حالٛييطَالد اال إٔ حَُٔٛييي ر٘ييٌِٚ حُٔوٜييٚ ٝحُٔيي٘ظْ ُييْ ٣ظٜييَ ُِٞؿييٞى اال كيي٢ حُؼٜييَ 

 حُؼزخ٢ٓ.

ًخٕ حُـَٝ حألٓخ٢ٓ َُِٔحٛي ٟٝغ حُـيحٍٝ حُل٤ٌِش حُٔز٤٘ش ػ٠ِ حَُٔٛي. ًٝخٗض ٌٛٙ حُـييحٍٝ 

أٍٝ َٓٛي ػَر٢ ر٘خٙ حُٔؤٕٓٞ ك٢ رـيحى ٝحٕ ك٢ حُظ٘ـ٤ْ.  طٔظويّ ك٢ حُــَحك٤ش ٝحُظو٣ْٞ ، ٝأك٤خٗخش 

. ٝحطزؼييٚ رَٔٛييي آهييَ ػِيي٠ هٔييش ؿزييَ هخٓيي٤ٕٞ كيي٢ ىٓ٘يين. اال إٔ أٛييْ َٓٛييي 831أٝ 830ػييخّ 

حُٔـي٢ُٞ ٓيخٗـٞ حهيٞ  1250آال٢ٓ ًخٕ َٓٛي " َٓحؿش " ا٠ُ حُـ٘ٞد ٖٓ طز٣َِ ٝهيي ر٘يخٙ ػيخّ 

 ٛٞالًٞ ٛخىّ رـيحى.

( ٝٛيٞ أٍٝ ػَري٢ أٗ٘يؤ  777ك٢ حُوَٕٝ حُٞٓط٠ حُليِح١ٍ ) طيٞك٢  هي حٗظَٜ ر٤ٖ ك٢٤ٌِ حُؼَدٝ

( ح١ٌُ هخّ رزؼٞ حألٍٛخى حُل٤ٌِش حُٜخٓش ٝرؼٞ حُٔوخ٤٣ْ  929حالٛطَالد . ػْ حُزظخ٢ٗ ) طٞك٢ 

 ( ح١ٌُ ْٛٔ طو٣ٞٔخش ؿي٣يحش ٛٞ حُظو٣ْٞ حُـال٢ُ . ٝهي أهطؤ حُو٤خّ 1123ٝطزؼٚ ػَٔ حُو٤خّ ) طٞك٢ 

هٔٔش آالف ٓ٘ش . أٓخ حُظو٣ْٞ حُـ٣َـ١ٍٞ حُٔٔيظويّ ح٤ُيّٞ كي٢ أٍٝٝريخ كبٗيٚ ر٤ّٞ ٝحكي كو٢ ك٢ ًَ 

 (٣وطت ر٤ّٞ ٝحكي ك٢ ًَ ػالػش آالف ٝػالػٔجش ٝػالػ٤ٖ ٓ٘ش .

ٜيٞ أًؼيَ ٓيخ ٗيـَ حُٔٔي٤ِٖٔ رـخٗيذ ػِيْ حُلِيي ٝح٣َُخٟي٤خص ٝح٤ٔ٤ٌُيخء . كٔ٘يٌ ك ػِةْ اُطةت أٓخ*

ٍحٓيش ح٣َُخٟي٤خص ٝحُلِيي ، هٔئخش ٓظٔيخش حُوَٕٝ حأل٠ُٝ ٖٓ حُٜـَس ًخٗض ىٍحٓيش حُطيذ طئُيق ، ًي

ُؼوخكش أكٌْ أَٓٛخ . ًٌُٝي كبٕ ػيى حال١زخء حُٔٔظخ٣ُٖ ٝٓخ طًَيٞح ٓيٖ ٓئُليخص ٓ٘يٍٜٞس ٛيٞ ػييى 

ًز٤ييَ. ٝكيي٢ ًظييخد " ١زوييخص حأل١زييخء " ُوييٚ حرييٖ أريي٢ حٛيي٤زؼش طييَحؿْ أًؼييَ ٓييٖ أٍرؼٔجييش ١ز٤ييذ 

٠يخ٣ٍش كي٢ حُويَٕٝ حُؤٔيش ري٤ٖ ٝآػخٍْٛ.ٝهي َٝٛ ا٠ُ أٍٝٝرخ ٖٓ ؿِٔش حٗـيخُحص حُٔٔي٤ِٖٔ حُل

ّ ٓوط١ٞييخص ػَر٤ييش كيي٢ حُطييذ أُلٜييخ أًؼييَ ٓييٖ ٓييزؼ٤ٖ ٓئُلييخش ٓؼظٜٔييْ ٓييٖ 1300 – 800ػيخ٢ٓ 
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حُٔئُيق حُ٘ي٤َٜ حألٍٝ كي٢  اُةواى١ح٤ُِٖٔٔٔ ٝإ ًخٕ ر٤ْٜ٘ ػيى ٖٓ حُٔٔي٤ل٤٤ٖ ٝح٤ُٜيٞى. ٣ٝؼظزيَ 

 ُٔؼخٍف حُطز٤ش كظ٠رخُؼَر٤ش ٝأػظْ ًظزٚ ٛٞ ) حُلخ١ٝ ( ح١ٌُ ًخٕ رٔؼخرش ٓٞٓٞػش ٌَُ ح حُطذ

ُٓ٘ييٚ ٝحُيي١ٌ أًِٔييٚ طال٤ٓييٌٙ رؼييي ٝكخطييٚ.٣ٝوغ ٛييٌح حٌُظييخد كيي٢ ػ٘ييَس أؿييِحء ٣وييظٚ حُـييِء حألٍٝ 

رؤَٓحٝ حَُأّ ٝهي هٔٔٚ ا٠ُ ػَ٘س أرٞحد ٝهي هْٔ ًَ رخد ا٠ُ ػيى ٓيٖ حُٔويخالص ، أٓيخ حُـيِء 

حألٓي٘خٕ ... حُؼخ٢ٗ ٖٓ ًظخرٚ ك٤ظ٠ٖٔ ١ذ حُؼ٤ٕٞ ، ٣ٝظ٠ئٖ حُـيِء حُؼخُيغ ١يذ حألٗيق ٝحألًٕ ٝ

ٌٌٛح هٚ حَُح١ُ ًَ ؿِء ٖٓ أؿِحء ًظخرٚ ) حُلخ١ٝ ( حُؼَ٘س رطذ ػ٠ٞ أٝ أًؼَ ٖٓ أػ٠خء 

 ؿْٔ حإلٗٔخٕ.

ٝهي رو٢ ًظخد ) حُلخ١ٝ ( أْٛ َٓؿغ ١ز٢ ك٢ حُؼخُْ كظ٠ ٓطِغ حُوَٕ حُؼخٖٓ ػَ٘ ُِٔي٤الى ، ٝهيي 

ُْ طٌٖ ٌٓ٘  عبٓؼخ ثبه٣ٌثإٔ ٌٓزجخ ٤ًِخ اُطت ك٢ ًًَص حُٔٔظَ٘هش حألُٔخ٤ٗش ) ٣ُـَى ٌٛٞٗش ( 

( 1483ّ – 1423هٔٔٔخثش ػخّ طل١ٞ ؿ٤َ ٌٛح حٌُظخد ، ٝحٕ ِٓي كَٗٔخ ٣ُْٞ حُليخى١ ػ٘يَ ) 

ىكغ ٓزِـخش ًز٤َحش ٖٓ حٌُٛذ ٝحُل٠ش ٓوخرَ حٓظؼخٍس ٌٛح حٌُظيخد ٤ُ٘ٔين أ١زيخإٙ ٗٔيوش ٓ٘يٚ ٣َؿؼيٕٞ 

حُلخ١ٝ ( رٜييى ًيَ ٓيَٝ ا٤ُٜخ ك٢ ػالؿٚ ٝػالؽ أكَحى حألَٓس حُٔخٌُش. ٝهي ػَٝ ك٢ ًظخرٚ ) 

آٍحء حُٔييئُل٤ٖ ح٤ُٞٗييخ٤٤ٖٗ ٝحُ٘ييخ٤٤ٖٓ ٝحُٜ٘ييٞى ٝحُلييَّ ٝحُؼييَد ، ٠ٓيي٤لخش ٓالكظخطييٚ ٓييٖ هييالٍ 

طـخٍرٚ حُؼ٤ِٔش ، ٝٓؼزَحش ك٢ حُوظخّ ػٖ ٝؿٜش ٗظَٙ . ٝهي كلع حَُح١ُ رٌظخريٚ ) حُليخ١ٝ ( طيخ٣ٍن 

ُٔخ ػَكض طِي حُٔٔخٛٔخص .  حُطذ ٝٓٔخٛٔش ًَ أٓش ك٢ ٌٛح حُظخ٣ٍن ، ُٝٞال حٓخٗش حَُح١ُ حُؼ٤ِٔش

ٌُٜٝح ٣َىى حُ٘خّ حُوٍٞ حُٔخػٍٞ ) ًخٕ حُطيذ ٓؼييٝٓخش كخٝؿييٙ أريٞ هيَح١ ، ٤ٓٝظيخش كؤك٤يخٙ ؿيخ٤ُّ٘ٞ 

 ٝٓ٘ظظخش كـٔؼٚ حَُح١ُ ٝٗخهٜخش كؤًِٔٚ حرٖ ٤ٓ٘خ ( .

ّ ( ك٤٘يظَٔ ػِي٠ هٔٔيش 1036-980ٛيـ / 428-371)  الثٖ ٍة٤٘بأٓخ ًظخد ) حُوخٕٗٞ ( ك٢ حُطذ 

ػِيْ ٝظييخثق حألػ٠ييخء ٝػِيْ حُٜييلش ٝػِيْ حألٓييَحٝ ٝػِييْ حُٔؼخُـيش ٝػِييْ حُٔييخىس  أؿيِحء ٛيي٢ :

ك٢ حُطذ ك٢ ؿيخٓؼظ٢ ٓٞٗز٤ِ٤يٚ ُٝٞكيخٕ كي٢ أٝحٓي٢ حُويَٕ حُٔيخرغ  اٌُزبة أُله٢ٍحُطز٤ش . ًٝخٕ 

ػَ٘ ، ٝهي ١زؼض طَؿٔظٚ ا٠ُ حُالط٤٘٤ش ٓض ػَ٘ َٓس ك٢ حُؼالػ٤ٖ ٓ٘ش حُظي٢ ًخٗيض هخطٔيش حُويَٕ 

ي ١زؼيٚ ػ٘ي٣َٖ ٓيَس كي٢ حُويَٕ حُٔيخىّ ػ٘يَ ٝٛيٌح ال ٣ٔؼيَ اال حُطزؼيخص حُويخْٓ ػ٘يَ ، ٝأػ٤ي

حٌُخِٓش ٓ٘ٚ . أٓخ حُطزؼيخص حُظي٢ طوظٜيَ ػِي٠ ؿيِحء أٝ أؿيِحء ٓ٘يٚ كيال كٜيَ ُٜيخ . ٝهيي روي٢ ٛيٌح 

 حٌُظخد أٓخٓخش ُِيٍحٓخص حُطز٤ش ك٢ ؿ٤ٔغ ؿخٓؼخص كَٗٔخ ٝا٣طخ٤ُخ . 

٤ِٔخش كظ٠ أٝحهيَ حُويَٕ حُظخٓيغ ػ٘يَ كي٢ ٝهي ًٍَ ١زؼٚ كظ٠ حُوَٕ حُؼخٖٓ ػَ٘ ، ٝظَ ٣َ٘ف ػ

٤ًِش ١ذ ٓٞٗز٤٤ِ٤ٚ حُظ٢ أٗ٘ؤٛخ حُؼَد ٌٓ٘ أُق ٓ٘ش ، ٝهي ه٤َ أٗٚ أًؼَ ٓخ ىٍّ ٖٓ حٌُظذ حُطز٤يش 

 ك٢ حُظخ٣ٍن ًِٚ .

ٗٔيزش اُي٠ ) حُِٛيَحء ( ٝٛي٢  اُيٛةوا١ٝكٜٞ أرٞ حُوخْٓ هِق رٖ ػزيخّ  ؼَدأٓخ أػظْ ؿَحك٢ حُ

،  Abulcasisػ٘يي حُالطي٤ٖ  ّ ٝٗيَٜط1013ٚي طٞك٢ ٓ٘ش ٟخك٤ش ٖٓ ٟٞحك٢ ٓي٣٘ش ه١َزش ، ٝه

ًٝخٕ ١ز٤ذ رال١ حُلٌْ حُؼخ٢ٗ ٝهي أُق ىحثَس ٓؼخٍف ١ز٤ش ًز٤َس ٓؤٔش ا٠ُ ػالػي٤ٖ هٔئخش ٟئٖ 

 ًظييخد ) حُظٜيي٣َق ُٔييٖ ػـييِ ػييٖ حُظييؤ٤ُق ( ٝأٗييَٜ ٛييٍٞس ُظَؿٔييش ػ٘ييٞحٕ ٛييٌح حٌُظييخد ٛيي٢ 

Concessio ei qui componere haud valet ) .) 

٣ويغ كي٢  حُـَحكيش، ٝػخُؼخش كي٢  ح٤ُٜيُش، ٝهٔٔخش ك٢  حُطذ ٖ إٔ ٤ِٔٗ ٖٓ ٌٛح حٌُظخد هٔٔخش ك٣ٝ٢ٌٔ

 ػالػش أؿِحء ٗخُض أ٠ٔٓ ىٍؿخص حُظوي٣َ ػ٘ي ٗؼٞد أٍٝٝرخ ح٤ُٔٔل٤ش . ٌٝٛح حُؤْ حُوخٙ 

رخُـَحكش   ٝحَُٔكن ريٚ ٛيٍٞ ه٤ٔيش ٌُؼ٤يَ ٓيٖ أىٝحطٜيخ ، ٣ظ٘يخٍٝ كي٢ حُـيِء حألٍٝ ػيالؽ حٌُِي٠   

حُؼييخ٢ٗ حُؼ٤ِٔييخص رٞحٓييطش حُ٘يين ٝحُز٠ييغ ، ًٔييخ ٣ظ٘ييخٍٝ ٣ُييخىس ػِيي٠ ًُييي أٓييَحٝ حُؼ٤ييٕٞ ٝكيي٢ 

ٝحألٓ٘خٕ ، ٝػ٤ِٔش حُلٜخس ، ٝحُلظين ، ٝحٓيَحٝ حُ٘ٔيخء اُين ، ٝكي٢ حُـيِء حُؼخُيغ ٣ؼ٘ي٢ حُٔئُيق 

 رؤٗٞحع حَُٟٞٝ ، ٝطـز٤َ َٟٝد حُوِغ ٝحٌَُٔ.

ٖٓ ظَٜ ٖٓ حُـَحك٤ٖ رؼي حُويَٕ  ٝهي ًخٗض ًظذ حَُِٛح١ٝ حُٜٔيٍ حُؼخّ ح١ٌُ حٓظو٠ ٓ٘ٚ ؿ٤ٔغ

حَُحرغ ػَ٘ ، ٣ٝي٣ٖ حُطذ حألٍٝٝر٢ َُِِٛح١ٝ رٌؼ٤َ ٖٓ ح٥الص حُـَحك٤ش حُظ٢ طظٜيَ ٛيٍٞٛخ 

ّ ٝحُطزؼيش حأله٤يَس ُٜيٌح 1497ك٢ ًظزٚ . ٝهي ١زيغ ًظيخد حُِٛيَح١ٝ كي٢ حُـَحكيش رخُالط٤٘٤يش ٓي٘ش 

 ّ.1861حٌُظخد رخُِـش حُالط٤٘٤ش طٔض ٓ٘ش 
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أٗي٤٤ُٖٔ ) ٓوظ٤ٜٖ رخُطذ  ػَدًخٕ هي أٜٓٔخ ػالػش ػِٔخء  خ ٓٞٗج٤٤ِ٤ٚعبٓؼٖٝٓ حُٔؼَٝف إٔ 

 ٝحُؼِّٞ ٝحُلِٔلش ( ػ٠ِ ؿَحٍ ؿخٓؼش ه١َزش ػْ كٌص كٌٝٛخ ؿخٓؼش رخىٝح ػْ ؿخٓؼش ر٤ِح ك٤غ 

   ًٔيخ ًيخٕ ٣ييٍّ ك٤ٜيخ ًظيخد  ُؼيَدًخٗض طيٍّ ك٢ طِي حُـخٓؼخص ػِّٞ ح٣َُخ٤ٟخص ٝحُلِيي ػ٘يي ح

) حُويخٕٗٞ ( كي٢ حُطييذ الريٖ ٓيي٤٘خ ًٝظيخد ) حُـَحكيش ( ألريي٢ حُوخٓيْ حُِٛييَح١ٝ حُطز٤يذ حالٗئُيي٢ 

 حٍُٜٔ٘ٞ ، ٝهي رو٢ ٌٛحٕ حٌُظخرخٕ حَُٔؿغ حَُث٢ٔ٤ ُظي٣ٍْ حُطذ ك٢ ؿ٤ٔغ حُـخٓؼخص حألٍٝٝر٤ش 

 كظ٠ حُوَٕ حُٔخرغ ػَ٘ ، ٖٝٓ ٌٛٙ حُـخٓؼخص طوَؽ ػِٔخء أٍٝٝر٤ٕٞ ًزخٍ ٖٓ أٓؼخٍ :

 (Harvey) ٝٛخ١ٍٝ ( Carden )ًٝخٍىحٕ( Vesalius ) ٣ٝٝٔخ٤ُّٞ (Fallopius)كخُٞر٤ّٞ

 .( Galilio ) ٝؿخ٤ِ٤ُٞ 

٣ُٝيَس ٛيلش ؿ٣ٍٜٞٔيش أُٔخ٤ٗيخ حالطلخى٣يش كي٢ حكظظيخف حُٔيئطَٔ  " ّةٞاهري٤ٛذ "ٝطوٍٞ حُيًظٍٞس 

ٍحٓيش حُطيذ ، حُي٢ُٝ ُِزِٜخ٤ٍٓخ رخُوخَٛس : ) إ حُـَد ُٖ ٠ٔ٘٣ أريحش أٗٚ ٓي٣ٖ ُِؼِٔخء ح٤ُِٖٔٔٔ ري

ٝإٔ ٓئُلخص حَُِٛح١ٝ ٝحرٖ ٓي٤٘خ ٝحُيَح١ُ ًخٗيض ٛي٢ حٌُظيذ حُٞك٤ييس حُظي٢ طييٍّ كي٢ ؿخٓؼيش " 

 ُْ حُـَر٢ (.خرخَُٓٞ " رٜو٤ِش حُظ٢ ًخٗض ط٠ْ أَٜٗ ٓيٍٓش ُِطذ ك٢ حُؼ

ػ٤ِٚ ، كٌظخرٚ ك٢ حُطيذ ظيَ حَُٔؿيغ حألٍٝ  اُواى١ٝال ٣لٞط٘خ ك٠َ ح٤ُِٖٔٔٔ ك٢ حُطذ ، ٝك٠َ 

 ٍٝرخ ، ُٔيس ط٣ِي ػٖ أٍرؼٔخثش ٓ٘ش.ٝحألٓخّ ك٢ أٝ

ش ٤ًِيٝهي رِؾ ٖٓ طوي٣َ أَٛ رخ٣ٍْ ٌُٜح حُؼخُْ حإلٓال٢ٓ إٔ أهخٓٞح ُٚ ٜٗزخش ك٢ حُوخػيش حٌُزيَٟ كي٢ 

حُطذ ، ًٔخ ػِوٞح ٍٛٞطٚ ك٢ هخػش أهَٟ ًز٤َس طوغ ك٢ ٗخٍع ٓخٕ ؿَٓخٕ ، رل٤غ ٣َحٛيخ ١ِزيش 

ٝرخ َٜٗس " ؿخ٤ُّ٘ٞ " حالؿ٣َو٢ ، ك٤يغ كوي كـزض َٜٗطٚ ك٢ أٍٝ اثٖ ٤ٍ٘بحُطذ ًَ ٣ّٞ ، أٓخ 

 ًخٗض آٍحء حرٖ ٤ٓ٘خ ٝحهؼ٤ش ػ٤ِٔش ُْ ٣ظطَم ا٤ُٜخ حُ٘ي.

 : *اما عي مجال الفل فة

 كون  حجة فً تارٌ  العلوم بأن  قد قٌل )فً اليرب( :  يديوٌ كر العالمة الفرنسً 
للردٌن القرائم علرى انك ال تجد فلسفة عربٌرة برالمعنى الصرحٌح، وان هنراك مر اهب كرٌررة مخالفرة 

نصوص القران لم تسِطع ان تتقدم طلٌقة، ومصدر ه ا الرأي هو ج لنا السابق العمرال العررب، 
ٌُعترف بأن مدار  الالهوت اعتمدت على مؤلفات م فً القرون الوسطى.  والٌوم 

ومن م باطنٌون ومن م عقلٌرون، او معتزلرة بصررٌون ومعتزلرة بيردادٌون  ظاهرٌونومن العرب 
الر ي كران،  البمر  الكبيمركما ٌسمون م، ومن العرب فالسفة، وٌحرق للعررب ان ٌطرالبوا بمبراد  

 (390،391)تارٌ  العرب العام / ص،  ا ارر بالغ فً الهوتٌات القرون الوسطى.كالقديا بوناعانتور

"فصل المقال ما بٌن  البن ر در كبٌر على اوروبا العصر الوسٌط اول ما ان كتابٌن كان ل ما ار
"مشكاة االنوار" فً تفسٌره المس ب الٌة النور  للدزاليالحكمة والشرٌعة من االتصال" ورانٌ ما 

 (93)الشخصٌة الدولٌة / ص فً القرآن.

 هررو فكررر عربررًابممن  ممينا وابممن ر ممد وابممن ماجممة والدزالممي وابممن وفيممل ، ان مررا وصررل الٌرر   
 البمر  الى التأرر بر ، فقرد ترأرر عال فة اوروبااسالمً ل  استقالل  وقوت  واتساع افاق  مما حمل 

م، وك لك تأرر ب   1214 االكويني القديا تومام كما تأرر ب   1037 بابن  ينام  1193 الكبير
 م.1310 وديترش الفربيورجي -م  1302 االكوا باروي

تأرر ب  الفكر اليربً تأررا بعٌد المدا، ولم تكن شروح  لكتب ارسطو  م فقد1198 ابن ر داما 
 اال وسٌلة البراز ارائ  االستقاللٌة.

هو مبدأ حريمة الفكمر وتحكميم واالرر الضخم البعٌد المدا لفلسفة ابن رشد فً الفلسفة االوروبٌة 
 ا ما ا رهما العنيمفالعقل على ا اا الم اهدة والتجربة، عقد كمان لهممه النيريمة اال مالمية ا 

فً تعالٌم الكنٌسة، مما احدث اضطرابا بعٌد المدا حمل الكنٌسة على تحرٌم تعلٌم او قراءة اراء 
 ابن رشد وصدر االمر بحرق كتب .

  م بنظرٌت  فً اخضاع العقل للدٌن والفلسفة وللفق  ارره فً الفكر اليربً.1111 الدزاليوكان 
ان ٌسرتنت   "المنقم من الضمالل"لمؤلفات اليزالً، وخصوصا  مونتكمره وا وقد ادت دراسة 

ولرم تعرد قٌرود مصرادر الرنص المجرردة تعٌقر  . بديكار  ان اليزالً ٌقدم مناقشات  بطرٌقة ت كرنا
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كما لم تعد تعٌق ابا الفلسفة االوروبٌة الحدٌرة. ولدا بحث اليزالرً عرن حقرائق ضررورٌة، شرأن 
)الفكرر  رك الحسٌة وٌوج  فلسفت  الرى المبراد  المؤكردة حدسرٌا.دٌكارت، صار ٌشك فً ٌقٌنٌة المدا

 /انور الجندي(67-66)اضواء على الفكر العربً االسالمً/ص ، /ٌوجٌن أ.ماٌرز/ترجمة: كاظم سعد الدٌن(96،49،45العربً والعالم اليربً/ص 

ا اعتمرد فً مؤلفر  "ترارٌ  الفلسرفة" قرد ابررز الرى اي مرد هنره لوياوٌ كر ان مؤرخ الفلسفة 
فررً كتابررات م وقرررر ان كتابرر  "احٌرراء علرروم الرردٌن" ٌحمررل  الدزالمميالفالسررفة اليربٌررون علررى اراء 

"المرن  " حترى انر  لرو  ديكمار العناصر العلمٌة وطرٌقة البحث التً ظ رت فٌما بعد فرً كتراب 
 (94)الشخصٌة الدولٌة/ ص وجدت ترجمة ان اك لكتاب االحٌاء التضح االنتحال ابرز اتضاذ.

اي  -م 1150، الرى الالتٌنٌرة قبرل سرنة احيا  علموم المدينلقد ترجمت كتب اليزالً، وخصوصا 
بعد حوالً اربعٌن سنة من وفات . وكان ارره فً علوم الدٌن، ل لك السربب، مباشررا نسربٌا، فقرال 

. تومما االكموينيان تأرٌر اليزالرً الشخصرً فرً الالهروت اعظرم مرن ترأرٌر القردٌ   جورج مور
، فقرد وض  العلم والفل فة والعقل عي مواض  اقل منزلمة ممن المدين والالهمو وبما ان اليزالً 

آراءه التً اصبحت سمة ممٌرزة الغلرب فلسرفة القررون الوسرطى. وفضرال عرن  ال كوال يةتقبلت 
 لك، كان اليزالً ٌعتقد ان االحداث تحصل بمشٌئة هللا ولٌست بسربب خرارجً. لر لك ف رو ٌنكرر 

( هر ا الررأي، بتعرٌفر  العالقرة 1776-1711علٌة. وقد تبنى دٌفد هٌوم المفكر االنجلٌزي )مبدأ ال
بٌن السبب والمسبب، بأن ا نتٌجة االعتٌاد على المشاهدة ولرٌ  كمرا ٌرنص قرانون السرببٌة العرام  
مؤكدا ان  حتى ا ا اعقبت حادرة حادرة اخررا، فران االولرى لٌسرت، بالبدٌ رة، سرببا للرانٌرة. وفرً 

لوقت ال ي ارجع اليزالً  لك االسا  المطلق فً المعتقد الرى هللا، ارجعر  هٌروم الرى االعتٌراد، ا
المرؤرخ الفرنسرً ، رينمانودفع التشاب  بٌن تفكٌر اليزالً وتفكٌر هٌوم فً ه ا الموضروع، دفرع 

 يزالًالبارز، ان ٌ ّكر قراءه، ان هٌوم لم ٌقل شٌئا )بخصوص الرابطة السببٌة( اكرر مما قال  ال

م ال ي بنى التفكٌر الفلسفً علرى الرٌاضرٌات والطبٌعٌرات وفضرل الردٌن 1136 ابن ماجةوك لك 
 والعقل واخ  بالعقل وحده.

التررً تبحررث فررً نشررأة االنسرران  حممي بممن يقيممانم صرراحب رسررالة 1185 ابممن وفيمملوجرراء بعررده 
 رفة.الطبٌعٌة وفً تطور العقل االنسانً تطورا طبٌعٌا حتى بلغ اعلى مراتب المع

م ، رو مو عمي كتماب اميمل ، 1650وقد تأ ر بابن وفيل : بلتا ار غران يان عي قهمة انمدريتو 
  . بينوزا، قهة روبن ن كروزو

،االسبانً، بأغلرب ترجماتر   1151-1126 جون )يوحنا  اال بيليومن الناحٌة االخرا فقد قام 
وقد اعٌد ترجمة كرٌر من را مرن العربٌرة الرى الالتٌنٌرة. وتشرمل  دومينكو كودي الفوبالتعاون مع 

تلك المترجمات اربعة حقول: الحساب والفلك والتنجٌم والطب والفلسفة. من اهم تلك المترجمات 
. والمؤلفرات الفلسرفٌة للفرغانيوعلل االفالك، وسر االسرار  للخوارزمي حساب الجبر والمقابلة

 الفل مفة التً كانت ال اما للعالم الالتٌنً ومؤررا عمٌقرا فرً تطرور يوابن  ينا والدزال للفارابي
-66)اضرواء علررى الفكررر العربررً االسررالمً/ص ، /ٌرروجٌن أ.ماٌرز/ترجمرة: كرراظم سررعد الرردٌن(96،49،45)الفكررر العربرً والعررالم اليربررً/ص  ال ممكوال ية.

 /انور الجندي(67

فكر االوروبرً مرا ورد فرً الفقررة التالٌرة: )لقرد ومن ابرز االمرلة على تأرٌر الفلسفة االسالمٌة بال
دراسة العقل التارٌخً العربً فً اصرول  ف را  باللدة العربيةمن خالل اهتمام   التب يراستطاع 

فرً  ريمونمد ممارتين ٌردون بعرة كتبر  بالعربٌرة نجرد سرلفة الر ي كران لوريموندلهو الى جانب 
 العمرا  مريمٌدافع عن    Pugio Fedi contra/)خنجر االيمان ضد الم لمين واليهودكتاب  

مرن خررالل استشرر اده بنصرروص القرررآن وبصررحٌحً البخراري ومسررلم وفررً دفاعرر  عررن وجررود هللا 
وغٌرره مرن مفكرري االسرالم، ف رو علرى سربٌل المررال  الدزالمي وتناهً العالم والخلود ٌعتمد على

الفصرل الخرام  ٌرجرع  وفً المنقم من الضالل ٌستش د فً الفصل االول بالكرٌر من نصوص )
االنموار وميمزان  بم مكاة ( بصورة مكرفة ورسالة فً النف ، كما ٌستش د)التهاع الى نصوص 

 وشررذ والتنبيها  البن  ميناوال ٌقف ب  االمر عند اليزالً بل نجده ٌستش د باالشارات  العمل
ق بعلرم هللا، خاصة فً الفصل الخرام  والعشررٌن و لرك فٌمرا ٌتعلر ابن ر دبل ٌ اجم  االرجوزة
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وهرر ا الجمررع مررا بررٌن القرررآن والسررنة  لفخممر الممدين الممرازه بالمباحممث الم ممرقيةكمررا انرر  ٌستشرر د 
والم هب العقلً السٌنوي وم هب اليزالً وتوظٌف  لنقة الم هب الرشدي وشرروذ فخرر الردٌن 

وقد اكد الرازي لدلٌل كاف على نمو ج االحاطة بالعلوم العربٌة فً اصول ا وفروع ا بلية االم، 
االستشررراق الحرردٌث والمعاصررر علررى االحاطررة بالليررة العربٌررة كمررا هررو معررروف، ورغررم هرر ه 
االحاطة فان تيرٌب العقل الترارٌخً اعتمرد اوال واخٌررا علرى الترجمرات الالتٌنٌرة الترً احاطرت 
بقطب الف م المتمرل فً الفلسرفة السرٌنوٌة وقطرب العقرل المتمررل فرً كتابرات اليزالرً خاصرة فرً 

برر  الت افررت وملحقاترر  كالمشرركاة والمعررارف والمضررنونات االخرررا، ومررا االستشررراق القرردٌم كتا
والحدٌث اال حلقة موصلة للعقل التارٌخً الرى كبرار المفكررٌن اليرربٌٌن الر ٌن ٌعرفرون الالتٌنٌرة 

لترارٌخً )االستشرراق وتيرٌرب العقرل اوغٌرهم. وهيوم ولوع وكانو ديكار  واليبنتزوال ٌعرفون العربٌة امرال 

      /د.محمد ٌاسٌن عرٌبً(154العربً/ص 

كيييحش ًز٤ييَحش. اً طييَؿْ  ؛ كوةةل ثِةةؾ رةةأص٤و األكة اُؼوثةة٢ كةة٢ األكة األٝهٝثةة٢ أٓةةب األكة*

حألٍٝٝر٤ٕٞ حٌُؼ٤َ ٖٓ حُٜٔ٘لخص حُؼَر٤ش " ًٔوخٓخص " حُٜٔيح٢ٗ ًٝظخد " ٤ًِِش ٝىٓ٘ش " ٝؿ٤َٛخ 

ُظئػَ ك٢ ح٥ىحد حألٍٝٝر٤ش. ٝكٔز٘خ ٓخ أػزظٚ حُيحٍٕٓٞ ٖٓ طؤػ٤َ " ٍٓيخُش حُـليَحٕ " ألري٢ حُؼيالء 

ص حُٔوخٍٗش حٓظيحى ٌٛح حُظؤػ٤َ ا٠ُ ًظخرخص حُٔؼ١َ ك٢ " ح٤ٌُٓٞي٣خ حإل٤ُٜش" ُيحٗظ٢ ًٔخ أػزظض حُيٍحٓخ

رًٞخط٘ييي٤ٞ حإل٣طيييخ٢ُ ٝٓيييَكخٗظ٤ِ حألٓيييزخ٢ٗ ٌٝٗٔيييز٤َ ٝط٘ٞٓيييَ حإلٗـ٤ِييي٤٣ِٖ . ريييَ إٔ حُٔيٍٓيييش 

حَُٝٓخ٤ٔٗش ك٢ أٍٝٝرخ حػظٔيص رخألٓخّ ػ٠ِ ح٥ىحد حُؼَر٤ش   كوي َٜٗ الكٞٗظ٤ٖ حُ٘خػَ حُل٢َٔٗ 

٘خػَ حألُٔيخ٢ٗ رخإلٓيالّ كي٢ ؿ٘ي٠ ػيٖ حُز٤يخٕ. ٖٓ أىد " أُق ٤ُِش ٤ُِٝش " . ٝاػـخد " ؿٞطش " حُ

ًٔخ أػَص هٜش " ك٢ ر٢٘ ٣وظخٕ " الرٖ ١ل٤َ ٝهٜش " أَٛ حٌُٜق " ًٔخ ٍٝىص رخُوَإٓ حٌُي٣َْ 

ك٢ ح٥ىحد حألٍٝٝر٤ش حُظ٢ حطٔٔض رخُطخرغ ح١َُِٓ   ًَٝح٣ش " ٍٝرٕ٘ٔٞ ًَُٝٝ " ُيح٤٤َٗ ى٣لٞ . 

خص حألٗئُي٤ش كي٢ ٗيؼَحء " حُظَٝريخىٍٝ " ٝرخُٔؼَ أػيَ ٗيؼَ حُـيٍِ ػ٘يي حُؼيَد ٝهخٛيش حُٔٞٗيل

حُل٤٤َٖٔٗ ٝحُ٘ؼَحء حُـٞح٤ُٖ حإلٗـ٤ِِ. ٝك٢ ٌٛح حُٜيى ًًَ ؿٞٓظخف ًٖٞٛ " أٗٚ ٖٓ حُٔٔيظل٤َ 

حُٔزخُـش ك٢ طوي٣َ حُو٤ٔش حُوالهش ٝحُِٜٔٔش ُ٘ؼَ حُزَٝكخْٗ ك٢ ٓـخٍ حُٔ٘خػَ أٝ كي٢ ٓـيخٍ حُليٖ، 

ؼَ حُالط٤٘ي٢ ، كزـ٤يَ ٛيٌح ال ٣ٌٔيٖ طؼ٤ِيَ ظٜيٍٞ كٜٞ حألّ ُِ٘ؼَ حُلي٣غ ُٝؼِيٚ ٣ليٞم كي٢ ًُيي حُ٘ي

 ٞى حٓٔخػ٤َ (ٔ) طخ٣ٍن حُل٠خٍس حُؼَر٤ش حإلٓال٤ٓش / ى. ٓلحُ٘ؼَ حإل٣طخ٢ُ ٝحالٓزخ٢ٗ ٝحألُٔخ٢ٗ ٝحُل٢َٔٗ ". 

ٝح٠ُ حُـَد حٗظوِض ٓوخٓخص ري٣غ حُِٓخٕ حٌُٜٔح٢ٗ ٝحُل٣َي١َ ٝٓلٔيي ريٖ ٗخك٤يخ حُزـييحى١ ك٤يغ طيْ 

ُلَٗٔيي٤ش ٝحالُٔخ٤ٗييش،ٖٝٓ حُط٣َييق حٕ ٓظييَؿْ ٓوخٓييخص حُل٣َيي١َ حُيي٠ طَؿٔظٜييخ حُيي٠ حالٗـ٣ِ٤ِييش ٝح

حالُٔخ٤ٗش هي ٗوِٜخ ٝهي حىهيَ كي٢ حُظَؿٔيش رؼيٞ حُوٜيخثٚ حُزالؿ٤يش ًخُٔيـغ ٝحٓيظؼٔخٍ حٌُِٔيخص 

 حُٔئُلش ٖٓ كَٝف ٓ٘و١ٞش ٖٝٓ كَٝف ِٜٓٔش.

ػِي٠ ًٌَٝٗ طؤػ٤َ هٜٚ حُليذ حُؼي١ٌٍ حُي١ٌ ٗٔيخ ٝطَػيَع ري٤ٖ ٠ٓيخٍد ه٤يخّ حُزخى٣يش حُؼَر٤يش 

حػٔخٍ حٌُؼ٤َ ٖٓ حىرخء حٍٝٝرخ ٝحٜٛٔيخ ٍحثؼيش ٌٗٔيز٤َ "٤ٍٓٝيٞ ٝؿ٤ُٞيض".ٝػٞىس حُي٠ ًظيخد حريٖ 

 كِّ حُظخ١َٛ"١ٞم حُلٔخٓش"طزَٖٛ ُ٘خ ػ٠ِ ًُي.

رِيؾ اُْةؼو اُؼوثة٢ ٝحٕ حُلٌَ حالٍٝٝر٢ طؤػَ طيؤػ٤َح ٝحٟيلخ رٟٔٞيٞػخص حالىد حُؼَر٢،ًُيي حٕ 

ظويَ ك٤يٚ حٛيَ حٍٝٝريخ حُي٠ ٛيٌح حُِيٕٞ ٓيٖ حالىد ىٍؿش ًز٤َس ٖٓ حُٔٔٞ ٝحَُهيش ٝحُيهيش كي٢ ٝهيض حك

َٝٓػخٕ ٓخ ظَٜ حػَ حُ٘يؼَ كي٢ حالٗيؼخٍ حالٍٝٝر٤يش ،ٝرخُيٌحص حٗيؼخٍ حُظَريخىٍٝ حالٓيزخ٤ٗش ًيٌُي 

طؤػَ حالٍٝٝر٤ٕٞ ك٢ ٗؼَْٛ رخُؼَد،كؤهٌٝح ػْٜ٘ كْٜ٘ حُو٢ٜٜ ٝٓيخ كٞطيٚ آىحرٜيْ ٓيٖ ٓـيخَٓحص 

 ١َ ػزي حُـ٢٘()حُٔي٤ٗش حُؼَر٤ش حالٓال٤ٓش/٣ٔ ٝه٤خٍ ٝحٓغ ري٣غ.

ٝهخٍ ٗخٍرخٗظ٢ َٛحكش ك٢ طخ٣ٍويٚ ٠ُٜ٘يش حالىحد حالٍٝٝر٤يش "حٗيٚ ٣ـيذ حالػظيَحف ريؤٕ حُ٘يؼَ  

حُؼَريي٢ ٛييٞ حالّ ٝحُٔؼِٔييش حُٔ٘ييظًَش ُِ٘ييؼَ حالٓييزخ٢ٗ ٝحُـ٘ييٞر٢ ٝحٕ حػييخٍ ٛييٌح حُ٘ٔييذ ؿ٤ِييش كيي٢ 

ظيَف ريٚ هٜخثي حُ٘ؼَحء حَُكخُش" ػ٠ِ حٕ حُُٕٞ حُ٘ؼ١َ ٓؤهًٞ ػٖ حُؼَد ال ٓلخُش ٝٛٞ ٓخ حػ

حالٓوق ١ٞٛ َٓر٢ ٢ُٝ ػٜي كَٗٔخ كخٗٚ حهَ رؤٕ حُؼَد ػِٔٞح حُٔؼخ٣َٖٛ كٖ حُيُٕٞ حُي١ٌ ًيخٕ 

  (/ حكٔيٍٟخ ريحُو٤زش حالىر٤ش)ٓـٜٞال ك٢ ػٜي حَُٝٓخٕ ٝح٤ُٞٗخٕ .

 -*العرب وانجازا  الحضارا  االخرى:
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 ك٢ ًظخرٚ ) ك٠خٍس حُؼَد ( : عٍٞزبف ُٞثٕٞؼالٓش ٣وٍٞ حُ

) ًِٝٔخ أٓؼ٘خ ك٢ ىٍّ ك٠خٍس حُؼَد ًٝظيزْٜ حُؼ٤ِٔيش ٝحهظَحػيخطْٜ ٝك٘يْٜٞٗ ظٜيَص ُ٘يخ كويخثن 

ؿي٣يس ٝآكخم ٝحٓؼش ، َُٝٔػخٕ ٓخ ٍأ٣٘خ إٔ حُؼَد أٛلخد حُل٠يَ كي٢ ٓؼَكيش حُويَٕٝ حُٞٓيط٠ 

هةوٕٝ ، ٓةٞهكا  ػ٤ِٔةب  ٍةٟٞ  خٝإٔ عبٓؼةبد اُـةوة ُةْ رؼةوف ُٜةب ، ٓةلح فَٔةُؼِيّٞ حألهيي٤ٖٓ ، 

ٝإٔ اُزبه٣ـ ُْ ٣ؼوف أٓخ أٗزغذ ٓةب ٝأْٜٗ ْٛ ح٣ٌُٖ ٓيٗٞح أٍٝٝرش ٓخىسش ٝػوالش ٝأهالهخش،، ٓؤُلبرْٜ

) إٔ اُؼةوة . ٠٣ٝي٤ق ُٞريٕٞ : أٗزغٞٙ ك٢ ٝهذ ه٤ٖو ، ٝأٗٚ ُْ ٣لوْٜ هّٞ ك٢ االثزلاع اُل٢٘ ( 

ب اؽزوٓٞا ٓ٘ن كٝه اُلزؼ األٍٝ ،  صبه األْٓ اُز٢ ٌِٓٞٛب ُْٝ ٣لٌةوٝا كة٢ ؿ٤ةو االٗزلةبع ثؾٚةبهرٜ

 ٝروه٤زٜب، ٝمُي فالكب  ٌُض٤و ٖٓ األْٓ اُلبرؾخ اُز٢ عبءد ثؼلْٛ (.

ُٝظ٤ٟٞق ًُي ٗـي إٔ حُؼَد ك٤ٖ ِٝٛٞح حُٜ٘ي ٝح٤ُٜٖ ٝؿ٤َٛٔخ أػ٘يخء حُلظٞكيخص حُؼَر٤يش ريٌُٞح 

،ًٔيخ ٝحٛيِٞح طط٣َٞطِيي حالٗـيخُحص ؿ٤ٔغ ؿٜٞىْٛ ُإلٓظلخىس ٖٓ حٗـخُحص طِي حُيزالى حُل٠يخ٣ٍش 

ِوخش ؿي٣يحش ،ٓٔخ أكيع حٗوالريخش ٗيخٓالش ٝػ٤ٔويخش ؿ٤يَ ٝؿيٚ حُؼيخُْ رؤٓيَٙ.ٖٝٓ ًؼخىطْٜ رل٤غ هِوٞٛخ ه

حالٍهيخّ ( 5( حُيٍٞم )4( ِٓيق حُزيخٍٝى )3( حُٔيٌَ)2)( حُزٞٛيِش 1)أرَُ حألٓؼِش ك٢ ٌٛح حُٔـخٍ : 

 ...... حُن.حُؼَر٤ش

 كٔييٖ حُٔؼييَٝف إٔ حالرييَس حُٔـ٘خ٤١ٔيي٤ش ٛيي٢ حًظ٘ييخف ٛيي٢٘٤ هييي٣ْ ٌُٝييٖ ثبُجٕٞةةِخٝك٤ٔييخ طؼِيين 

ح٤٤٘٤ُٜٖ حٓظويٓٞٛخ ك٢ أٍٓٞ هَحك٤ش ٖٓ هزَ ًٜ٘ظْٜ ُْٝ ٣ٔظويٓٞٛخ ه٢ ك٢ حألؿَحٝ حُؼ٤ِٔش ، 

 ك٢ ك٤ٖ حٓظويٜٓخ حُؼَد ك٢ حُٔالكش ر٤ٖ َٓكؤ ًخٗظٕٞ ك٢ ح٤ُٜٖ ٝر٤ٖ ؿٍِ ٓٞٓطَس.

٣ٝييًٌَ حُؼييخُْ حُـَريي٢ ) حُييي٢ِ٤٤ٓٝ ( إٔ حُؼييَد هييي ٟٝييؼٞح حُزٞٛييِش كيي٢ حالٓييظؼٔخٍ حُؼِٔيي٢ كيي٢ 

 ٝؿَٟ طؼ٤ْٔ حٓظؼٔخُٜخ ك٢ حُزَ ٝحُزلَ.ٖٓ حُوَٕ حُلخى١ ػَ٘ ح٤ُٔالى١  حُٜ٘ق حألٍٝ

كزخَُؿْ ٖٓ إٔ ح٤ُٞٗخٕ ك٢ ػَٜ حالٌٓ٘يٍ حُٔوي٢ٗٝ ػَكٞٙ ػ٘يٓخ ؿِٝ حُٜ٘يي  ثبٌَُو ٝك٤ٔخ طؼِن

، ٝأٗخٍٝح ا٤ُٚ ٝا٠ُ حُ٘زخص ح١ٌُ ٣ٔظوَؽ ٓ٘ٚ اال أْٜٗ ُْ ٣يهِٞٙ ا٠ُ ٓ٘طوش حُزلَ حُٔظ٢ٓٞ ، ُٝيْ 

ِٚ .... ٝظَ ٓـٜٞالش ك٢ ٌٛح حُـِء ٓيٖ ػيخُْ حُل٠يخٍس كظي٠ هييّٝ حُؼيَد حُي٣ٌٖ ؿؼِيٞح ٣ٜظٔٞح ر٘و

ٓ٘ٚ طـخٍس ػخ٤ُٔش ، َٝٗ٘ٝح ٍُحػظٚ ك٢ ؿ٤ٔغ أٗلخء ى٤ٗخْٛ ٝأٓٔٞح ٓؼخَٓ حُظ٣ٌََ ك٢ ًيَ ٌٓيخٕ 

 ، ٝكٔ٘ٞح ١َم ٛ٘خػظٚ كظ٠ أٛزق طـخٍس ى٤ُٝش ٍحرلش.

حَُ٘م كؤىهِٞٙ ا٠ُ حُؼخُْ ح٤ُٔٔل٢. ٝٗ٘طض ٝهي ١خد ٌٓحم حٌَُٔ ُيٟ حُٔلخٍر٤ٖ ح٤ُِٜز٤٤ٖ ك٢ 

 طـخٍس حٌَُٔ ك٢ حُز٘يه٤ش ٝؿ٤َٛخ ٖٓ حُٔيٕ حألٍٝٝر٤ش ٤ٖ٘ٓ ١ٞحالش.

كوييي أػزييض حُؼخُٔييخٕ حُـَر٤ييخٕ ٓٔيي٤ٞ ٣ٍ٘ييٞ ٝٓٔيي٤ٞ كخك٤ييش رـييالء ) إٔ  ثِٔةةؼ اُجةةبهٝكأٓييخ ك٤ٔييخ طؼِيين 

..... ٝإٔ حُؼيَد ٛيْ حُي٣ٌٖ ح٤٤٘٤ُٜٖ ْٛ ح٣ٌُٖ حًظ٘لٞح ِٓق حُزخٍٝى ٝحٓظؼِٔٞٙ ك٢ حُ٘خٍ حُٜ٘خػ٤ش 

 حٓظوَؿٞح هٞس حُزخٍٝى حُيحكؼش أ١ إٔ حُؼَد ْٛ ح٣ٌُٖ حهظَػٞح حألِٓلش حُ٘خ٣ٍش ( .

ٗـق حُؼِٔخء  13،12ٝك٤٘ٔخ حٗظيص ٓٞؿخص حُلٔالص ح٤ُِٜز٤ش ػ٠ِ حَُ٘م حإلٓال٢ٓ ك٢ حُو٤َٖٗ 

ًؿٜيخ حٓيظويٓظٜخ حُِٕٔٔٔٞ ك٢ حهظيَحع ٓيخىس ) ٓلَهؼيش ًخ٣ٝيش كخٍهيش ( ٝأٓيِلش ٗخ٣ٍيش طؼييىص ٗٔخ

 حُوٞحص حإلٓال٤ٓش ٟي ح٤ُِٜز٤٤ٖ ح٣ٌُٖ ؿٜيٝح ك٢ ٓؼَكش أَٓحٍٛخ.

ػييْ أكِييق حُٜيي٤ِز٤ٕٞ ػييٖ ٣َ١يين ؿٞح٤ٓٔييْٜ كيي٢ حُلٜييٍٞ ػِيي٠ ٓييَ ٛييٌح حالهظييَحع ٓييٖ حُٔ٘ييَم 

حإلٓال٢ٓ ، كخٓظويٓٞٙ ك٢ حُو٠خء ػِي٠ حٓيزخ٤ٗخ حإلٓيال٤ٓش حُظي٢ ًخٗيض طظٜيخٟٝ طليض حالٗؤيخٓخص 

ٕ الهظييَحع حُزييخٍٝى ٝٛيي٘خػش ًَٓزخطييٚ رٔؼَكييش ح٤ٌُٔييخ٤٣ٖٝ حُٔٔيي٤ِٖٔ ٝحُلييَٝد حأل٤ِٛييش ، ًٝييخ

ٝحهظيَحع حُٔيييحكغ ٝحُو٘خريَ ُِٜٔ٘يٓيي٤ٖ حُٔٔيي٤ِٖٔ ٝحٓيظويحٜٓخ طييؤػ٤َٙ حُؼظيي٤ْ حُلؼيخٍ ػِيي٠ حُٔـظٔييغ 

حألٍٝٝر٢ ٝحُٔـظٔغ حُي٢ُٝ ػوخك٤خش ٝحؿظٔخػ٤خش ٤ٓٝخ٤ٓخش ٝكَر٤خش كظ٠ هخٍ رؼٞ حٌُظخد حألٍٝٝر٤يٕٞ 

خٕ ريح٣ش حُط٣َن ا٠ُ طل٣ََ حُزَ٘ ك٢ ػالهيخص حُ٘يؼٞد ٝطل٣َيَ حُليَى ىحهيَ إٔ ٌٛح حالًظ٘خف ً

 ٗطخم حألٓش حُٞحكيس.

كبٕ حُلٌَس حأل٠ُٝ ُٜ٘خػظٚ هي أطض ٖٓ ح٤٤٘٤ُٜٖ ح٣ٌُٖ ًخٗٞح ٣ٜ٘ؼٕٞ حٍُٞم  ثبُٞهم ٝك٤ٔخ ٣ظؼِن

 ٖٓ َٗحٗن حُل٣ََ ٌٓ٘ ُٖٓ ٣ٞ١َ .... ٝك٤ٖ كظق حُؼَد َٓٔه٘ي ٝؿيٝح ك٤ٜخ ٜٓ٘ؼخش ٍُِٞم ، 

 ٣ٝظزغ حُؼَد ػخىطْٜ ك٤لخُٕٝٞ حٓظويحّ حُٜ٘خػش حُـي٣يس ػ٠ِ أكٖٔ ٝؿٚ ، ٝرٔخ إٔ حالٗظلخع رٌٜٙ 
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وٜييٍٞحش ػِيي٠ حُييزالى حُٔ٘ظـييش ُِل٣َييَ كوييي ٝؿييذ إٔ ٣لٌييَ ، هزييَ ًييَ ٗيي٢ء ، كيي٢ حُٜيي٘خػش ًييخٕ ٓ

أُؼِٚخ ثئؽالٍ اُوطٖ ٓؾةَ اُؾو٣ةو ، صةْ عةبء حٓظزيحٍ ٓخىس أًؼَ ٤ٗٞػخش ٖٓ ٓخىس حُل٣ََ، ٝطلَ 

اًزْبف اُٞهم ٖٓ اُوصبس . ٖٝٓ اُٖؼت رول٣و أ٤ٔٛخ افزواع اُةٞهم . كٔةٖ ّةأٗٚ هِةت اُةل٤ٗب ، 

ْ اُؼِْ ٝإْٗبء ٌٓزجبد ػظ٤ٔخ ْٝٗو اٌُزبة ْٗوا  ّةبٓال  هف٤ٖةب  ٣ٌةٕٞ كة٢ ٝٓب ًبٕ ٤ٌُٖٔ رؼ٤ٔ

ٓز٘ةةبٍٝ اُغ٤ٔةةغ إال ثؼةةل اٍةةزجلاٍ هم اُوةةلٓبء ٝٝهم اُٖةة٤٤٘٤ٖ اُؾو٣ةةو١ ثةةبُٞهم اُةةن١ ٛةةٞهٙ 

 اُؼوة ٓٔب ٣لػٞٗب إ٠ُ اُوٍٞ ثإٔ ّوف ٛنا االفزواع ٣ؼٞك إ٠ُ اُؼوة.

ٝٓغ حٍُٞم حكخم حُؼوخكش ػ٘ي حُؼَد ٝطٞٓيؼض  . ٝهي795ٝهي ريأ حٍٝ ٜٓ٘غ ٍُِٞم ك٢ رـيحى ػخّ 

ٛ٘خػش حٌُظذ ٝػ٤ِٔش ر٤ؼٜخ ٝأىٟ ًُي ح٠ُ حطٔخع ٗطخم حُؼِْ.ُٝويي ؿييص ًيَ ٓيٖ ٗيخ١زش ٝرِ٘ٔي٤ش 

كيي٢ حٓييزخ٤ٗخ ٓييٖ حٛييْ َٓحًييِ ٛيي٘خػش حُييٍٞم ٜٝٓ٘ٔييخ ٝٓييٖ ٛييو٤ِش حٗظوِييض ٛييٌٙ حُٜيي٘خػش حُيي٠ 

٣َييذ حُلييي٣غ"ألر٢ ػز٤ييي حٍٝٝرخ،ٝحهيييّ ٓوطيي١ٞ ػَريي٢ ػِيي٠ حُييٍٞم ٛييٞ حٌُظييخد حُٔؼييَٝف "رـ

ٝال ٣ِحٍ ٓللٞظخ ك٢ ؿخٓؼيش ٤ُييٕ.ٝحٍٝ ٓوطي١ٞ حٍٝٝري٢ ٣ؼيٞى ػٜييٙ  866حُوخْٓ رٖ ٓالّ ػخّ 

  )حُؼَد ٝحٍٝٝرخ/٣ُْٞ ٣ٞٗؾ(                                                                 ٜٝٓيٍٙ ٛو٤ِش. 1090ح٠ُ ػخّ 

اُي٠ أٍٝٝريخ ػ٘ييٓخ ٗؼيَف إٔ ًظخريش حٌُظيذ كي٢  ؼيَدِيٚ حُٝطظ٠ق حأل٤ٔٛش حُزخُـش ٍُِٞم ح١ٌُ أىه

(   parchementم حُزَٗئخٕ )ٍ ( أٝ  Vellumحُؼٜيٍٞ حُٞٓيط٠ ًخٗيض طـي١َ ػِي٠ هٔيخٕ )

ٝٛٔخ رخٛظخ حُؼٖٔ كظ٠ إٔ حٌُخطيٍحث٤خص ٝحالى٣َس ٝكيٛخ ٢ٛ حُظ٢ ًخٗض طٔظِي حٌُٔظزخص.... ٝريٌُي 

 أُؼوكخ. كفٍٞ اُٞهم إ٠ُ أٝهٝثب ػ٠ِ إُـبء اؽزٌبهٓخػي 

٢ٌُ ٗلهى أ٤ٔٛةخ رطة٣ٞو اُؼةوة ُٖة٘بػخ اُةٞهم كئٗةٚ الثةلإٔ ْٗة٤وإ٠ُ ٓةب مًةوٙ اُؼةبُْ اُـوثة٢ ٝ

L.S.Stavrianos    ثإٔ ًزبثخ َٗقخ ٝاؽلح ٖٓ اإلٗغ٤َ "  1500ك٢ ًزبثٚ " اُؼبُْ ؽز٠ ٍ٘خ

 ".ػ٠ِ ٛنا اُوم رؾزبط إ٠ُ ٓب ال ٣وَ ػٖ عِٞك صالصٔب٣خ فوٝف

: حٕ حُؼيَد حىهِيٞح كي٢ حٍٝٝريخ ػالػيش حهظَحػيخص ،ٜٓيي ًيَ هٝثةود ثو٣لبُةذ٣ًٌَٝ حُؼخُْ حُـَر٢ 

 ٜٓ٘خ حُٔز٤َ ُالٗوالرخص حُٔئػَس ك٢ حُؼخُْ رؤَٓٙ:

 حرَس حُٔالك٤ٖ حُظ٢ ٝٓؼض حٍٝٝرخ ح٠ُ حه٠ٜ كيٝى حالٍٝ )حُزِٞٛش( . -حٝال

 حُزخٍٝى ح١ٌُ ه٠٠ ػ٠ِ ِٓطش حُ٘زالء حُِٔٔل٤ٖ. -ػخ٤ٗخ

 ٔز٤َ ُلٖ حُطزغ.حٍُٞم ح١ٌُ ٜٓي حُ -ػخُؼخ

حٕ حالٗوالد حُٔ٘ظؾ ٖٓ حىهخٍ حٍُٞم ُيْ ٣ٌيٖ حهيَ ٗيؤٗخٖٓ ط١ٞجيش حُط٣َين ُليٖ حُطزيغ، الٕ حُ٘ييٍس 

حُ٘ييي٣يس ٌُِظيييذ ًخٗييض ػِييي٠ حالًؼيييَ ٍحؿؼييش حُييي٠ ٗيييٍس حَُهيييٞم . كييي٘لٖ ٗؼييَف ٤ًيييق حٕ ٓظيييٕٞ 

حُويّيحّ ، حُٔوط١ٞخص حُوي٣ٔش ك٢ حٍٝٝرخ ًخٗض طٔل٠ ٓيَس رؼيي ٓيَس ُظويي٣ْ حالىٝحص ٌُظخريش ًظيخد 

ٝكٌخ٣خص حُوي٤ٔ٣ٖ ، كظ٠ ٤ُ٘يٍ حٕ طٞؿي حالٕ حُٔوط١ٞخص حهيّ ٖٓ حُوَٕ حُليخى١ ِػ٘يَ . ُٝيٌُي 

ًخٗض حٓؼخٍ حٌُظذ ؿخ٤ُش ؿيح. كٌخإٗظْ آٗـٞى ىكؼض ٓخثظ٢ ٍأّ ٖٓ ح٠ُيؤٕ ٝهٔٔيش ٌٓخث٤يَ ٓيٖ 

حُليخى١  حُل٘طش ، ٝحُـ٣ٞيحٍ، ٝحٌٍُس ػٔ٘خ ٌُظخد حُٔٞحػع. كظ٠ ك٢ حُِٖٓ حاله٤َ كي٢ ػٜيي ُي٣ْٞ

ػَ٘ ك٤٘ٔخ حٍحى حُِٔيي حٕ ٣ٔيظؼ٤َ طٜيخ٤ٗق ١ز٤يش ُِطز٤يذ حُٔٔيِْ حُيَح١ُ )حٗيَٜ ح١زيخء حُويَٕٝ 

حُٞٓط٠( ٖٓ ٌٓظزش ؿخٓؼش رخ٣ٍْ ، هيّ ٓويحٍح ٖٓ حٌُٛذ ُِظؤ٤ٖٓ ، ٝحٟطَ ٣ُيخىس ػ٤ِيٚ حٕ ٣وييّ 

 ُض(..)حٗظٜض حهٞحٍ ٍٝرَص ر٣َلخ٣َٗلخ ٠٘٤ُْ ٓؼٚ ًخ٠ُٔخٗش ك٢ ػٜي ٣ـزَٙ ػ٠ِ حػخىس حٌُظخد

 ٓالؽظخ: 
ٓٔب ال ٣ْي ك٤ٚ إ كٖ اُطجغ، ً٘ز٤غخ ٛج٤ؼ٤خ الًزْبف ٕ٘بػخ اُٞهم ًبٕ أ٣ٚبٖٓ اًزْبف اَٛ 

كوي ػزض حٕ "طيخ٣ٍن حُطزي١َ" ١زيغ كي٢ حٝحثيَ  ا٤ُٖٖ. ْٜٝٓ٘ رؼِٔٚ اُؼوة، ْٝٗوٝٙ ك٢ اٝهٝثب.

الى٣يش، ح١ ٤ٓ 970حُوَٕ حُؼخَٗ ح٤ُٔالى١ ك٢ رـيحى. ١ٝزغ ٍٓيخثَ "حهيٞحٕ حُٜيلخ" ك٤ٜيخ كي٢ ٓي٘ش 

كيي٢ ػٜييي ٜٓيي٘ل٤ٜخ حهييٞحٕ حُٜييلخ ٝهييالٕ حُٞكييخ . ١ٝزييغ رخالٗيييُْ كيي٢ ه١َزييش "ٓوظٜييَ طييخ٣ٍن 

حُطز١َ" ٓغ حُظٌِٔش ٝح٣ُِخىس ػ٤ِٚ ٖٓ طيخ٣ٍن حك٣َو٤يخ ُِو٤ِليش حُلٌيْ حُؼيخ٢ٗ حُي١ٌ طي٠ُٞ حالٓيَ ٓيٖ 

كيٖ ٤ٓالى٣ش. ٝٛٞ ٣يكٞ ىػٟٞ حالٓظخً حال٢ٌ٣َٓ ًخٍطَ ح١ٌُ حىػ٠ حٕ  976ح٠ُ ٓ٘ش  961ٓ٘ش 

حُطزييغ حىهِييٚ ؿ٤ٌ٘ييِ هييخٕ كيي٢ حٍٝٝرييخ ػ٘ييي  ٛـٞٓييٚ ػ٤ِٜييخ )ٍحؿييغ رلؼ٘ييخ "ػالٓييش حالٓييظلٜخّ ُيييٟ 

 )ح٤ُٔي حرٞ حَُٜ٘ حكٔي حُل٢٘٤ٔ ك٢ ًظخد ٍٝرَص ر٣َلخُض(.حُـَد ٖٓ حهظَحع حُؼَد"( 
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كيي٢ ًظخرييٚ ) حُؼييَد ٝحٍٝٝرييخ (  ُةة٣ٌٞ ٣ٞٗةةؾ: ٣وييٍٞ حُؼييخُْ حُـَريي٢  ٝك٤ٔةةب رؼِةةن ثبألههةةبّ اُؼوث٤ةةخ

حؿ٘خء حُٔؼَكش حالٗٔخ٤ٗش ك٢ ٛيٌح حُٔـيخٍ ، ٝهيي طيخرؼٞح ىٍحٓيش ػِيْ حُلٔيخد أْٜٓ حُِٕٔٔٔٞ ك٢ :))

ح٠ُ ٓيٟ حرؼي ٖٓ ػَد حُـخ٤ِٛش حُي٣ٌٖ حٗلٜيَص ٓؼِٞٓيخطْٜ كي٢ كييٝى حُظـيخٍس ٝحُي٣يش . كخُيُٝيش 

 حالٓال٤ٓش ططِزض طوي٣َحص كٔخر٤ش ُظ٘ل٤ٌ أكٌخّ حًُِخس ٝحُـ٣ِش ٝحُوَحؽ ٝطؤي٤ْ حالٍع ًٔيخ ٗيٚ

 ػ٠ِ ًُي حُوَإٓ.

ُٝؼَ حْٛ حٜٓخّ ُِؼَد ك٢ كويَ ح٣َُخٟي٤خص ًيخٕ حىهيخُْٜ حَُٓيُٞ حُظي٢ ٓئٞٛخ)حالٍهخّ حُٜ٘ي٣يش( 

ٝك٢ حُٞحهغ كبٕ ًِٔش ٛ٘ي٣ش ط٤َ٘ ح٠ُ حُٜٔخىٍ حُظي٢ أهيٌ ػٜ٘يخ ح٣َُخٟي٤ٕٞ حُِٕٔٔٔٞ.ٝحُٔٔئِٕٞ 

ٍهيخّ حُظي٢ ٣ٔيظويٜٓخ ْٛ ح٣ٌُٖ رٔطٞٛخ ٝؿؼِٞٛخ ٤١ؼش رل٤غ هزِٜخ حُؼخُْ ػ٠ِ َٓ حُؼٜيٍٞ.أٓخ حال

حالٍٝٝر٤ييٕٞ ح٤ُييّٞ ٣ٝطِوييٕٞ ػ٤ِٜييخ " حالٍهييخّ حُؼَر٤ييش " كِٜييْ ًييَ حُليين كيي٢ ح١ييالم ٛييٌٙ حُظٔيي٤ٔش 

 ػ٤ِٜخ((.

( ٓيٖ ١ٜٞٓ٘يخ حألٛي٢ِ كي٢ حُي٤ٖٔ ٝريالى  ( Venna كويي أىهِيض اُي٠ ك٤٤٘يخ : ثةبُوٜٞح ٝك٤ٔخ ٣ظؼِن 

( حُظيي٢ ًحع  Coffe-housesحُؼييَد كيي٢ حُوييَٕ حُٔييخرغ ػ٘ييَ ٝٓييَػخٕ ٓييخ حٗظ٘ييَص حُٔوييخ٢ٛ ) 

 –٤ٛظٜخ ك٢ ًَ أٍؿخء أٍٝٝرخ .ٝهي ػَٔ حُُٜٞ٘ي٣ٕٞ ػ٠ِ ط٣َٜذ ٗزخص حُيزٖ حُي١ٌ ًيخٕ ٓلظيٍٞحش 

ا٠ُ ؿخٝٙ ك٤غ ٍُع رٔوخى٣َ ٛخثِيش ، ًيٌُي ؿٔيغ ٍؿيخٍ حألػٔيخٍ حُز٣َطيخ٤ٕٗٞ ػيَٝحص ١خثِيش ٓيٖ 

 ( . Jamaicaٍُحػش حُزٖ ك٢ ؿٔخ٣ٌخ ) 

ٍزلبكٝا ٜٓ٘ب صْ ٗوِٞٛب إ٠ُ أٝهٝثب ؽ٤ش ًبٗذ ٖٓ أثوى ٝهل ٛٞه ػِٔبء اُؼوة رِي االٗغبىاد ٝا

اُؼ٘بٕو اُز٢ أكد إ٠ُ اُٜ٘ٚةخ األٝهٝث٤ةخ ، كة٢ ؽة٤ٖ ٗغةل إٔ ا٤ُٞٗةبٕ ىٓةٖ االٍةٌ٘له األًجةو هةل 

 ِٕٝٞا إ٠ُ ٖٓٞٛ رِي االٗغبىاد ٌُْٜ٘ ُْ ٣َزل٤لٝا ٜٓ٘ب ُْٝ ٣٘وِٞٛب إ٠ُ ؿ٤وْٛ.

حالٛظٔيخّ رل٘يٕٞ حُطٜي٢ ٝحُٔي٤ًِٞخص  ؼيَدحألٍٝٝر٤ٕٞ ٖٓ حُكوي طؼِْ  ٥كاة أُبئلح ٝأٓخ رخُ٘ٔزش*

حُٔظؼِوش رخُٔخثيس ٓؼَ طوي٣ْ حُٞؿزخص ػ٠ِ ٤ٛجيش أ١زيخم طظيٞح٠ُ كي٢ أػيَ رؼ٠يٜخ ر٘ظيخّ ٓؼي٤ٖ ٣٘ظٜي٢ 

 كاة أُبئةلح اُزة٢ رؾةزْ ػِة٠ اُْةقٔ أُٜةنة اٍةزؼٔبٍ رظوي٣ْ أ١زخم حُلِٟٞ ٝحُلخًٜيش ، ٝٓؼيَ 

ٝٛييٌٙ ح٥ىحد حًظٔييزٜخ حُؼييَد ٓييٖ اُزٜةةبّ اُطؼةةبّ ث٤ل٣ةةٚ ،  اُْةةًٞخ ٝاَُةة٤ٌٖ ٝأُِؼوةةخ ثةةلال  ٓةةٖ

٣ٍُيخد ( ٓيٖ رـييحى اُي٠ حألٗييُْ ، ٝحٗظوِيض  حُل٠خٍس حُلخ٤ٍٓش ٝهي حٗظوِض ٓغ حُٔـ٢٘ حٍُٜٔ٘ٞ )

ٜٝٓ٘يخ اُي٠  ٖٓ ٛ٘خى ا٠ُ ر٤ٞص ٗزالء أٍٝٝرخ أٝالش ػْ ٗخػض ك٢ ًَ ١زويخص حُٔـظٔؼيخص حألٍٝٝر٤يش

 أ٣ٌَٓخ.

   -:ا  العرب عي العلوم المختلفةواضاع*النهضة االوروبية 
 جورج  ارتون:ٌقول العالم اليربً 
العربٌة لحصٌلة العلم قلما ٌتسع ل  ه ا المقام ولو تعمردنا اقصرى االختصرار. ان تعداد االضافات 

كتماب العمرب غٌر انى محمول على ان انّوه بحقٌقرة مارلرة محصرل ا ان الجرزء االكبرر مرن نشراط 
رجمة اال ار اليونانية وهضممها وتم يلهما، عقمد خلفموا ا مار اعيمم ممن وعلما هم ان اتجة نحو ت

 ملممع ك يممرا. عممانهم لممم يقتهممروا علممى نقممل المعرعممة القديمممة، بممل انهممم خلقمموا معممارف جديممدة.
وبالموازنرة برٌن العررب والٌونران نجرد ان قلرة مررن الٌونران هرم الر ٌن بليروا فجرأة مررل ارخمٌررد  

. غٌرر ان المررء قرد المعجمزة اليونانيمةوجالٌو  ه ه القمم الشا ة. و اك ما ٌسمٌ  بعة الكتاب 
، ولكررن بمعنررى اخررر. فرران اقامررة حضررارة ل ررا المرردا المعجممزة العربيممةٌسررتطٌع ان ٌشررٌر الررى 

ً العالمً فً اقل من قرنٌن من الزمران، امرر مرن المٌسرور وصرف  ولكرن مرن المتعر ر الموسوع
تعلٌل  على وج  ترام. ومرع هر ا فقرد كانرت هر ه القفرزة ابتكارٌرة خالقرة. برل ان را العظرم القفرزات 
االبتكارٌة من باكورة العصور الوسطى الى ن اٌة القرن الرالث عشر. فالكتاب من علماء العرب 

روا علم الجبر وعلم حساب المرلرات مسرتندٌن الرى برداٌات ٌونانٌرة هندٌرة، واعرادوا هم ال ٌن طو
بناء ال ندسة الٌونانٌة ونموها بصرفة جزئٌرة، وجمعروا كرٌررا مرن المشراهدات الفلكٌرة، كمرا كانرت 
نقودهم للنظام البطلمٌوسً، ولو لم تصح كل ا، عونا كبٌرا م د السبٌل الى االصطالحات الفلكٌة 

جررزت فررً القرررن السرراد  عشررر. ولقررد كرران ل ررم الفضررل فررً تنمٌررة خبراتنررا الطبٌررة تنمٌررة التررً ان
واسعة، كما كانوا اوائلنرا االقردمٌن فرً وضرع اصرول الكٌمٌرا الحدٌررة. ان ل رم القردذ المعلرى فرً 
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ترتٌب البصرٌات واالرصاد وقٌرا  الكرافرات. امرا استكشرافات م وبحرور م الجيرافٌرة فقرد امتردت 
دنٌا جمٌعا. لقد خلفوا لنرا عرددا مرن المردونات التارٌخٌرة  ات قٌمرة رئٌسرٌة تنراولوا الى اطراف ال

فٌ ا كرل االقطرار المتحضررة فرً خرارج العرالم النصررانً. امرا مرؤرخ م ابرن خلردون فقرد وضرع 
فلسفة للتارٌ  هً اعظم واب ر واوفى ما كتب فً ه ا الباب فرً العصرور الوسرطى. وباالضرافة 

مباد  علم الليرات السرامٌة. مرن المحقرق ان هر ه االضرافات العلمٌرة  ات  الى جمٌع  لك وضعوا
قٌمة كبٌرة. وا ا انزلناهم المنزلة الحقة من بٌئت م ووازنا بٌن الج ود العربٌة وبٌن ج ود العصر 
الوسٌط، فان تفروق الج رد العربرً السراحق ٌصربح حقٌقرة مارلرة رائعرة. وعلٌنرا ان نر كر انر  مرن 

من حتى اواخر القرن الحاده ع ر، كان  ال عوب التي تتكلم العربيمة وممن منتهف القرن ال ا
وبفضرل م لرم تظرل العربٌرة ليرة القررآن  امتزج بهم من يهود ونهارى، تتقدم موكمب االن مانية،

المقدسة وحاملة كتاب هللا وحسب، بل اصربحت ليرة العلرم العالمٌرة وحاملرة لرواء التقردم البشرري. 
  شرقً االن الى المعرفة ان ٌلرم بليرة مرن ليرات اليررب الرئٌسرٌة، وكما ان اخصر طرٌق ٌسلك

كملع كان  العربية عي خالل تلع القرون االربعة المفتاح، وان     عقمل المفتماح الوحيمد، المى 
ومرن المحقرق اٌضرا ان تفروق الرقافرة االسرالمٌة، وبخاصرة فرً  ال قاعة التي ملك  ناهية الفكمر.
ا بحٌث نستطٌع ان ندرك من  السبب فرً كبرٌرائ م العقلٌرة. ومرن القرن الحادي عشر، كان كاسح

الس ل علٌنا ان نتصور علماؤهم ا  ٌتكلمون عن ال م  اليربٌٌن، برنف  الصرٌية الترً ٌرتكلم ب را 
 (168-164)تارٌ  العلم واالنسٌة الجدٌدة / صعلماؤنا عن "المشارقة" االن.

 جورج  اتون: وٌضٌف العالم اليربً 
ابتيرراء الموازنررة والتمرٌررل بررٌن الحضررارة العربٌررة االسررالمٌة والحضررارة اليربٌررة، نترردبر قلررٌال 
م تويا  العلم الرياضي عند الم ملمين وعنمد النهمارى عمي النهمف االول ممن القمرن الحماده 

 ابن يوناكان فً القاهرة مع دا رٌاضٌا باهرا، زاد من قٌمت  ان كان فٌ  الفلكً العظٌم  ع ر.
فررً فررار ،  وابممن  مميناٌرردر  فررً بيررداد،  الكرخمميوكرران  ابممن الهيمم م.لم الطبٌعررً االكبررر والعررا

علررى معالجررة اعسررر مشرركالت ال ندسررة الٌونانٌررة.  ابممو الجممودفررً افيانسررتان، واقرردم  والبيرونممي
استطاع العرب ان ٌحلوا المعادالت التربٌعٌة بتقاطع المخارٌط، وفحصوا عن التساعً المنتظم، 

نررتظم، ورببرروا حسرراب المرلرررات الكررروي، والتحلررٌالت الدٌوفنطٌررة، وغٌررر  لررك. رررم والسررباعً الم
ارجررع الررى اليرررب فمررا ا ترررات ترررا مقرراالت هزٌلررة فررً التقرروٌم الزمنررً واسررتعمال المعررداد، و 
الكسور الرومانٌة )االرنرا عشررٌة(...وبٌن اٌردٌنا مسرائل رٌاضرٌة متبادلرة برٌن رئٌسرً مدرسرتٌن 

ان ررا وال شررك تسررتحق  ليممي .مررن  ورادولممف كولونيممامررن رجيمبولممد ا م( : همرر 1025)حرروالً 
االشررفاق. امررا ال ندسررة فكانررت علررى مسررتوا مررا قبررل فٌررراغور . ولررم ٌكونرروا ضررعافا فررً العررد 

" الر ي سربق م الرى مررل مرا عملروا "احممواوالحساب تحقٌقا. ولنا ان نرزن م بالكاترب المصرري 
 (170،  169واالنسٌة الجدٌدة / ص )تارٌ  العلم بحوالً سبعة وعشرٌن قرنا.

                  إٔ ٜٓٔييش حُؼييَد كيي٢ حُٔؼخٝٗييش ػِيي٠ ر٘ييخء حُل٠ييخٍس حُـَر٤ييش ُييْ طوييق ػ٘ييي ٛييٌح حُلييي ، كٜييْ ُييْ

٣ـَٓيٞح كيي٢ ٗلييّٞ ػِٔييخء حُـييَد كييذ ك٣َييش حُلٌيَ ٝطوي٣ٔييٜخ ُٝييْ ٣ِو٘ييْٞٛ ىهييش حُزلييغ كلٔييذ ، 

ثؼِةةْ خٍس حُـَر٤ييش رليين .... أٓيييْٝٛ ٌُٝييْٜ٘ أٓيييْٝٛ رؼِييْ ٛييٞ أٓييخّ حُـخٗييذ حُٔييخى١ ٓييٖ حُل٠يي

، أٝ ر٘ظ٣َخص حٓظليػٞٛخ كي٢ ػِيْ ح٣َُخٟيش كليظق ًُيي ألٍٝٝريخ ٣َ١ين حُظوييّ حُؼِٔي٢  اُو٣ب٤ٙبد

ك٤ٔلخش ٓٔظيحش ا٠ُ ؿ٤يَ كيي.ال ٣ٌيخى ٣ـيخىٍ أكيي كي٢ إٔ حُـخٗيذ حُٔيخى١ ٓيٖ حُل٠يخٍس حُلي٣ؼيش ٣ويّٞ 

ِحٍ حُٔلظيخف حَُث٤ٔي٢ كظي٠ ُٔـيخ٤ُن أٓخٓخش ػ٠ِ ح٣َُخٟي٤خص   كٜي٢ ، أ١ ح٣َُخٟي٤خص ًخٗيض ٝال طي

٣ٔيظؼ٤ٖ رٜيخ ُٟٞيغ كِٔيلش  ك٣ٌةبهد حُؼِّٞ حُطز٤ؼ٤يش ٝحُــَحك٤يش ٝحُٜ٘يٓي٤ش ٝؿ٤َٛيخ . ريَ ُويي أهيٌ

أه٤يَحش ُليَ ٓؼ٠يالطٚ حُلِٔيل٤ش ٝٓيزي ٓؼخىالطيٚ  ثورواٗل هاٍة٣َلَٔ رٜخ حُٞؿٞى ، ػْ حػظٔي ػ٤ِٜخ 

خٍحص حُؼييَد ح٣َُخٟيي٤ش كظيي٠ حٓييظطخػٞح حُٔ٘طو٤ييش .... كييب٠ُ أ١ ٓيييٟ أكييخى ػِٔييخء حُـييَد ٓييٖ حرظٌيي

رخُييأد ػِي٠ حُييٍّ ٝحُؼٔيَ حُٔـٜيي اُي٠ ح١يالم حُٜيٞح٣ٍن ٝحألهٔيخٍ حُٜي٘خػ٤ش ؟ .....ُويي حرظييع 

ػِْ حُـزَ ، ٝٛٞ ٖٓ ه٣َـ٢ ؿخٓؼش ىحٍ حُلٌٔش حُظ٢ أٗ٘ؤٛخ حُٔؤٕٓٞ ك٢ رـيحى ، ًٔخ  اُقٞاهى٢ٓ
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ر٤يييٕٞ ٣ؼَكيييٕٞ حُِٞؿيييخٍطْ رخٓيييْ " حرظييييع حُِٞؿيييخٍطْ حُييي١ٌ ٓييي٠ٔ ًيييٌُي رخٓييئٚ ، اً ًيييخٕ حألٍٝٝ

 حُـٍٞط٠ٔ " أ١ حُوٞح٢ٍُٓ .

٣ٝـٔغ ٓئٍهٞ حُلِٔيلش حُـَر٤يش ػِي٠ إٔ ٓئُليخص ى٣ٌيخٍص ٛي٢ حُظي٢ كُٞيض حُلٌيَ حألٍٝٝري٢ اُي٠ 

حإلطـخٙ حُلي٣غ. ُٝٔ٘خ ك٢ ٓؼَٝ طلٜي٤َ حُؼ٘خٛيَ حُـي٣ييس حُؼ٣ٍٞيش حُظي٢ حٗيظِٔض ػ٤ِٜيخ أػٔيخٍ 

حُِح٣ٝش ك٢ حُظلٍٞ حُلِٔيل٢ حُيي٣ٌخٍط٢ .... ُويي طزليَ ٛيٌح ٌٛح حُل٤ِٔٞف ، ٌُٝ٘٘خ ٤َ٘٘ٓ ا٠ُ كـَ 

حُل٤ِٔٞف ك٢ حُؼِّٞ ح٣َُخ٤ٟش ، ٝحٛظيٟ ا٠ُ كٌَس ر٤ٔطش ًخٗض ُٜيخ أهطيَ حُ٘ظيخثؾ ، ُويي هطيَ ُيٚ 

ٝػِةة٠  –ال ٍةة٤ٔب كوػ٤ةةٚ اُ٘ظةةو١ ٝا٤ٌُٔةةب٢ٌ٤ٗ  –إٔ ٣طجةةن هٞاػةةل اُغجةةو ػِةة٠ ػِةةْ اُٜ٘لٍةةخ 

٠ ً٘ق ٓـخ٤ُن طِيي حُؼِيّٞ ٝطلٔي٤َ أٓيَحٍٛخ ، ريَ ، ٝهي َٝٛ رٌُي اُ َٓزؼ٤ٖبد ػِْ اُؾَبة

حٓظطخع إٔ ٣لِٔلٜخ .... ػْ ٣لَٔ حُٞؿٞى " كِٔيل٤خش " ػِي٠ ٟيٞثٜخ .... ٝٓيٖ ػيْ أهيخّ ٛيَف كِٔيلظٚ 

حُظيي٢ طلٔييَ حُٞؿييٞى طلٔيي٤َحش ٤ٌٓخ٤ٌ٤ٗييخش. ٌٝٛييٌح ٗييَٟ إٔ حُلِٔييلش حُـَر٤ييش ٓي٣٘ييش رظطٍٞٛييخ حُلييي٣غ 

هي أكخىح ٓيٖ رليٞع حُؼيَد كي٢ ػِيْ حُلِيي . ٝاًح  ٝعب٤ِ٤ًُٞٞثو٤ٌٌٗ ُِؼَد .ٖٝٓ حُٔؼَٝف  إٔ 

ًخرَ ك٢ ًُي ٌٓخرَ كبٗيٚ ال ٣ٔيظط٤غ إٔ ٣ٌ٘يَ إٔ ٛي٣ٌٖ حُؼيخ٤ُٖٔ حُِي٣ٌٖ ؿ٤يَح ٓؼظوييحص حُؼيخُْ ػيٖ 

 حٌُٕٞ هي حٓظؼخٗخ رخُـزَ ػ٠ِ كَ ٓخ حػظَٝ ىٍحٓيخطٜٔخ ٓيٖ طؼو٤ييحص ٣ٍخٟي٤ش .... ًيٌُي طٞٛيَ 

حُوٞح٤ٖٗ حُطز٤ؼ٤ش حُظ٢ ًخٕ ُٜخ ه٤ٔش ًز٤َس ك٢ طط٣َٞ حُؼِّٞ  رٚ ٝرخُِٞؿخٍطْ ا٠ُ ً٘ق " ٤ٗٞرٖ "

ح٣َُخ٤ٟش ٝحُطز٤ؼ٤ش . ٖٝٓ أػَ حُ٘ظخثؾ حُزيخَٛس حُظي٢ أٓيلَص ػٜ٘يخ طِيي حٌُ٘يٞف حُؼ٤ِٔيش حُٔؼظٔييس 

ح٣َُخ٤ٟش ، إٔ آٖٓ حألٍٝٝر٤ٕٞ ريخُؼِْ ، ػيْ آٓ٘يٞح رخُؼويَ حُز٘ي١َ حُي١ٌ حرظييع حُؼِيْ ، حُؼِّٞ  ػ٠ِ

ٍ حُل٤ييخس ر٘لٔييٚ ، ريييٍ حالطٌييخٍ ػِيي٠ حُطز٤ؼييش كيي٢ طط٣َٞٛخ.ٝٛييٌح ٓييخ كٔييَ ٝحٓييظطخع رييٚ إٔ ٣طييٞ

ػ٠ِ حُوٍٞ رخٕ ح٣َُخٟش ٢ٛ حُؼِْ ح٤ُو٤٘ي٢ حُٞك٤يي، أٓيخ ريخه٢ حُؼِيّٞ  " ًبٗذ "حُل٤ِٔٞف حألُٔخ٢ٗ 

 /ٓلٔي ٓل٤ي حُ٘ٞرخ٢ٗ(35-33)حُؼَد ٝحُل٠خٍس حالٍٝٝر٤ش ٙكظلٌَ ك٤ٜخ حُؼوٍٞ ، ٝطوظِق ك٢ طوي٣َ ٗظخثـٜخ . 

 -ول اكت اف امريكا ورأا الرجا  الهالح:*وح
٣ٔظط٤غ حَُٔء إٔ ٣ٔظوِٚ ٓٔخ طويّ إٔ ك٠َ حُؼيَد ػِي٠ حألٍٝٝر٤ي٤ٖ ُيْ ٣وظٜيَ ػِي٠ آييحىْٛ 

رٔلييخط٤ق ػِييْٜٞٓ حُلي٣ؼييش كلٔييذ   ٌُٝييٖ طؼيييٟ ًُييي اُيي٠ ط٘و٤ييش ػوييُْٜٞ ٓييٖ ٍٝحٓييذ حُٔؼظويييحص 

 ويٍطْٜ ػ٠ِ حُظلٌْ ك٢ ٜٓخثَْٛ. حُوَحك٤ش حُوي٣ٔش ، ٝكِْٜٔ ػ٠ِ حإل٣ٔخٕ رخُؼِْ ، ٝحإل٣ٔخٕ ر

 هأً اُوعبء ػْ ً٘ق  ...... اُوبهح األٓو٤ٌ٣خٖٝٓ أْٛ ٓخ كلِ حُظويّ حألٍٝٝر٢ ا٠ُ حألٓخّ ،ً٘ق 

٣ٝؼظييَف حُٔٔظ٘ييَهٕٞ رييؤٕ حٌُ٘ييٞف ٝحُٞٛييٍٞ ػييٖ ٣َ١وييٚ اُيي٠ ؿييٍِ حُٜ٘ييي حُ٘ييَه٤ش . اُٖةةبُؼ

إٔ ٌٛٙ حٌُ٘يٞف ُيْ ٤ٖ حُؼَد ، حُــَحك٤ش حُزَطـخ٤ُش ٝحالٓزخ٤ٗش هي ؿَص ػ٠ِ ٛي١ ًظذ حُــَحك٤

طٔي أٍٝٝرخ رؤٓزخد حالُىٛخٍ حُٔخى١ كلٔذ . ًُي حالُىٛخٍ ح١ٌُ ٍكغ ٓٔظٟٞ ٓؼ٤٘ظٜخ . ٤ٛٝؤ ُٜخ 

ٝحُل٢٘ ، ٌُٜٝ٘خ أٗؼِض حُو٤خٍ ، ُٝحىص ٖٓ حُؼوش رخُ٘لْ ،  ؼ٢ِٔأٗٔذ حُظَٝف ُِظويّ حُل١ٌَ ٝحُ

كٔيذ ٝٛي٢ حهظيَحع ػَري٢  " اُجٕٞةِخ "ٝحإل٣ٔخٕ رخُؼِْ ... حٕ ٌٛٙ حٌُ٘ٞف ُْ طٌٖ ُظظخف ُيٞال 

ُٝٞال حُ٘يَحع حُؼالػي٢ حُي١ٌ حهظَػيٚ حُؼيَد  أهٞحٍ حُؼالٓيش ؿٞٓيظخف ُٞريٕٞ ٝؿ٤يَٙ ٓيٖ حُؼِٔيخء

ٓييٖ إٔ طزلييَ كيي٢ ؿ٤ٔييغ حالطـخٛييخص رؼييي إٔ ًخٗييض ٓو٤يييس  أ٠٣ييخش ، ٛييٌح حُ٘ييَحع حُيي١ٌ ٌٓييٖ حُٔييلٖ

ُٝييٞال ُٝٞال أٛييٍٞ ػِييْ حُٔالكييش حُظيي٢ طؼِٜٔييخ حألٍٝٝر٤ييٕٞ ٓييٖ حُؼييَد ،رخإلرلييخٍ ربطـييخٙ ح٣َُييخف،

ُٝٞال حُٔالكٕٞ حُؼَد ح٣ٌُٖ أٍٗيٝح " كخٌٓٞى١ ؿخٓيخ " اُي٠ حُط٣َين حُزلي١َ  حُوَحث٢ حُؼَر٤ش،

ًخٕ هي طٞهق كخثَحش ك٢ ٍأّ حَُؿخء حُٜخُق ال ٣ؼيَف  حَُٔٞٛ ا٠ُ ؿٍِ حُٜ٘ي حَُ٘ه٤ش ، رؼي إٔ

ٓيٖ أٓيزخ٤ٗخ  ًُٞٞٓجٌ " و" فوٍزٞكك٢ أ١ حطـخٙ ٤ٔ٣َ ؟... َٝٛ ٖٓ هز٤َ حُٜٔخىكخص إٔ ٣ٌٕٞ 

ٖٓ حُـ٣ِيَس حألٗئُي٤ش ؟ ٝإٔ طِىٛيَ حُٔالكيش كي٢ حٓيزخ٤ٗخ حألٗئُي٤ش كظي٠ " ٝكبٌٍٞك١ عبٓب "، 

،ًُٝي رل٠َ ح٤ٌُِيخص حُزل٣َيش حُظي٢ أٗ٘يؤٛخ حُؼيَد خُْ طٜزق ٌٛٙ حُيُٝش أًزَ ىٍٝ حُٔالكش ك٢ حُؼ

إٔ طٜيزق حٓييزخ٤ٗخ ٝكي٢ حٓييزخ٤ٗخ ٍٝٝػٜيخ ٓييْٜ٘ حالٓيزخٕ رخإلٟييخكش اُي٠ حُزلييخٍس حُؼيَد حألٗئُيي٤٤ٖ، 

أهٟٞ ىُٝش ك٢ أٍٝٝرخ ًُٝي رل٠َ ح٤ٌُِخص حُلَر٤ش حُظ٢ أٗ٘ؤٛخ حُؼَد ك٢ حٓزخ٤ٗخ ٍٝٝػٜخ حالٓزخٕ 

ال ٣ؼ٢٘ ًُي أٗ٘خ ٌَٗ٘ آيٜخّ حألٍٝٝر٤ي٤ٖ ؼَد حألٗي٤٤ُٖٔ ،...... ْٜٝٓ٘ رخإلٟخكش ا٠ُ حُٜٔ٘ي٤ٖٓ حُ

ك٤ييغ حٕ ٓؼَكييش ؿ٤يييس ُِؼِييّٞ حُؼَر٤ييش ال طوِييَ ٓييٖ ح٤ٔٛييش  كيي٢ اهخٓييش ٛييَف حُل٠ييخٍس حَُحٛ٘ييش

ٓٔخٛٔخص ٤ًزِيَ كي٢ ػِيْ حُلِيي حٝ ؿيخ٤ِ٤ُٞ كي٢ ػِيْ حُلًَيش حٝ ك٤َٓيخ كي٢ ٗظ٣َيش حالٍهيخّ ريَ حٜٗيخ 
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ًٔخ أٗٚ ال ٣ٌٔ٘٘خ حُوٍٞ   ٔٔخٛٔخص ك٢ ح١خٍٛخ حُظخ٣ٍو٢ ح٤ُِْٔ،طٔٔق ػ٠ِ حُؼٌْ ك٢ ٟٝغ ٌٛٙ حُ

ُيْ ٣ٌيٖ ٤ُظيخف ح١يالم حألهٔيخٍ حُٜي٘خػ٤ش  أٝرؤٕ ٌٛح حَُٜف ُْ ٣ٌٖ ٤ُظخف ُٚ إٔ ٣وخّ ُٞال حُؼَد ، 

ُٞال حُوٞح٢ٍُٓ ....... كِيٞ إٔ حُؼيَد ُيْ ٣لوويٞح ٓيخ كوويٞٙ ُٔيخ ػـيِ ؿ٤يَْٛ ػيٖ ٝػِْ حُل٠خء ،

ريؤٕ حُـيَد ُيٞ طظِٔيٌ ػِي٠  اهٗبُةلى ٝك٢ ٌٛح ح٤ُٔخم ٣وٍٞ حُؼيخُْ حُلَٗٔي٢طلو٤وٚ ػ٠ِ َٓ حُلوذ. 

 اثةٖ هّةلأثةٞ ا٤ُُٞةل رييالش ٓيٖ طظِٔيٌٙ ػِي٠ حُل٤ِٔيٞف حُؼَري٢  أثٞ اُو٣ؾبٕ اُج٤و٢ٗٝحُؼخُْ حُِْٔٔ 

حُيي١ٌ  schou اكٝاهك ٍةةقبٝٝهييي ٝٛييق حُؼييخُْ حُـَريي٢  ،ُظويييٓض ك٠ييخٍس حُـييَد ػالػييش هييَٕٝ

ػَكٜيخ  ػ٤ِٔيش ) حُز٤َٝٗي٢ ٛيٞ أًزيَ ػو٤ِيش ش ًظيذ حُز٤َٝٗي٢ ريؤٕأ٠٠ٓ ػَٔٙ كي٢ طلو٤ين ٝطَؿٔي

حُظخ٣ٍن ( . ٌٝٛح ٣وق ٗخٛيحش ػ٠ِ إٔ حُؼَد هي ٓخٛٔٞح ٓٔخٛٔش كؼخُيش كي٢ اهخٓيش أٓيخّ حُل٠يخٍس 

 .)حٗظ٠ٜ حالهظزخّ ٖٓ ًظخد ىٍٝ حُل٠خٍس حُؼَر٤ش حالٓال٤ٓش ك٢ ٛ٘غ حُل٠خٍس حُـَر٤ش(حَُحٛ٘ش

طَػَػييض ك٤ٜييخ ػِييّٞ  1290اُؼةةوة كةة٢ ُْةةجٞٗخ عبٓؼةةخ ٍةة٘خ كوةةل اْٗةةأ ٝٓييٖ حُ٘خك٤ييش حالهييَٟ 

رٔـخَٓحطيٚ كي٢ ًُٞةٞٓجٌ حُظي٢ هيخّ  1492ح٣َُخ٤ٟخص ٝحُلِي ػ٠ِ ح٣ي١ حٓخطٌس ػَد. ٝكي٢ ٓي٘ش 

حُٔل٢٤ حال١ِ٘ط٢ هخّ حالٓزخٕ رطَى ح٤ُٜٞى ؿِٔش ٖٓ ه٘ظخُش كِـؤٝح حُي٠ حُزَطـيخٍ ٝٓؼٜيْ حَُٔحؿيغ 

حػ٘خء ه٤خْٜٓ رييٍٝ  -٤ٌِش ٝحُوَحث٢ حُٔالك٤ش ًٝخٗٞح هي ٗوِٞٛخحُؼ٤ِٔش حالٓال٤ٓش رٔخ ك٤ٜخ حُـيحٍٝ حُل

حُي٠  -حُ٘خهَ ٝح٢٤ُٓٞ ك٢ ػ٤ِٔخص حُظَؿٔش ٓيٖ حُؼَر٤يش حُي٠ حُالط٤٘٤يش ٝحُِـيخص حالٍٝٝر٤يش حُٔوظِليش

حُؼز٣َش ٝحكظلظٞح الٗلْٜٔ رٌؼ٤َ ٓيٖ حٓيَحٍٛخ ٝري٤ٖ ٛيٌٙ حُؼِيّٞ ػِيْ حُٔالكيش حُزل٣َيش ٝحُويَحث٢ 

طؼي ٖٓ حُٔييحٍّ حَُحثييس كي٢ ٛيٌح  ٓلهٍخ هْزبُخ )اُؼوث٤خ(ًٝخٗض   Portulansحُٔؼَٝكش رخْٓ 

حُزلخٍ ٝكخًْ حُزَطـخٍ هي حهخّ حًخى٤ٔ٣ش رل٣َش ك٢ ٓيـَّ ُظؼِي٤ْ حُوطي٢ حُظي٢  ٛ٘و١حُؼِْ. ًٝخٕ 

 طلون الٍٝٝرخ ح٤ُٔٔل٤ش ٓلخَٛس حالٓالّ.

٤ِٔييش ًحص حُطييخرغ ٝٓييخى حُلٌييَ حُـَريي٢ حالػظوييخى رييخٕ حُٔٔيي٤ِٖٔ حٝ حُؼييَد ُييْ ٠٣ييؼٞح ٓئُلييخص ػ

ح١ ك٢ ػِّٞ حُزلَ ٝحُٔالكيش كظي٠ حًظ٘يق كي٢ حٝحثيَ حُويَٕ حُؼ٘ي٣َٖ ٓوطي١ٞ ػَري٢  -حُظ٢ٌ٤ٌ٘

٣ٝلظي١ٞ ػِي٠ طٔيؼش ػ٘يَ ٓئُليخ كيي٢  15هيي٣ْ كي٢ ٌٓظزيش حُٔللٞظيخص رزيخ٣ٍْ ٣َؿيغ حُيي٠ حُويَٕ 

 ٣ِوي٢ -ّةٜبة اُةل٣ٖ ثةٖ ٓبعةلحُٔالكش ٝػِْ حُزلَ رٔؼ٘خٙ حُٞحٓغ، َُرخٕ ػَر٢ ٓيٖ ػٔيخٕ ٣ييػ٠ 

ح٠ُٞء ػ٠ِ ٓيٟ طؤػَ حُزَطـخٍ رخُٔؼَكش حُؼَر٤ش كي٢ حُٔالكيش حُزل٣َيش. ٝهيي ًيخٕ ٛيٌح حَُريخٕ ٛيٞ 

كي٢ ٍكِظيٚ كيٍٞ حك٣َو٤يخ حُي٠ حُٜ٘يي ٓي٘ش  كبٍةٌٞك١ عبٓةبحَُٔٗي حُلو٤و٢ ُٔل٤٘ش حَُرخٕ حُزَطـيخ٢ُ 

1498. 

٢ ِٗحٛيش كي ًب٤ُلٞه٤ٗةبحٓظخً حُظخ٣ٍن ك٢ ؿخٓؼش  ٣ٝنًو أُؤهؿ االٓو٢ٌ٣ ع٤ٌٔ ٍٝزلبٍ َٕٛٔٞ

 15ٝ  14ػ٤ِٔييش ٗييخىٍس كيي٢ حُٔييئٍه٤ٖ حالٍٝٝر٤يي٤ٖ حٕ ح٣َُييخىس ٝحٌُ٘ييق حالٍٝٝريي٢ كيي٢ حُويي٤َٖٗ 

ٓي٣٘خٕ ى٣٘خ ال ٣ويٍ الػٔخٍ ح٣َُخىس حُؼَر٤ش ُِٝوَحث٢ ٝحُؼِّٞ حُؼَر٤ش كي٢ حُؼٜيٍٞ حُٞٓيط٠ ٝحٗيٚ 

زٞٛييِش ًخُ -ريييٕٝ طويييّ حٍٝٝرييخ كيي٢ ح٣َُخٟيي٤خص ٝحالٓييظؼخٗش رييؤىٝحص ٓالك٤ييش ىه٤وييش -ًٔييخ ٣وييٍٞ –

ًييخٕ ٓييٖ  -حُزل٣َييش ٝحالٓييطَالد ٝحَُرييغ حُظيي٢ طؼِٜٔييخ حالٍٝٝر٤ييٕٞ ػِيي٠ ح٣ييي١ حٓييخطٌطْٜ حُؼييَد

حُٔٔييظل٤َ حٗـييخُ طِييي حٌُ٘ييٞف حُزل٣َييش حُط٣ِٞييش، ٝٛييٞ ٣ئًييي حٕ حُؼييَد ُييْ ٣ٌٞٗييٞح ٓـييَى ٗييخه٤ِٖ 

ٓيٖ  ُِٔؼَكش ح٤ُٞٗخ٤ٗش رَ ٛللٞح حٌُؼ٤َ ٖٓ حهطخثٜخ ٝطلٞهٞح ػ٤ِٜخ ٝحٕ حُؼوخكيش حالٓيال٤ٓش حٓظييص

( ًيخٕ ٓوَريخ 1274-1201) ٖٗة٤و اُةل٣ٖ اُطٍٞة٢حٓزخ٤ٗخ ح٠ُ ً٘ظٕٞ رخُٜي٤ٖ ٝحٕ حُؼيخُْ حُلٌِي٢ 

حُيي١ٌ حٓيظؼخٕ رييٚ ُؼٔييَ حُوييَحث٢ ٝحُـييحٍٝ حُل٤ٌِييش. كٌييخٕ ريي٤ٜ٣خ ًٔييخ ٣وييٍٞ حُٔييئٍم  ٛٞالٌٗةةٞحُي٠ 

 حال٢ٌ٣َٓ حٕ ٣ؼظٔي حُــَحك٤ٕٞ حالٍٝٝر٤يٕٞ ػِي٠ حَُٔحؿيغ حُؼَر٤يش رٔيخ كي٢ ًُيي ٓيـالص حُزليخٍ

)َٓٗي حَُرخٕ( ٣ٝوٍٞ حٕ ٍٓخ٢ٓ حُوَحث٢ حالٍٝٝر٤٤ٖ طؼِٔيٞح كي٢ ٓيٍٓيش حَُٓيخ٤ٖٓ حُؼيَد ًٔيخ 

ٛٞ ظخَٛ كي٢ هيَحث٢ ح٤ُيي حُٔالك٤يش حُظي٢ حٓيظؼخٕ رٜيخ حُٔالكيٕٞ حُزَطـيخٍ. ػيْ ٣ويٍٞ ٛيٌح حُٔيئٍم 

حال٢ٌ٣َٓ حٕ طويّ حٍٝٝرخ ك٢ ح٣َُخ٤ٟخص، ح١ٌُ طي٣ٖ رٚ كًَش حٌُ٘ٞف حُزل٣َش، طٔظي ؿٌٍٝٙ ح٠ُ 

ٖٓ ح٣ٌُٖ طظٌِٔٝح ػ٠ِ  اُج٤ورًٞ ٓبعً٘ٞ ٝهع٤ٔٞٗزبًٗٞٓؼَ  13ح٣َُخ٤٤ٟٖ حالُٔخٕ ك٢ حُوَٕ 

 ح٣َُخ٤٤ٟٖ ٝحُل٤٤ٌِٖ حُؼَد ْٜٝٓ٘ ٤َٜٗ حُي٣ٖ حُط٢ٓٞ ح١ٌُ ْٛٔ حالٓطَالرخص حٍُٜٔ٘ٞ.
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ٝحٕ ٓخ ػَف رخْٓ "ؿ٤ّٞ ٓـيالٕ" حُظي٢ حٛظييٟ ح٤ُٜيخ كي٢ ٍكِظيٚ كيٍٞ حُؼيخُْ ًخٗيض ٓيٖ حًظ٘يخف 

ك٢ حهَ رلغ َٗ٘ٙ هزيَ ٝكخطيٚ. ٝٛيٞ حٓيَ ٣٘يٜي ُِؼيَد  ٣ٌُٞ ٓب٤ٍٕ٘ٞحُؼَد ًٔخ حػزض حالٓظخً 

 ٣خهٞص(/ى.ٓلٔي ًخَٓ 125-119)حُ٘و٤ٜش حُي٤ُٝش / ٙ رخُظويّ حُٜخثَ ك٢ حُٔالكش حُزل٣َش ك٠ال ػٖ ػِْ حُلِي.

 : أُؤهؿ اُلو٢َٗ اٌُج٤و ) عٍٞزبف ُٞثٕٞ (٣ًٌَٝ *
، ُٝيْ ٣وظٜيَ طيؤػ٤َ  اُؾٚبهح اُؼوث٤ةخ االٍةال٤ٓخ هةل أصةود كة٢ اُْةوم ٝاُـةوة ػِة٠ اَُةٞاءحٕ 

ػ٠ِ حُي٣خٗيش ٝحُِـيش ٝحُل٘يٕٞ ٝكييٛخ ريَ حٓظيي ٤ُ٘ئَ حُٔؼيخٍف حُؼ٤ِٔيش حُؼَر٤يش  اُْومحُؼَد ك٢ 

رلٌيْ حُٜييالص حُٔٔييظَٔس ر٤ٜ٘يخ ٝريي٤ٖ حُؼييَد ، كويي ىهِييض ػِييّٞ  اُٜ٘ةةل ٝاُٖةة٤ٖحُظي٢ حٗظوِييض اُي٠ 

ّ ك٤غ طَؿٜٔخ حُٜ٘ٞى اُي٠ 1031حُؼَد ا٠ُ حُٜ٘ي ػٖ ٣َ١ن حُؼخُْ حُِْٔٔ حُز٢َٗٝ٤ حُٔظٞك٢ ٓ٘ش 

حُٔ٘ٔيي٣ٌَظ٤ش كٔييذ ػييخىحطْٜ . أٓييخ حُٜيي٤ٖ كوييي ىهِظٜييخ حُؼِييّٞ ػِيي٠ أػييَ حُل٠ييخٍس حُٔـ٤ُٞييش ، ٝحٕ 

ّ َٝٗ٘ٛخ ك٢ 1280كَٜ ػ٠ِ ٍٓخُش حرٖ ٣ْٞٗ ك٢ حُلِي ٓ٘ش حُل٢ٌِ ح٢٘٤ُٜ ح٤َُٜ٘ ًًٞٗٞ٘ؾ 

ّ . 1215رالى ح٤ُٜٖ ، ٝحٕ حُطذ حُؼَر٢ أىهَ ا٠ُ ح٤ُٜٖ ػ٘يٓخ ؿِحٛخ ًيٞرال١ هيخٕ كي٢ ٓي٘ش 

ٌٛح حألَٓ ، رخَُؿْ ٖٓ إٔ رؼٞ حالٍٝٝر٤ٕٞ هي طيْٞٛ ريؤٕ ٓؤهؿ اُؼِّٞ اُضوخ ) ٤ٍل٣ٞ ( ٝهي أًي 

 طِي حُٔؼخٍف ٖٓ أَٛ ٛ٘ي٢ٓٝ أٝ ٢٘٤ٛ.

كةئما ًةبٕ رةأص٤و اُؼةوة كة٢ ٝحُلن حٕ طيؤػ٤َ حُؼيَد كي٢ حُـيَد ػظي٤ْ أ٠٣يخش ٌُٝيٖ رٔؼ٘ي٠ آهيَ ، 

اُْوم ٝاٙؾب  ك٢ اُةل٣ٖ ٝاُِـةخ ٝاُل٘ةٕٞ ػِة٠ ٝعةٚ اُقٖةٞٓ ، كةئٕ رةأص٤و اُؼةوة كة٢ اُـةوة 

 ، ٝال ٣ٌٖٔ اىٍحى أ٤ٔٛش طؤػ٤َ حُؼَد ك٢ حُـَد اال رظٍٜٞ  ٝاٙؼ ك٢ اُؼِّٞ ٝا٥كاة ٝاألفالم

ٝرخ ك٤٘ٔيخ أىهيَ حُؼيَد حُل٠يخٍس ا٤ُٜيخ . كيبًح ٍؿؼ٘يخ اُي٠ حُويَٕ حُظخٓيغ ٝحُويَٕ حُؼخٗيَ كخٍ أٍٝ

٤ُِٔالى ، ك٤ٖ ًخٗض حُل٠خٍس حإلٓال٤ٓش ك٢ أٝؽ ػظٔظٜخ ك٢ حٓيزخ٤ٗخ ، ٗـيي إٔ َٓحًيِ حُؼوخكيش كي٢ 

حُـَد ًخٗض أرَحؿخش ٣ٌٜٔ٘خ ٤ٍ٘ٓٞحص ) ٗزالء أٝ رخٍٝٗخص ( ٓظٞكٕ٘ٞ ٣لظوَٕٝ رؤْٜٗ ال ٣وَإٔٝ، 

% "،ُْٝ ٣ٌٖ ك٢ اُؼبُْ ك٢ مُي اُيٖٓ ثالك ٣ٌٖٔ 99ؽ٤ش ثِـذ َٗجخ األ٤ٓخ ث٤ٖ األٝهٝث٤٤ٖ  "

، كييب٠ُ رييالى حألٗيييُْ ًييخٕ اُلهاٍةخ ك٤ٜةةب ؿ٤ةةو األٗةةلٌُ اُؼوث٤ةةخ ثبإلٙةةبكخ إُةة٠ اُْةةوم االٍةةال٢ٓ 

 ُْٝ ٣ظٜو ك٢ أٝهٝثب هجَ اُووٕ ٣ٌٛذ أُٝجي حالٍٝٝر٤٤ٕٞ حُو٤ِِٕٞ ُطِذ حُؼِْ حُلو٤و٢، 

، ٝػِيي٠ ًظييذ حُؼييَد ٌ ػْةةو ٓةةٖ أُةة٤الك، ػةةبُْ ُةةْ ٣وزٖةةو ػِةة٠ اٍزَ٘ةةبؿ ًزةةت اُؼةةوة اُقةةبٓ

ٝكيٛخ ػٍٞ ٍٝؿَ ر٤ٌٕٞ ٤ُٝٞٗخٍىٝ حُز١ِ٤ ٝحٍُٗٞي حُلِ٘ٞك٢ ٣ٍٕٝٔٞ ٍُٞ ٝٓخٕ طٞٓخ حال٢٘٣ًٞ 

 ٝحُزَص حٌُز٤َ ٝحالًكٖٞٗ حُؼخَٗ حُو٘ظخ٢ُ.....حُن.

٤٘خ كيي٢ ًييَ ٗيي٢ء ٝحٕ حُوييي٣ْ طٞٓييخ " حٕ حُزييَص حٌُز٤ييَ ٓييي٣ٖ الرييٖ ٓيي:  ) َٓةة٤ٞه٣٘بٕ (٣ٝييًٌَ 

 حال٢٘٣ًٞ ٓي٣ٖ ك٢ ؿ٤ٔغ كِٔلظٚ الرٖ ٍٗي".

) حُٔؼـِس حُؼَر٤ش  ك٢ ًظخرٚٓبًٌ كبٗزبعٞ ُِٝظؤ٤ًي ػ٠ِ ٛلش ٓخ ٍٝى أػالٙ ،٣وٍٞ حُٔٔظؼَد حُل٢َٔٗ 

ٙ141:)- 

ش ٓئُلييخص رييش حُل٠ييخٍس ك٤ٜييخ اًح حٓييظؼ٤٘٘خ ر٠ييؼٕ حُظييخَٛس ح٤ُٔٔييِس ُِوييَٕٝ حُٞٓييط٠ ٛيي٢ ػَٝا)

ٌٓظٞرش رخ٣ٌَُٔ٘ٔظ٤ش ٝحػ٤ٖ٘ أٝ ػالػش ٌٓظٞرش رخُالط٤٘٤ش ، ُٞؿيٗخ إٔ ًَ حُٔئُليخص حُؼ٤ِٔيش حُٔٔظيخُس 

 .ًخٗض ٌٓظٞرش رخُِـش حُؼَر٤ش(

 -٣نًو اُل٤َِٞف اُلو٢َٗ ك٤بهكٝ ك٢ ًزبثٚ ) ؽٚبهح اُؼوة (:*

ُْ ٣ٔظخُٝح ػٖ ٓٞحْٛ ش حُؼخ٤ُش حُظ٢ رِـٞح ا٤ُٜخ هي أطض رؼٔخٍٛخ حُطز٤ؼ٤ش ًُي إٔ حُؼَد " حٕ حُٔي٤ٗ

رَه٤ْٜ ٝىٓخػش أهالهْٜ أًؼَ ٓٔخ حٓظخُٝح رٚ ػْٜ٘ ربهزيخُْٜ ػِي٠ ١ِيذ حُؼِيْ ٝحطٔيخع ٓؼيخٍكْٜ كيبٕ 

حُؼخ١لش حُز٣َ٘ش ٝحُظٔيخٓق حُِي٣ٌٖ أظَٜٝٛٔيخ ٗليٞ حألٓيْ حُظي٢ ؿِزٞٛيخ ٝأرويٞح ُٜيخ رٔيوخء أٓالًٜيخ 

ًُييي ٣ئ٣يييٙ ًييَ طييخ٣ٍوْٜ  ٝٗييؼخثَٛخ ٝهٞح٤ٜٗ٘ييخ ٝؿخُييذ كوٞهٜييخ حُٔي٤ٗييش ُٜٔييخ رَٛييخٕ ٓييخ١غ ػِيي٠

ٞؿٜخص حالىر٤ش ٝحُؼ٤ِٔيش ٝحُٜي٘خػ٤ش كيخهٞح كوخٍ " حٕ حُؼَد ٖٓ حُ ٤ٍل٣ٞحُٔـ٤ي". ُٝحى ػ٠ِ ًُي 

ح٤ُٔٔل٤٤ٖ ؿيحش كبٕ حٌَُّ ٝٛيم حُؼٜي ٝحُـٞى طِي حألهالم ٝحُٔـخ٣خ حُظي٢ كطيَٝح ػ٤ِٜيخ ُيْ طٌيٖ 

 ٖ حُٜٔش ٝحالرخء".ٓٞؿٞىس ػ٘ي ؿ٤َْٛ ٣ُخىس ػٔخ حٗلَىٝح رٚ ىحثٔخش ر٤ٖ حألهٞحّ ٓ
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         ك٤ظليع أػ٘خء ٓويٓظٚ حَُحثؼش ٌُظخد ٓيخًْ كخٗظيخؿٞ أَُزْوم اٌُج٤و ٣ٌُٞ ٓب٤٘٤ٍٕٞأٓخ *

ػييٖ حُل٠ييخٍس حُؼَر٤يش ، ٝػييٖ حٗـخُحطٜييخ ، ٝهخٍٜٗييخ رخُل٠ييخٍس  1950) حُٔؼـيِس حُؼَر٤ييش ( ٓيي٘ش 

ػٖ ٛييالك٤ظٜخ ُِظؼز٤ييَظٜييخ حَُك٤ؼييش ، ٝ، ٌٝٓخٗ حُـَر٤ييش ، ػييْ طليييع رؼييي ٛييٌح ػييٖ حُِـييش حُؼَر٤ييش

 ٌٓظ٘لخص حُؼَٜ حُلي٣غ ، ٝحُؼِّٞ حُـي٣يس.

،  2009، ًٝؤٗيٚ ٣ظ٘زيؤ رخألُٓيش حالهظٜيخى٣ش حُؼخ٤ُٔيش حُظي٢ ٣ؼ٤٘يٜخ حُؼيخُْ ٓي٘ش  ٓبٍة٤٠٣ٕٝٞ٤٘٤ق 

 ىػٞطٚ ا٠ُ حُؼَد رؤٕ ٣ظٌٔٔٞح رِـظْٜ ٝطَحػْٜ ٝحٕ ٣ٔظؤٗلٞح ىٍْٝٛ حُل٠خ١ٍ حُو٤َ الٗوخً حُؼخُْ 

حُـَر٤ش حُٔخى٣ش ) حُظ٢ ىَٓص حٗٔيخ٤ٗش حالٗٔيخٕ كلُٞظيٚ اُي٠ ك٤يٞحٕ حهظٜيخى١ ٖٓ ٍَٗٝ حُل٠خٍس 

 ) ٝٓةٖ -٣وٍٞ ٓبٍة٤٘٤ٕٞ : ك٤غكٔذ طؼز٤َ ػخُْ حالؿظٔخع حُل٢َٔٗ حٍُٜٔ٘ٞ ٓخ٤ٍَٓ ّٓٞ ( ،

إٔ ٗوكةغ  –ٗؾٖ ٤ٙٞكْٜ ٝاُٞاكةل٣ٖ ػِة٤ْٜ ، ٓةٖ ٓضِة٢ أٗةب ٝاَُة٤ل كبٗزةبعٞ  –ؽن اُؼوة ػ٤ِ٘ب 

ْٜ أُوبٝٓخ : إٔ ٣وبٝٓٞا ٛنٙ اُلػب٣خ أُنُخ اُز٢ روزوػ ػ٤ِْٜ اُز٘بىٍ اُٖٞد ػب٤ُب  ٛبُج٤ٖ إ٤ُ

ػةةةٖ ّةةةوكْٜ ، ٝرو٤ِةةةلْٛ ٝأثةةةبئْٜ ، ٝاالٍزَةةةالّ أٓةةةبّ اُوةةةٞح االٍةةةزؼٔبه٣خ ، ٝه ًٝ أُةةةبٍ 

أُٖوك٤خ اُز٢ رطِت إ٤ُْٜ االَٗغبّ ك٢ ٛو٣وخ رل٤ٌوْٛ ٝػِْٜٔ ، ٓةغ ٛةنٙ اُؾٚةبهح اٌُبمثةخ ، 

زة٢ ُةْ رؼةل رةؤٖٓ ث٘لَةٜب ، أٝ ثبُةناد اإل٤ُٜةخ ، ٝرٖةجٞ إُة٠ إفٚةبع ؽٚبهح اإلَٗةبٕ ا٥ُة٢ ، اُ

 اُؼبُْ ُ٘ظب٤ٓخ صوبك٤خ أٓو٤ٌ٣خ ثِٜبء .

إ ٛةةةنا االٗزةةةبط اُٖةةة٘بػ٢ أُـْةةةُٞ ٤ٍَةةةوٜ ّٝةةة٤ٌب  ، ك٤ِٖةةةٔلٝا ، كبُؼةةةبُْ ثؾبعةةةخ إُةةة٤ْٜ ، 

د اُلٌةو ، ٛةنٙ ا٥ُةخ اُِـ٣ٞةخ اُٖةبك٤خ ، ٝاُٖةبُؾخ ُ٘وةَ اًزْةبكب ُٝ٘لكؼْٜ إ٠ُ اؽزةواّ ػةوث٤زْٜ

ػجو اُلٍٝ ، كال ٗؾ٤ِٜب َٓقب  ٓوِلا ُِـبر٘ب ا٥ه٣خ ، ًٔب ال ٗزوًٜب رزؾغو ك٢ ه٤ٓٞخ ٤ٙوخ ، كؼةَ 

 وا٤ٗخ اُغل٣لح ٤ٗٞ٤ُِٜٖخ أُزطوكخ (.اُؼج

*اُؾٚبهح اُؼوث٤خ االٍال٤ٓخ ك٢ االٗلٌُ ثْةٜبكح اٌُبرةت االٍةجب٢ٗ اٌُج٤و"ثالٍةٌٞا 

 )ك٢ تَ اٌُبرلهائ٤خ( : أثب٤ٗي" ك٢ ًزبثٚ
ك٤غ ٣ويٍٞ "ُويي حكٔي٘ض حٓيزخ٤ٗخ حٓيظوزخٍ حُٝجيي حَُؿيخٍ حُي٣ٌٖ هييٓٞح ح٤ُٜيخ ٓيٖ حُويخٍس حالك٣َو٤يش،  

ٝحِٓٔظْٜ حُوَٟ حُٓظٜخ رـ٤َ ٓوخٝٓش ٝال ػيحء. كٔخ ٛٞ حال حٕ طوظَد ًًٞزش ٖٓ كَٓخٕ حُؼَد ٖٓ 

ح كةزؼ ًٝبٗذ ؿيٝح رٔل٣ٖ ُْٝ رٌٖ ؿةيٝحكيٟ حُوَٟ كظ٠ طلظق ُٜخ حالرٞحد ٝطظِوخٛخ رخُظَكخد...

. ُٝييْ ٣ييٍِ ٓيي٤َ حُٜٔييخؿ٣َٖ ٣ظيييكن ٓييٖ ؿخٗييذ ح٠ُٔيي٤ن ٝطٔييظوَ ٓؼييٚ طِييي حُؼوخكييش حُـ٤٘ييش ٝرةةل٣ٝـ

ح١ُٞٔييس حالًٍيخٕ، ٗخر٠يش رخُل٤يخس رؼ٤ييس حُ٘ي١ٞ ، ُٝيييص ٓ٘ظٜيَس ٝريغ ك٤ٜيخ حُ٘زي٠ ك٤ٔيش هيٓيي٤ش، 

ٝحؿظٔغ ح٤ُٜخ حك٠َ ٓخ ك٢ ٝك٢ ر٢٘ حَٓحث٤َ ٝػِْ ر٤ِٗطش ٝطَحع حُٜ٘ي ًٝهخثَ كخٍّ ٝحُٜي٤ٖ، 

ٖٓ هز٤َ حػ٤٘يخ حُظي٢ هخٝٓظيٚ  كاهكا ٝىه٤ًٌٌٌَٛح طَٔد حَُ٘م ح٠ُ حٍٝٝرخ ػ٠ِ ٜٗؾ ؿ٤َ ٜٗؾ ٝ

هٞكييخ ػِيي٠ ك٣َظٜييخ ٝحٗٔييخ حهظييخٍ ُييٚ كيي٢ ٛييٌٙ حُٔييَس ٜٗـييخ ٓوييخرال ألػ٤٘ييخ ٓييٖ حُ٘خك٤ييش حُـَر٤ييش ٝٛييٞ 

حُـ٣ِييَس حالٗئُيي٤ش ك٤ييغ ٓييِطخٕ حُِٔييٞى "حُالٛييٞط٤٤ٖ" ٝحُؤخٝٓييش حُٔـخٛييي٣ٖ كظِوظييٚ ٓلظٞكييش 

 ػ٤ٖ.حٌٍُح

ٝك٢ هالٍ ٓ٘ظ٤ٖ حػ٘ظ٤ٖ حٓظ٠ُٞ حُـِحس ػ٠ِ ِٓي ه٠٠ ٓٔظَىٝٙ ٓزؼش هَٕٝ ًخِٓش ك٢ حٓظَىحىٙ، 

ُْٝ ٣ٌٖ ك٢ اُٞاهغ كزؾب كةوٗ ػِة٠ اُ٘ةبً ثوٛجةخ اَُةالػ، ثةَ ؽٚةبهح عل٣ةلح ثَةطذ ّةؼبثٜب 

ػ٠ِ ع٤ٔغ ٓواكن اُؾ٤بح، ُْٝ ٣زقَ اث٘ةبء رِةي اُؾٚةبهح ىٓ٘ةب ػةٖ كٚة٤ِخ ؽو٣ةخ اُٚة٤ٔو ٝٛة٢ 

. كوزِٞح ك٢ حُٔيٕ حُظ٢ ٌِٓٞٛخ ً٘خثْ حُٜ٘يخٍٟ اُز٢ روّٞ ػ٤ِٜب ًَ ػظٔخ ؽوخ ُِْؼٞة اُلػبٓخ

َٖ حُٔٔـي ٓؼخري حالى٣خٕ حُظ٢ ٓزوظٚ، كؼَف ُٜخ كوٜخ ٝحٓظوَ ح٠ُ ؿخٗزٜخ ؿ٤يَ  ٝر٤غ ح٤ُٜٞى. ُْٝ ٣و

، ٝٗٔةذ ػِة٠ ٛةنا ٓةب ثة٤ٖ اُوةوٕ اُضةبٖٓ ٝاُوةوٕ اُقةبٌٓ كخٓي ُٜخ ٝال ٍحؿذ ك٢ حُٔي٤خىس ػ٤ِٜيخ

، ٝك٢ حُِٖٓ ح١ٌُ ًخٗيض حٓيْ حُ٘ئخٍ ك٣َٔيش ٝاؿ٘بٛب ك٢ اُووٕٝ اٍُٞط٠ اعَٔ اُؾٚبهادػْو 

ُِلظٖ حُي٤٘٣ش ٝحُٔؼخٍى حُٜٔـ٤ش ٣ؼ٤ٕ٘ٞ ػ٤٘ش حُوزخثَ حُٔٔظٞك٘ش ك٢ رالىْٛ حُٔظوِليش ًيخٕ ٓيٌخٕ 

ش، حٓزخ٤ٗخ ٣ِىحىٕٝ ك٣ِ٤يٕٝ ػ٠ِ ػالػ٤ٖ ٤ِٓٞٗخ ط٘ٔـْ ر٤ْٜ٘ ؿ٤ٔغ حُؼ٘خَٛ حُز٣َ٘ش ٝحُؼوخثي حُي٤٘٣ي

، كةال ٗةوٟ ُٜةب ٝهلن هِذ حُل٤خس حالؿظٔخػ٤ش رؤهٟٞ ٗز٠خطٚ حُظ٢ ػَكٜخ طخ٣ٍن حُـٔخػيخص حُز٘ي٣َش

هو٣٘ب ٗوبثِٚ ثٚ ؿ٤و ٓب ٗغلٙ ك٢ اُٞال٣بد أُزؾلح االٓو٤ٌ٣خ ٖٓ ر٘ٞع االع٘ةبً ٝارٖةبٍ اُؾوًةخ 
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حُ٘يخّ ، كؼخٗض ك٢ حُـ٣َِس حالٗي٤ُٔش ١ٞحثق ٖٓ حُٜ٘خٍٟ ٝح٤ُِٖٔٔٔ ٝحٛيَ حُـ٣ِيَس ٝ ٝاُْ٘بٛ

ٝحَٛ َٜٓ ٝحُٔـَد ٣ٜٝٞى حٓزخ٤ٗخ ٝحَُ٘م كٌخٕ ْٜٓ٘ ًُي ح٣ُِٔؾ حُي١ٌ ط٤ٔيِ ٓ٘يٚ حُٔٔيظؼَرٕٞ 

ٝحُٔيؿٕ٘ٞ ٝحُُٔٞيٕٝ، ٝػخٗيض رل٠يَ ٛيٌح حُظلخػيَ حُلي٢ ري٤ٖ حُؼ٘خٛيَ ٝحُؼيَٝم ؿ٤ٔيغ حالٍحء 

ٝحُؼييخىحص ٝحٌُ٘ييٞف حُؼ٤ِٔييش ٝحُٔؼييخٍف ٝحُل٘ييٕٞ ٝحُٜيي٘خػخص ٝحُٔوظَػييخص حُلي٣ؼييش ٝحالٗظٔييش 

، ٕٝٝةَ ٓةٖ اُْةوم اُؾو٣ةو ٔش، ٝحٗزؼويض ٓيٖ طـيخٝد ٛيٌٙ حُويٟٞ ٓٞحٛيذ حالرييحع ٝحُظـي٣ييحُوي٣

ٝاُوطٖ ٝاُوٜٞح ٝاُٞهم ٝا٤ُِٕٔٞ ٝاُجوروبٍ ٝاُوٓبٕ ٝاٌَُو ٓغ ٛؤالء اُٞاكةل٣ٖ، ًٔةب ٕٝةِذ 

اَُةغبع٤ل ٝأَُ٘ةةٞعبد ٝاُجةةبهٝك ٝأُؼةةبكٕ أُ٘وّٞةةخ، ٝافةنٗب ػ٘ةةٚ اُؾَةةبة اُؼْةةو١ ٝاُغجةةو 

ٝٗـيخ حُلالٓيلش حالؿ٣َين ٓيٖ ح٠ُي٤خع كي٢ ؿٔيَس  ٝػِةْ اُلِةي ٝاُْةؼو أُولة٠،ٝا٤ٔ٤ٌُبء ٝاُطةت 

ح٤ُٔ٘خٕ ك٤غ طزؼيٞح حُؼَري٢ كي٢ كظٞكيٚ ٝؿِٝحطيٚ، كظَريغ حٍٓيطٞ كي٢ ؿخٓؼيش ه١َزيش حُظي٢ ًحػيض 

حُظي٢ طز٘خٛيخ ك٤ٔيخ رؼيي ٍؿيخٍ  كٌةوح اُلوٍٝة٤خَٜٗطٜخ ك٢ حالكخم، ٝظَٜص ر٤ٖ حُؼيَد حالٗئُي٤٤ٖ 

 ػ٠ِ حالْٓ ح٤ُٔٔل٤ش.حُ٘ٔخٍ ًؤٜٗخ ٤ِٓس ٓوٍٜٞس 

ٝر٤٘ٔييخ ًخٗييض ٗييؼٞد حُلَٗـييش ٝحٌُٔٔييٕٞ ، ٝحُـَٓييخٕ ٣ؼ٤٘ييٕٞ كيي٢ حالًييٞحم ٣ٝؼظِيي٢ ِٓييًْٜٞ 

ٝحٗييَحكْٜ هٔييْ حُٜييوٍٞ كيي٢ حُوييالع حُٔظِٔييش، ٝٓييٖ كييُْٜٞ ٍؿييخُْٜ ػخُييش ػِيي٤ْٜ ٣ِزٔييٕٞ حُييٍِى 

ٍحء ًييخٕ حُؼييَد حالٗئُيي٤ٕٞ ٣٘يي٤يٕٝ هٜييٍْٞٛ حُوييٞ -٣ٝييؤًِٕٞ ١ؼييخّ حالٗٔييخٕ حالٍٝ هزييَ حُظييخ٣ٍن

٣ٝييَٝىٕٝ حُلٔخٓييخص ًٔييخ ٓييَحس ٍٝٓييش ٣َٝىٜٝٗييخ ٓييٖ ُِٔٔييخؿِش كيي٢ ٓٔييخثَ حُؼِييْ ٝحالىد ٝط٘خٗييي 

 حالٗؼخٍ ٝط٘خهَ حالهزخٍ.

ًِٝٔخ آْٗ ٍحٛذ ٖٓ ٗلٔٚ ٍؿزش ك٢ حُؼِْ حهظِق حُي٠ حُـخٓؼيخص حُؼَر٤يش حٝ حُٔـيخٓغ حالٓيَحث٤ِ٤ش 

حٟيْٜ ال ٓلخُيش حًح حٓيؼيْٛ ك٢ حٓزخ٤ٗخ، ٝٝهَ كي٢ حهيالى حُِٔيٞى ٝحالٓيَحء حٜٗيْ ٓزيَءٕٝ ٓيٖ حَٓ

 حُلع رطز٤ذ حٓزخ٢ٗ ٜٓٔخ ٣ٌِلْٜ ًُي.

ػييْ حٗلٜييَ حُؼٜ٘ييَ حُيي٢٘١ٞ ػييٖ حُـييِحس ٝطـٔؼييض حُو٤ٓٞييخص حُٔٔيي٤ل٤ش حُٜييـ٤َس كخٗييظزي حُؼييَد 

ٝحالٓزخٕ ك٢ كَٝد ٓـخٍ ال ط٘ظٜي٢ حُي٠ حالريخىس ٝحالٓظجٜيخٍ رؼيي حالٗظٜيخٍ، ٝأٟئَ ًيَ ٓيْٜ٘ 

٠ِ كظَس ٣ٞ١ِش ٖٓ كظَحص حُِْٔ ًؤٗٔخ ٣لخُٕٝٞ رٌُي طؤؿ٤َ ُٜخكزٚ حكظَحٓخ ػ٤ٔوخ، كٜٞ  ٣ؼخٛيٙ ػ

طِي حُِلظش حُظ٢ ٣لْ ك٤ٜخ حُلَحم حاله٤َ، ٣ٝؼخٝٗٚ هالٍ ًُيي كي٢ رؼيٞ حالػٔيخٍ حُظي٢ طلظويَ حُي٠ 

 حٗظَحى حُـٜٞى.

رييٌُي حُظؼٜييذ حُ٘ٔييخث٢ حُيي١ٌ حٓييظ ص رييٚ كؤٗ٘ييؤص ٓلييخًْ  كٝٗةةب ا٣ةةيث٤الحُيي٠ حٕ ٣وييٍٞ : حٓييَػض 

ػْ ٜٓزخف حُؼِْ ك٢ حُٔٔـي ٝحُز٤ؼش ٝهِلظٚ ك٢ حُيي٣َ حُٔٔي٤ل٢ ًرخُيش حُؼزيخىس، حُظلظ٤ٖ، ٝحٗطلؤ ٖٓ 

ألٕ حُٔخػش ٓيخػش ٛيالس، ٝهيي ُٝيض ٓيخػش حُؼِيْ ٝحٗيِٝص حُلٌيَس حالٓيزخ٤ٗش كي٢ ؿ٤خٛيذ حُظِٔيخص 

ك٤غ طَطؼي رَىح ك٢ ػُِظٜخ ح٠ُٔي٤٘ش ٝطوزيٞ ٗي٤جخ حُي٠ حٕ طٔيٞص، ٝحٕ رو٤يض ٜٓ٘يخ رو٤يش كٜي٢ طِيي 

ؼَ ٝحَُٔٔف ٝحُـيٍ حُي٢٘٣، ٓ٘يٌ حٕ حٛيزق حُؼِيْ ٣ل٠ي٢ رٜيخكزٚ حُي٠ ٗيخٍ حُظ٢ طَٜ٘ف ح٠ُ حُ٘

 حُل٣َن.

ًخٗييض حٓييزخ٤ٗخ ٣ٞٓجييٌ طظزييٞأ حٌُٔخٗييش حُظيي٢ طظزٞأٛييخ حٗـِظييَح كيي٢ ػٜيييٗخ حُلخٟييَ، ُٝييٞ حٕ حٓييزخ٤ٗخ 

حٌُخػ٤ٌ٤ُٞش حطزؼض ٤ٓخٓش حُظٔخٓق حُي٢٘٣ ٝحُظؼخٕٝ ر٤ٖ حُ٘ؼٞد ٝٝحِٛض ػٔيَ حُؼيَد حُٜي٘خػ٢ 

ٖٓ ٓـخَٓحص حُلَد ٝٓطخٓغ حالٓظؼٔخٍ ٌُخٕ ُ٘خ )حالٓزخٕ( ح٤ُّٞ ٗؤٕ ؿ٤َ ٗيؤٗ٘خ ٝحٍُِحػ٢ ريال 

 /ػزخّ ٓلٔٞى حُؼوخى(85)حػَ حُؼَد ك٢ حُل٠خٍس حالٍٝٝر٤ش/ٙ:ح١ٌُ ِٝٛ٘خ ح٤ُٚ.

ك٢ ًظخرٚ ) طخ٣ٍن حُظَه٢ حألهالهي٢ كي٢  ك٤ٜق Dr.Draperكهاث٤و  حالٗـ١ِ٤ِحُٔئٍم  حٓخ*

"رٔـيَى ٓيخ طٔيِْ  أٍٝٝرخ ( ٓخ ِٝٛض ا٤ُيٚ حٓيزخ٤ٗخ ٓيٖ حُل٠يخٍس ٝحُظٔييٕ كي٢ ػٜيي حُؼيَد روُٞيٚ

حُؼَد ٓوخ٤ُي حالٍٓٞ رخٓزخ٤ٗخ ريخىٍٝح رخُ٘يَٝع كي٢ ٓ٘يخ٣ٍؼْٜ ح٤ُ٘يَس، كٌيخٕ ًيَ ه٤ِليش ٓيٖ هِليخء 

ٓوظيي٣خ كي٢ ًُيي رخُٔزييأ حُي١ٌ حطويٌٙ ٓٔئِٞ  ه١َزش ػ٘ي حٓظ٤الثٚ ٣ؼِٖ ٣ٝـخَٛ رٞالثٚ ُِؼِيْ ٣ًٝٝيٚ

ح٤ٓخ هخػيس ٤ُٔخٓظْٜ، كٌخٗٞح ٓؼال ُالىحد ٝكٖٔ حُوِن رٔخ حػط٠ حطٔخػخ هخٍهخ ُٔٔخكش حُوِق ر٤ٖ 

حهالهْٜ حَُحه٤ش ٝٓخ ًخٕ ػ٤ِٚ حً ًحى ِٓٞى حٍٝٝرخ ٖٓ ه٘ٞٗش حُطزخع ٌٝٓحؿش حالهالم، كل٢ ػٜي 

 ٢ ٝؿخ٣ش حُٔؼخىس.حُٝجي حُوِلخء رِـض ه١َزش ح٠ُ ًٍٝس حَُه
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رؼي ؿَٝد حُْ٘ٔ ك٢ ه١َزش ٣ٌٖٔ َُِٔء حٕ ٣وطغ ػَ٘س كَحٓن ػ٠ِ ه٢ ٓٔيظو٤ْ ٝٛيٞ ٓٔيظ٤َ٘ 

ر٠ٞء حُلٞح٤ْٗ حُٜٔللش رخُ٘ٞحٍع. ٣ٝـيٍ ر٘خ حٕ ًٌَٗ ٛ٘خ حٗيٚ رؼيي ٛيٌح حُؼٜيي رٔيزؼٔخثش ٓي٘ش ٓيخ 

 ُحٍ حُظ٣َٞ٘ حُؼ٢ٓٞٔ ٓـٜٞال ك٢ ُ٘يٕ.

ٗش ر٤ٌل٤ش ٓ٘ظٔش. ٝال ٠ٔ٘ٗ حٕ ك٢ رخ٣ٍْ ٗلٔيٜخ ٓيخ ٝػالٝس ػ٠ِ ًُي ًخٗض ٗٞحٍع ه١َزش ٓلَٝ

ًخٕ ٣ٔظط٤غ حالٗٔيخٕ حٕ ٣ـيخُٝ ػظزيش ىحٍٙ رييٕٝ حٕ طيَططْ ٍؿيالٙ كي٢ حُٞكيَ حال رؼيي ٛيٌح حُؼٜيي 

رخٍرؼش هَٕٝ، حٓخ هٍٜٞ حُوِلخء كوي ًخٕ ك٤ٜخ ٖٓ حُظ٣ِٝن ٝحُظ٤ٔ٘ن ٓخ ٣زَٜ حُؼوٍٞ. حٗٚ ٤ُلن ُْٜ 

خٍُ حُِٔٞى رـَٓخ٤ٗيش ٝكَٗٔيخ ٝحٗـِظيَح، طِيي حُٔ٘يخٍُ حُلو٤يَس حٕ ٣َٓوٞح رؼ٤ٖ ِٓئٛخ حالكظوخٍ ٓ٘

حُظ٢ ًخىص حٕ طٌٕٞ كخهيس حُٔيحهٖ ٝحُ٘ٞحكٌ ٓخ ػيح ػوزخك٢ حُٔطغ ٣ٜؼي ٓ٘ٚ حُيهخٕ ٓؼَ ٓخ ؿيخءص 

 ػ٤ِٚ حًٞحم حُٜ٘ٞى حُلَٔ ح٣ٌُٖ ًخٗٞح ٣وطٕ٘ٞ رخ٣ٌَٓخ.

حً ًحى ٖٓ حُزيٌم ٝحالرٜيش، رل٤يغ ُٝوي ؿِذ حُِٕٔٔٔٞ ٓؼْٜ ُزالى حالٓزخٕ ًَ ٓخ حٗظَٜص رٚ ح٤ٓخ 

٣َٟ حُ٘خظَ ٓٔخًْٜ٘ طظ٤ٚ ػـزيخ طليض حُوزيش حٍُِهيخء حٝ طظيٞحٍٟ كي٢ ىٝحهيَ حُـخريخص طليض ظيالٍ 

حالٗـخٍ حُٔل٤طش رٜخ ٖٓ ًيَ ؿخٗيذ. كيخًح حهظيَد ٜٓ٘يخ حُِحثيَ ٣ويغ ٗظيَٙ ػِي٠ ٗيَف ٓيٖ ٛيو٤َ 

 حََُٔٓ ٝكيحثن ٓؼِوش ك٢ حُل٠خء ُحَٛس رخٗـخٍ حُزَطوخٍ".

ٓش ٖٓ حْٓ حُؼخُْ ػَد حٓزخ٤ٗخ كي٢ طٌي٣ٖٞ حُو٠يخثَ ٝحُلييحثن، ريَ ُيْ ٣زِيؾ حكيي حُيٍؿيش ُْٝ طلن ح

حُظيي٢ حٝٛييِظْٜ ح٤ُٜييخ ٍهييش ًٝهٜييْ كيي٢ طيي٤٣ِٖ حُٔ٘ظِٛييخص، ُوييي ط٘ييخ٠ٛ حُؼَريي٢ كيي٢ ىٍحٓييش حُل٘ييٕٞ 

حُٔٔظظَكش كظ٠ ٛيخٍ ٓيٖ ٗييس حػظ٘خثيٚ رخٗيٌخٍ حُ٘زخطيخص ٝحُٞحٜٗيخ ال ٣ٍِػٜيخ كي٢ كي٣وظيٚ حال رٔيخ 

 الٌٗخٍ ٝحالُٞحٕ ٓظظخرؼش ٓظؼخهزش ر٤ٌل٤ش ٍحثوش.٣ـؼَ طِي ح

حُيي٠ حٕ هييخٍ: " ٛييلٖ حُٔ٘ييٍِ ًٝييٌُي حُز٤ييٞص ٗلٔييٜخ طٌييظع رخالُٛييخٍ حُـ٤ِٔييش ٝحُ٘زخطييخص حُـ٣َزييش 

حُ٘خىٍس، حٓخ حُ٘ظخكش كوي ًخٗض حُ٘ـَ حُ٘يخؿَ ُٔٔي٢ِٔ حٓيزخ٤ٗخ، كٜيْ ال ٣ظًَيٕٞ ٛيـ٤َس ٝال ًز٤يَس 

حكيي ٓيٖ ه٘يٞحص ٓؼي٤ٗيش ط٘ظٜي٢ كي٢ حكيٞحٝ ٓيٖ ٍهيخّ ك٢ ٓز٤َ حُٔلخكظش ػ٤ِٜخ ٝٓخ هيال ٓ٘يٍِ ٝ

 ٝطـِذ ُٜخ حُٔخء حُلخطَ حٝ حُزخٍى كٔزٔخ طوظ٤٠ٚ كٍٜٞ حُؼخّ".

ٝٓخ ًخٕ ػَد حٓزخ٤ٗخ ٣ٌٕٔٞ ؿيٍحٕ ٓٔخًْٜ٘ رخُو٘ذ رَ ٣ًٍِ٘يٜٞٗخ ٗوٞٗيخ ٣ٝزَه٘يٜٞٗخ حُٞحٗيخ 

ٞهيخىس، ٝٓيٖ حُٔيوق رٔخ ٣ٔؼَ حُٔ٘خظَ حُز٣َش حٝ ٓ٘خٛي حُـ٘ش ػ٠ِ كٔذ ٓخ طٍٜٞٙ ُْٜ ٓو٤ِظْٜ حُ

 حُٔل١ٞ رط٘ق ٓٔٞٙ ًٛزخ طظي٠ُ ػ٣َخص ػظ٤ٔش.

ر٘ي٤ج٤ٖ ريَ أطيٞح ؿ٤َ ٜٓلٞر٤ٖ رٔلخًْ حُظلظي٤ٖ.  " كَ حُؼَد رخٓزخ٤ٗخ هخ٤ُٖ ٖٓ حالكوخى حُي٤٘٣ش 

اُزَبٓؼ ٖٓ أٗلْ حأل٤ٗخء ٝػ٤ِٜٔخ ٣يٍٝ ٓلٍٞ ٓـي حألْٓ ألٝؿٚ ٗظ٠ ، ٝٛٔخ :              أٝالش : 

، كزل٠يَ ٜٓيخٍطْٜ ٝحطٔيخع االػز٘بء ثْ٘و ع٤ٔغ اُؼِّٞ ؽز٠ ػِْ اُلالؽةخخ٤ٗخش : . ٝػ ك٢ أُؼزولاد

ٓؼِٞٓييخطْٜ حُلالك٤ييش طٌٔ٘ييٞح ٓييٖ حُظٞك٤يين ريي٤ٖ ١وييْ حُييزالى ٝأٗييـخٍ ٝٗزخطييخص ًخٗييض ُلييي ػٜيييْٛ 

ْٗةةو اُزؼِةة٤ْ ٝإْٗةةبء أُةةلاهً ٓـُٜٞييش رؤٍٝٝرييخ ...... ُوييي ًييخٕ أٍٝ ٗيي٢ء حٛييظْ رييٚ حُؼييَد ٓييغ 

 عل٣لح.اٍزقٖبة االهٗ ث٘ٞاّ 

حُظ٢ ٣ظزؼٜخ حٌُظخد حالٍٝٝر٤ٕٞ ٖٓ أؿَ كِٔ٘يخ ػِي٠ اٌٗيخٍ ٓيخ  اُقطخ أُ٘ظٔخحٗ٘خ ٜٓٔخ هـِ٘خ ٖٓ 

ُِؼَد ػ٤ِ٘خ ٖٓ حُل٠َ ك٢ ٤ٓخى٣ٖ حُؼِّٞ حُٔوظِلش كبٗ٘خ ال ٌٕٗٞ ٓٔيَك٤ٖ كي٢ ًُيي ، ٝٓيٖ حُٔئًيي 

إٔ حُٞهض هيي كيخٕ ُالػظيَحف رل٠يِْٜ ألٕ حُظِيْ حُٔز٘ي٢ ػِي٠ حُلويي حُيي٢٘٣ ٝحُظؼٜيذ حُوي٢ٓٞ ال 

 /حكٔي ٍٟخ ري/طَؿٔش: ٓلٔي رٍٞه٤زش ، ٓلٔي حُٜخىم ح٢َُُِٓ(117-114الىر٤ش/ٙ )حُو٤زش ح٣يّٝ ا٠ُ حألري "..

)كهاٍةخ إَُِٔٔٞ ٝاُؾٚبهح االٝهٝث٤خ ٤ًٝل٤خ اُزؼبَٓ ٓةغ اُْةؼٞة ٝاالك٣ةبٕ االفةوٟ

 -:ٓوبهٗخ ثبهالّ ًجبه اُؼِٔبء اُـوث٤٤ٖ(

 -ػب٤ُٔخ اُؾٚبهح اُؼوث٤خ االٍال٤ٓخ:-1
ُويي حىٟ حٗظ٘يخٍ حُل٠يخٍس حُؼَر٤يش حالٓيال٤ٓش حٗظ٘يخٍح  ٕٞعٞهط ٍبهر ٓئٍم حُؼِّٞ حُـَر٣٢وٍٞ 

ػخ٤ُٔخ ح٠ُ ٗ٘ٞء كخالص ٓظزخ٣٘ش ٓظؼيىس حُٞؿٞٙ ٝحٍُٜٞ. كوي حكظي حُِٕٔٔٔٞ رٌؼ٤َ ٖٓٔ ٛيْ ؿ٤يَ 

ٓٔيي٤ِٖٔ. كييخكظٌٞح كيي٢ حُ٘ييَم رخُٜيي٤٤٘٤ٖ ٝحُٔـييٍٞ ٝحُٔال٣ٝيي٤ٖ ٝحُٜ٘ييٞى، ٝكيي٢ حُـييَد رخُٔييخ٤٣ٖٞٗ 

رييخُزَرَ كيي٢ حك٣َو٤ييخ. ػييْ رخُٜييو٤٤ِٖ ٝحالٓييزخ٤٤ٖٗ ٝؿ٤ييَْٛ ٓييٖ ٝحُٔيي٣َخٕ ٝحالؿخٍهييش ٝحُوييز٢، ػييْ 
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ًٝخٗض ؿ٤ٔغ ٌٛٙ حُؼالهخص كز٤ش، حٝ   حُلَٗـش ك٢ ؿ٘ٞر٢ حٍٝٝرخ.ًٔخ حكظٌٞح رخ٤ُٜٞى ك٢ ًَ ٌٓخٕ.

الٕ أَُةة٤ِٖٔ ػةةبِٓٞا هػب٣ةةبْٛ ثٌةةَ هؽٔةةخ ٍٝةةٔبؽخ. ٝثؼ٘ةةب٣زْٜ ػِيي٠ حالهييَ ال ػيييٝحٕ ك٤ٜييخ، 

ػ٤ِٔخ ثبُِـخ اُؼوث٤خ اُلٜب ؿ٤و ٤َِٖٔٓ، ْٜٓ٘ ٕبئجٕٞ ٝرْغ٤ؼْٜ ْٗود ثؾٞس ًض٤وح ٝاػٔبٍ 

ًييخٕ ٛييخرج٤خ ػِيي٠ حالٍؿييق.  عةةبثو ثةةٖ ؽ٤ةةبٕكييخ١ٞٔ٤ٌُ حالٗييَٜ  ٖٝٗةةبهٟ ٣ٜٝةةٞك ٍٝةةبٓو٣ٕٞ.

ٝ  ٝاثةٖ ثطةالٕ ٝؽ٘ة٤ٖ ثةٖ اٍةؾبمٓ٘ليٍ ٖٓ حَٛ ٛخرج٢ طلو٤وخ، ػيْ حػظ٘ين حالٓيالّ.  ٝاُجزب٢ٗ

ًبٗةذ اُؼوث٤ةخ ُـةخ ا٤ُٜةٞك ٕ حُؼيخ٢ٗ ػ٘يَ، ًخٗٞح ٖٓ ح١زخء حُٜ٘خٍٟ. ٝكظ٠ ٜٗخ٣ش حُويَعيُخ حرٖ 

كي٢  ٍٓٞة٠ ثةٖ ٤ٓٔةٕٞ. ٝٓؼَ ًُي ًظخد "ىالُش حُلخث٣َٖ" ح١ٌُ ًظزٚ رخُؼَر٤يش اُلَِل٤خ ٝاُؼ٤ِٔخ

االعو٤ٓٝخ اُؼجو٣خ اُز٢ ُٝةلد كة٢ ػٜةل اُؼةوة هةل اُلةذ حُؼٍٜٞ حُٞٓط٠. ٝك٠ال ػٖ ًُي كخٕ 

ؼٜيٍٞ حُٞٓيط٠ هيي حٓيظؼَرٞح حٓيظؼَحرخ حُي٠ ال رخُؼز٣َش. ٝػ٠ِ حُـِٔش ًخٕ ح٤ُٜٞى ك٢ حُ ثبُؼوث٤خ،

ىٍؿش حْٜٗ حكظخؿٞح ح٠ُ حالٓظؼخٗش رخُؼَر٤يش كي٢ ىٍحٓيش ُـيظْٜ حُٔويٓيش ىٍحٓيش ػ٤ِٔيش. ٣ٝالكيع حٕ 

٤ٛٝيؤ  كوٗ اُؾظ ا٠ُ ٌٓخ ػ٠ِ ًَ َِْٓ هبكه ػ٤ِٚ، ًبٕ ٍججب ك٢ إ ٣وثٜ ث٤ٖ اٛواف االٍالّ،

ِظو٠ حٌُؼ٣َ٤ٖ ٓيٖ ٍؿيخٍ حُؼِيْ ٝحُٔؼَكيش حُلَٙ َُِٞٛ ر٤ٖ ح١َحف حُؼخُْ حالٓال٢ٓ، ًٔخ ًخٕ ٓ

ح٣ٌُٖ ٣ليٕٝ ُِلؾ ٖٓ حه٠ٜ حال١َحف. ًٝخٕ ٌُٜح حُٟٞغ حُل٣َيي طيؤػ٤َ، ريغ كي٢ ًؼ٤يَ ٓيٖ ٗيخر٢ٜ 

ح٤ُِٖٔٔٔ َٟرخ ٖٓ "ك٠ٍٞ حُٔؼَكش"، كوي ًيخٕ حًؼيَْٛ ال ٣ٌظلي٢ رلـيش ٝحكييس ريَ ٣ٌيٍَ حُليؾ، 

ٓالثْٜ ٖٓ حُؼِٔخء، ك٤ظٌحًَٕٝ حُؼِْ ٓظوِل٤ٖ ػ٠ِ حُط٣َن ك٢ حُٔيٕ حٌُزَٟ، ٓـيى٣ٖ حالطٜخٍ رِ

٣ٝط٤ِٕٞ ٌٓحًَحطٚ ٝحُٔ٘خه٘ش ك٢ ٓٔخثِٚ، ٣ٝ٘وِٕٞ حُٔوط١ٞخص حٝ ٣ئُلٕٞ ًظزْٜ حُوخٛش، ٌٛح ك٢ 

حالٗيُْ ًٝحى ك٢ حُٔـَد، ٝػخُغ ك٢ َٜٓ ٌٌٝٛح. ٖٝٓ ٛ٘يخ، ُٝٞكييس حُِـيش، ًخٗظيخُؼِّٞ حُٔيٝٗيش 

٠ ؿ٤َٛخ، ك٤ظْ رٌُي طزيخىٍ حُٔ٘زٜيخص ري٤ٖ طِيي ك٢ ح٣ش روؼش ٖٓ روخع حالٓالّ ط٘ظوَ رَٔػش ػـ٤زش حُ

 حال١َحف حُ٘خٓؼش.

ُ٘خ حٕ ٗو٤ْ ٛيٌح حُؼ٘ليٞحٕ حُٔيٌَٛ حُي١ٌ حطٜيلض ريٚ حُؼوخكيش حُـي٣ييس، رظِيي حُٔي٤طَس حُؼخ٤ُٔيش حُظي٢ 

ح٤ٟلض ػ٠ِ حُِـش حُؼَر٤ش، طِي ح٤ُٔطَس حُظ٢ ٤٠٣ق ح٠ُ حػـخر٘خ رٜخ حٕ ٛيٌٙ حُِـيش ُيْ طٌيٖ ٌُِٓيش 

ٓٔييج٤ُٞخطٜخ حُـي٣ييييس، رييَ ًييخٕ ٓييٖ حُٞحؿيييذ حٕ طظلييٍٞ ٝطظطييٍٞ رٔوظ٠ييي٠ حٍٝ حالٓييَ ُٔٞحؿٜييش 

 (164-161)طخ٣ٍن حُؼِْ ٝحال٤ٔٗش حُـي٣يس / ٙح٠ٍَُٝس ٝحُلخؿش، ك٠ٔض طظلٍٞ ُـش ك٤٘ش ػ٤ِٔش.
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٣ٝؼييٕٞ رٔييَحٍس  طظطِيغ حُ٘ييؼٞد حالٓيال٤ٓش رل٘يي٤ٖ ٝٗيٞم حُيي٠ حُؼٜيٍٞ حُظيي٢ ٓيخىٝح ك٤ٜييخ حُؼيخُْ، 

طوٜوَْٛ. أًُْٜ طلٞم حُـَد ح٤ُٔخ٢ٓ ٝحُؼ١ٌَٔ، ٝحػخٍ ؿِٝٙ حُٜ٘خػ٢، ُٝلي ٓيخ حُلٌي١َ، ػييّ 

حطِحٕ ػ٤ٔن ك٢ حكٌخٍْٛ ٝحٓخ٤ُذ ػ٤ْٜ٘ حُظ٢ ٌِٗظٜخ هَٕٝ ٖٓ حُظوخ٤ُي حُٔظـخٗٔش. كٔيخ كييع ٛيٞ 

 وخٍؽ.ٓلخُٝش حُظٌَ٘ ٝحُظ٣ٜٖٞ ٖٓ ٗؤٕ حُو٤ْ حالٓال٤ٓش، ٝكَٝ ه٤ْ حهَٟ آط٤ش ٖٓ حُ

حظَٜ حُؼخُْ حالٓال٢ٓ ؿٔٞىح رخػؼيخ ػِي٠ حالٓي٠، ٝحٗلطخ١يخ هيخطال كي٢ حُويَٕ حُٔيخىّ ػ٘يَ، كي٢ 

ٓوخرَ حُٔي حالٍٝٝر٢ ك٢ ًَ حُٔـخالص. ٌُٖٝ ٛ٘خى حطـخٙ ىحثذ ُِٔزخُـش كي٢ حُيِػْ رؼويْ حُل٠يخٍس 

ُِٔٔيخؿي ٓؼيَ حالٓال٤ٓش ٝحُظ٣ٜٖٞ ٖٓ ٗؤٜٗخ هالٍ حُويَٕٝ حالٍريغ حُٔخٟي٤ش، ٓيغ حٕ حرييحع ػٔيخٍس 

طَؿييغ ُِويي٤َٖٗ حُٔييخىّ ٝحُٔييخرغ  إةةلٜبٕكيي٢  َٓةةغل اُْةةبٙ، حٝ رو٤ًةةبكيي٢  ٍةة٘بٕ طِييي حُظيي٢ ر٘خٛييخ

 ث٘ةبٙ ا٤ٓةو َٓةِْ كة٢ اعةوا، ، ربط ٓؾةَػَ٘، ٝحكي حػظْ حالٗ٘خءحص حُٔؼٔخ٣ٍش ػ٠ِ َٓ حُؼٍٜٞ

ٓوطض ٤ٓظش ػ٘يٓخ  اُؾٚبهح أُـ٤ُٞخ، ًٌُي ُْ طٌٖ ػزو٣َش ٣ٌُٞ اُواثغ ػْوك٢ ػٜي  اُٜ٘لك٢ 

 حُٜ٘ي طلض ح٤ُٔطَس حُـَر٤ش.

حظَٜص حُلٕ٘ٞ حالٓيال٤ٓش ًؼ٤يَح ٓيٖ حُل٣ٞ٤يش كي٢ ٓؼظيْ حالٍحٟي٢ حالٓيال٤ٓش، ٌُٝيٖ رييص حُل٤يخس 

ٓضةَ االىٛةو ٝاُوةو٤٣ٖٝ كة٢ كةبً  –حُل٣ٌَش حال٤ِٛش ٤ٓظش، ٝحًظلض حُـخٓؼخص حالٓال٤ٓش حُؼظ٤ٔش 

 رظَى٣ي حُٔؼخٍف حُوي٣ٔش. – ٝاُي٣زٞٗخ ك٢ رٌٞٗ

، ٣ـذ حُظؤًي حٗٚ ٜٓٔخ حٛزلض طِي حُل٠خٍس هخِٓش ٗخػٔش، كخٜٗيخ ػِي٠ حالهيَ رويض ٝػ٠ِ ح١ كخٍ

 –ٓليخط٤ق حُويٞس حُي٣ٞ٤ٗيش  –رٌيَ طؤ٤ًيي  -ٓوِٜش ُالٓيالّ، ٝحٓيظَٔص ػِي٠ ه٤ٔيٚ حالٓخٓي٤ش. كوييص 

ٌُٖٝ حكظلظض رٔلخط٤ق حُٔٔخء، حُظ٢ طَؿق رٌيَ طؤ٤ًيي كي٢ حُٜ٘خ٣يش. حطزيغ حُـيَد حُط٣َين حُؼٌٔي٢، 

رلوي ٍٝكٚ. ٝح٣خ ٓخ ًخٕ ًُي، كِْ ٣ٌٖ ٛ٘خى ٓلَ ٖٓ  –ٍؿْ طل٣ٌَ ح٤ُٔٔق  –ٓوخ١َح  ٤ُوَٜ حُؼخُْ
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حٕ ٣ٜزق حُِٕٔٔٔٞ رٔزذ ػـِْٛ حُٔخى١ ؿ٤َ هخى٣ٍٖ ػ٠ِ حُيكخع ػٖ حٗلْٜٔ ٟي كيحػش حُـيَد 

 حُؼيٝح٤ٗش، ٝحُظ٢ طِِٜٓخ ١ز٤ؼظٜخ حٕ ط٠َد حُٔزخىة حالٓخ٤ٓش ُالٓالّ.

رخٓيظ٤خء ٓيَ ُيظوِلْٜ ػيٖ  –َٕٝ رخُٔظيخَٛ حُوخٍؿ٤يش ُالٗي٤خء ح٣ٌُٖ ٣ؼظزي –٣٘ؼَ حؿِذ ح٤ُِٖٔٔٔ 

إ ا٤َُِٖٔٔ ؽبىٝا ك٢ ٜٗب٣خ اُؼٖةٞه اٍُٞةط٠ حُـَد، ًٝؼ٤َح ٓخ ٣ٔخءُٞح حٗلْٜٔ ُٔخًح حُظٔخإٍ 

ًةَ ػ٘بٕةةو أُؼوكةةخ اُزةة٢ رٌٔةةْٜ٘ ٓةٖ رلّةة٤ٖ ػٖةةو اُؾلاصةةخ ًٔةةب كؼةَ اُـةةوة، ثةةَ كةة٢ اُؾو٤وةةخ 

 ٌٓ٘ٚ ٖٓ اٜٗبء اُؼٖٞه اٍُٞط٠ ٤ُجلأ ػٖو اُٜ٘ٚخ. اٍزؼبه اُـوة ٖٓ اُؾٚبهح االٍال٤ٓخ ٓب

طظَٜ ٌٛٙ حٌُِٔ٘ش رزؼٞ ٓالكظخط٘خ حُٔخروش ػ٠ِ حطـخٛخص ك٠خٍس ح٤ُّٞ. كزَؿْ حكٌخٍ ًؼ٤يَ ٓيٖ 

كبُؾلاصةةخ اُـوث٤ةةخ، ٝٛةة٢ اَُةةجت كةة٢ االىٓةةخ اُؼب٤ُٔةةخ حُٔٔيي٤ِٖٔ حُيي٣ٌٖ ٣ٔيئٕٞ حٗلٔييْٜ طوييي٤٤ٖٓ، 

١زؼيخ هيي كوويض حٗظٜيخٍحص ريخَٛس كيٞم  َُٔة٤ؾ٤خ.اُؾبٙوح، ْٗأد ثوٝػ ٓ٘بك٤خ ُالٍةالّ، ثةَ ٝا

ٌُٜٝ٘خ كَٓض حُٔزخىة حُٔخ٤ٓش، ٝرٔـخكخس حُٔٔخء، ػـِض ح٤ٜٗيخٍ حٗٔيخ٤ٗظٜخ،  –ك٢ حُي٤ٗخ  –حُلَٜ 

ال رَةةزط٤غ اُؾٚةةبهح االٍةةال٤ٓخ ػِةة٠ االٛةةالم أُجةةبكهح ٝحٗظٜييض ر٤ِٜ٘ٔييظ٤ش طٜيييى رٌخٍػييش ػخ٤ُٔييش. 

جوه ٝالكح اُؼبُْ اُؾل٣ش ك٢ اٝهٝثةب ُٝة٤ٌ كة٢ ثةالك ثٔضَ ٛنا اُزطٞه ثلٕٝ ف٤بٗخ ٗلَٜب، ٝٛنا ٣

 .االٍالّ

ال طؼ٠٘ ٌٛٙ حُٔالكظخص، حٕ حالٓالّ ٣وق ك٢ ٝؿيٚ طوييّ حُؼِيْ ٝحُل٠يخٍس، كظخ٣ٍويٚ ٓ٘يٌ هَٝؿيٚ 

ٖٓ حُٜلَحء ك٢ حُوَٕ حُٔخرغ ٣ٜ٘ي ػ٠ِ ػٌْ ًُي، ٌُٜٝ٘يخ ط٠يغ كييٝىح ُٔيخ ٣طِين ػ٤ِيٚ طوييّ، 

حطِحٕ حُؼخُْ حُٔوِيٞم، ٝحطخكيش حُلَٛيش حٓيخّ حُٔيَء الٗـيخُ  ٓغ حالهٌ رؼ٤ٖ حالػظزخٍ حُلخؿش ُللع

حُٜٔٔش حُظ٢ هِوٚ   ُٜخ، ٣ٝ٘خى٣يٚ رٜيخ ٛيٞطٚ حُزيخ٢٘١. ٝرٜيٌح ٓي٤ٌٕٞ ٛ٘يخى ىحثٔيخ حُظ٘يخكَ حُي١ٌ ال 

"٣ؼِٔةٕٞ تةبٛوا  ٓةٖ ٣ٌٖٔ حُظـِذ ػ٤ِٚ ر٤ٖ حالٓالّ ٝٓؼَ طِي حُليحػش، ٣٘طزن ػ٤ِيٚ هيٍٞ حُويَإٓ 

 /ٍٝؿ٤ٚ ىٝرخ٣ٌٞٓٚ(155-152ٍٓٞس حَُّٝ(.)حظٜخٍ حالٓالّ/ٙ  –)حال٣ش حُٔخرؼش .٥فوح ْٛ ؿبكِٕٞ" اُؾ٤بح اُل٤ٗب ْٝٛ ػٖ ا

ُوي هٍَ حالٓالّ ٓزيأش حٓخ٤ٓخش ٛٞ )حُل٣َش حُي٤٘٣ش( ُـ٤َ حُٔٔي٤ِٖٔ كي٢ حُيُٝيش  اُؾو٣خ اُل٤٘٣خ: -3

ٓؼ٤ال ٌُٜٙ حُل٣َش كظي٠ حالٓال٤ٓش ُوُٞٚ طؼخ٠ُ )ال حًَحٙ ك٢ حُي٣ٖ( ك٢ حُٞهض ح١ٌُ ُْ ٣ؼَف حُؼخُْ 

 ه٤خّ حُؼٍٞط٤ٖ حال٤ٌ٣َٓش ٝحُل٤َٔٗش.

ٝك٢ ٛيى طؼ٤ِوٚ ػ٠ِ ٓخ ٍٝى ك٢ حال٣ش حُوَآ٤ٗش )ال حًَحٙ ك٢ حُي٣ٖ( ٣وٍٞ حُلو٤ٚ حُيٓظ١ٍٞ حُؼَر٢ 

ٖٓ حٌُٖٔٔ ىٕٝ ٓزخُـش حُوٍٞ رؤٕ حُلٌَس حُظ٢ حىص ح٠ُ حٗظٜخؽ ٌٛٙ   اكٕٓٞ هثبٛح٤ُٔٔل٢ حُيًظٍٞ 

)ح٤ُِزَح٤ُييش( حًح ؿييخُ حٓييظؼٔخٍ ٛييٌح حالٛييطالف حُؼٜيي١َ، حٗٔييخ ًخٗييض حرظٌييخٍح  ح٤ُٔخٓييش حالٗٔييخ٤ٗش

حٗطِويض ىُٝيش ٛي٢ ى٤٘٣يش كي٢ ٓزخىثٜيخ، ٝى٤٘٣يش كي٢  ُِٝٔوح اال٠ُٝ ك٢ اُزةبه٣ـ،ػزو٣َخ، ًُٝي الٗٚ، 

ٓزذ ٝؿٞىٛخ ٝى٤٘٣ش ك٢ ٛيكٜخ، حال ٝٛٞ َٗ٘ حالٓالّ، ح٠ُ حالهيَحٍ كي٢ حُٞهيض ًحطيٚ ريؤٕ ٓيٖ كين 

ُِٔطخٜٗخ حٕ طلخكع ػ٠ِ ٓؼظويحطٜخ ٝطوخ٤ُي ١َٝحُ ك٤خطٜخ، ًُٝي كي٢ ُٓيٖ ًيخٕ  حُ٘ؼٞد حُوخٟؼش

٣و٢٠ حُٔزيأ حُٔخثي ك٤ٚ رخًَحٙ حَُػخ٣خ ػ٠ِ حػظ٘خم ى٣ٖ ًِْٜٓٞ، رَ كظ٠ ػ٠ِ حالٗظٔخء ح٠ُ حُ٘يٌَ 

حُظي٢ ُيْ ط٘ييػَ كي٢ حُيزالى  )اُ٘ةبً ػِة٠ ك٣ةٖ ِٓةًْٜٞ(حُوخٙ ح١ٌُ ٣َطي٣ٚ ٌٛح حُي٣ٖ..ٌٛٙ حُوخػييس 

ش حال رل٠َ حُؼٍٞس حال٤ٌ٣َٓش ٝحُؼٍٞس حُل٤َٔٗش ك٢ حُٜ٘يق حُؼيخ٢ٗ ٓيٖ حُويَٕ حُؼيخٖٓ ػ٘يَ، حُـَر٤

ًٝيخٕ ال ريي حًح ُٜيٌٙ  (Cuius region, eius religio)ٝطؼيَف ٛيٌٙ حُوخػييس رٜي٤ـظٜخ حُالط٤٘٤يش 

ح٤ُٔخٓييش حالٓييال٤ٓش حُٔز٤٘ييش ػِيي٠ ٜٗييٞٙ حُوييَحٕ ٓييٖ حٕ طٔييلَ ػييٖ ٗظ٤ـظيي٤ٖ كخٓيئظ٤ٖ ٓييخ ُزؼييض 

خػِش ك٢ حُ٘ؼٞد حُؼَر٤ش ٝٛٔخ: ه٤خّ حُطٞحثق ح٤ُٔٔل٤ش ػِي٠ حٓيخّ حُ٘ظيخّ حُطيخثل٢ ٓيٖ حػخٍٛٔخ ٓ

ٗخك٤ش ٝىهٍٞ ٌٓخٕ حالهطخٍ حُظ٢ كظلٜخ حُؼَد ك٢ ى٣ٖ حالٓالّ ٖٓ ٗخك٤ش حهيَٟ. كظِيي حُـٔيخ٤َٛ 

حٌُؼ٤لش، حُظ٢ طٌَ٘ ًؼَس حٛخ٢ُ ٣ٍٞٓخ َٜٝٓ ٝحُؼَحم، حٗٔيخ ًخٗيض طيي٣ٖ رخُٔٔي٤ل٤ش ٝهيي حػظ٘ويض 

ّ رؤكٞحؽ ٓظالكوش ٌٓ٘ حُوَٕ حالٍٝ ٖٓ حُٜـَس رَٔء ك٣َظٜخ ك٢ ك٤ٖ حٕ ٖٓ رو٢ ٓيٖ ٛيئالء حالٓال

حُٜ٘خٍٟ ُٓٞػ٤ٖ ح٠ُ ١ٞحثلْٜ حُٔؼَٝكيش رظٔي٤ٔظٜخ حُٔوظِليش، حٗٔيخ ٛيٞ ٗيٜٞى ػييٍ ػزيَ حُظيخ٣ٍن 

ػ٠ِ ٓٔخكش حالٓالّ، الٕ ٝؿٞىْٛ ًؤَٛ ًٓش ك٢ حُٔخ٢ٟ حٗٔخ ًخٕ ٓز٤٘خ ػ٠ِ هخػيس َٗػ٤ش ػخرظيش 

ٓةٖ ثوة٢ ٓةةٖ ٚ هَحٗي٢( ُٝي٤ْ ػِي٠ ٗيؼٍٞ ٓيٖ ١ز٤ؼظييٚ حٕ ٣ظ٠يخػق حٝ ٠٣يؼق ًٔيخ حٕ )ح١ ٗي

 103، 102)ٓيٖ ٣لٔي٢ حُٔٔي٤ل٤٤ٖ حُؼيَد ٙ ٛؤالء اُٖ٘بهٟ ػ٠ِ ك٣٘ٚ ٣وق ّبٛل ػلٍ ػِة٠ اَٗةب٤ٗخ ٛةنا اُةل٣ٖ.

 /كٌظٍٞ ٓلخد(.
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 -:اُل٣٢ِ٤٤ٓٝوٍٞ حُؼخُْ حُـَر٢ 

حُٜيي٤ِز٤ٕٞ ، حُيي١ٌ هٜيييٝح حُي٠ حُٔ٘ييَم ر٤٘ييش كييظق ر٤ييض حُٔويييّ ُِؼو٤يييس –ٝٛ٘يخى ٓييٖ ؿخٗييذ حهييَ 

حُٔٔيي٤ل٤ش، حٝ ُالكظلييخظ رٔييِطخْٜٗ حُٔظييَٗق ػِيي٠ كيييٝى ٓيي٣ٍٞش ٝكِٔييط٤ٖ، كٞؿيييٝح حٗلٔييْٜ طـييخٙ 

ٝاما ك٠خٍس ًخٗض ح٠ٔٓ رٌؼ٤َ ٖٓ ك٠خٍطْٜ، ًٝخٕ ًُي حَٓح ٓلخؿجخ ُْٜ ٣ؼ٤َ ىٛ٘ظْٜ ٝػـيزْٜ. 

هل ارَْ ثبُزَبٓؼ اُة٠ ؽةل ثؼ٤ةل، ًٔةب ٛة٢ اُؼةبكح، كةبٕ ٍةِطبٕ ًبٕ ٍِطبٕ ا٤َُِٖٔٔ ك٢ ٕو٤ِخ 

ٌٝٛح حُظٔخٓق  أُِٞى اُ٘ٞهٓ٘ل٤٣ٖ ُْ ٣ٌٖ اهَ ٖٓ مُي، ػ٠ِ ػٌٌ ٓب عود ثٚ ػبكح ا٤َُٔؾ٤٤ٖ.

، حٓيظَٔ هخثٔيخ ػِي٠ ػٜيي كو٣ةله٣ي اُضةب٢ٗريأ ريٚ حُِٔيٞى حٍُ٘ٞٓ٘يي٣ٕٞ ٝحًييٙ  ٗلٞ ح٤ُِٖٔٔٔ، ح١ٌُ

 /حُي٢ِ٤٤ٓٝ/طَؿٔش:ى.ػزي حُل٤ِْ حُ٘ـخٍ، ى.ٓلٔي ٣ٞٓق ٠ٓٞٓ(.437،441،442٘ي حُؼَد/)حُؼِْ ػٓبٗلو٣ل.حػظْ حهالكٚ. 

رٞٓةةبً  اَُةة٤و ٓؼبِٓةةخ أَُةة٤ؾ٤٤ٖ كةة٢ اُلُٝةةخ االٍةةال٤ٓخ ٣ةةنًو أُةةؤهؿ االٗغ٤ِةةي١ٝكييٍٞ  -4

 -حُٔظوٜٚ ك٢ حُيٍحٓخص حالٓال٤ٓش ٓخ ٢ِ٣:  هُٗٞل

٤ِٖٔ ػ٠ِ هزٍٞ حالٓالّ، حٝ ػٖ ح١ ُْ ٗٔٔغ ػٖ ح٣ش ٓلخُٝش ٓيرَس الٍؿخّ حُطٞحثق ٖٓ ؿ٤َ حُٔٔ

حٟييطٜخى ٓيي٘ظْ هٜييي ٓ٘ييٚ حٓظجٜييخٍ حُييي٣ٖ حُٔٔيي٤ل٢. ُٝييٞ حهظييخٍ حُوِلييخء ط٘ل٤ييٌ حكيييٟ حُوطظيي٤ٖ 

 ٝا٣ةةةةياثال( (Ferdinand كوك٣٘بٗةةةةلالًظٔييييلٞح حُٔٔيييي٤ل٤ش رظِييييي حُٔييييُٜٞش حُظيييي٢ حهٜيييي٠ رٜييييخ 

Isabella) ُةة٣ٌٞ اُواثةةغ ػْةةو( ى٣ييٖ حالٓييالّ ٓييٖ حٓييزخ٤ٗخ حٝ حُظيي٢ ؿؼييَ رٜييخ Louis XIV) )

ٌٓٛزخ ٣ؼخهذ ػ٤ِٚ ٓظزؼٞٙ ك٢ كَٗٔخ، حٝ رظِيي حُٔيُٜٞش حُظي٢ ظيَ رٜيخ ح٤ُٜيٞى  أُنٛت اُجوٝرَز٘ز٢

ٓزؼي٣ٖ ػٖ حٗـِظَح ٓيس ه٤ٖٔٔ ٝػِؼٔخثش ٓ٘ش. ًٝخٗض حٌُ٘خثْ حَُ٘ه٤ش ك٢ آ٤ٓخ هي حٗؼُِض حٗؼِحال 

ؿيخٗزْٜ رخػظزيخٍْٛ  طخٓخ ػٖ ٓيخثَ حُؼيخُْ حُٔٔي٤ل٢ حُي١ٌ ُيْ ٣ٞؿيي كي٢ ؿ٤ٔيغ حٗلخثيٚ حكيي ٣ويق كي٢

١ٞحثق هخٍؿش ػٖ حُي٣ٖ. ٌُٜٝح كخٕ ٓـَى روخء ٛيٌٙ حٌُ٘يخثْ كظي٠ حالٕ ٤ُلٔيَ كي٢ ٤١خطيٚ حُيي٤َُ 

 حُو١ٞ ػ٠ِ ٓخ هخٓض ػ٤ِٚ ٤ٓخٓش حُلٌٞٓخص حالٓال٤ٓش رٞؿٚ ػخّ ٖٓ طٔخٓق ٗلْٞٛ.

 -ٓخ ٢ِ٣: رٞٓبً اهُٗٞل٤٠٣ٝق حُؼالٓش 

ك٢ ظَ حُلٌْ حالٓيال٢ٓ ريٍؿيش ٓيٖ حُظٔيخٓق  ُوي ظَ ؿ٤َ ح٤ُِٖٔٔٔ، ػ٠ِ ٝؿٚ حالؿٔخٍ، ٣٘ؼٕٔٞ

ُْ ٌٖٗ ٗـي ُٜخ ٓؼ٤ال ك٢ حٍٝٝرخ كظ٠ ػٜيٍٞ كي٣ؼيش ؿييح. ٝحٕ حُظل٣ٞيَ حُي٠ حالٓيالّ ػيٖ ٣َ١ين 

"اكأٗةذ رٌةوٙ اُ٘ةبً ؽزة٠ . (257آ٣يش  2)ٓيٍٞس   : "ال اًةواٙ ثبُةل٣ٖ"حالًَحٙ ٓلَّ، ١زوخ ُظؼخ٤ُْ حُويَإٓ

، ٝحٕ ٓـيَى ٝؿيٞى ًؼ٤يَ  (99،100آ٣ش  10)ٍٓٞس  ثبمٕ هللا"٣ٌٞٗٞا ٓؤ٤ٖ٘ٓ، ٝٓب ًبٕ ُ٘لٌ إ رؤٖٓ اال 

ؿيحش ٖٓ حُلَم ٝحُـٔخػخص ح٤ُٔٔل٤ش ك٢ حالهطخٍ حُظ٢ ظِض هَٝٗخش ك٢ ظَ حُلٌْ حالٓيال٢ٓ، ُيي٤َُ 

ػخرض ػ٠ِ ًُي حُظٔخٓق ح١ٌُ ٗؼْ رٚ ٛئالء ح٤ُٔٔل٤ٕٞ، ًٔخ ٣يٍ ػ٠ِ حٕ حالٟطٜخىحص حُظ٢ ًيخٗٞح 

ـييخس ٝحُٔظؼٜييز٤ٖ، حٗٔييخ ًخٗييض ٗخطـييش ٓييٖ رؼييٞ ظييَٝف هخٛييش ٣يييػٕٞ حُيي٠ ٓؼخٗخطٜييخ رؤ٣ييي١ حُط

/ٓي٤َ  462-461-99-98)حُييػٞس حُي٠ حالٓيالّ/ٙٝحه٤ٔ٤ِش، حًؼَ ٖٓ حٕ طٌيٕٞ ٓ٘زؼؼيش ػيٖ ٓزييأ ٓويٍَ ٓيٖ حُظؼٜيذ. 

 طٞٓخّ،ٝ.حٍُٗٞي/طَؿٔش: ى.كٖٔ حرَح٤ْٛ كٖٔ، ى.ػزي حُٔـ٤ي ػخري٣ٖ( 

 -:عٍٞزبف ُٞثٍٕٞم حُل٢َٔٗ حُؼوش ٝكٍٞ ٓؼخِٓش حُؼَد ح٤ُِٖٔٔٔ ُالٓزخٕ ٣ًٌَ حُٔئ -5

حُي٠ حُؼيَٕ ػِي٠ حُوٜيٞٙ، ح١ ٓ٘يٌ ػجةل اُةوؽٖٔ  ُوي حهٌص ك٠خٍس حُؼَد طٜ٘ٞ ٌٓ٘ حٍطوخء

وةخ، ٤كـةلد هوٛجةخ، ثبُؾوّ ،  756حٗلٜخٍ حٓيزخ٤ٗخ ػيٖ حُٔ٘يَم ريخػالٕ هالكيش ه١َزيش كي٢ ٓي٘ش 

 اهه٠ ٓلٕ اُؼبُْ اُول٣ْ ٓلح صالصخ هوٕٝ.

ىحٍحش ُِؼِيّٞ ٝحُل٘يٕٞ ٝحُٜي٘خػش ٝحُظـيخٍس، ٝطٔيظط٤غ حٕ طوخرِٜيخ  ،هوٛجةخ ًٝخٗض ػخٛٔش حُوالكيش،

 رؼٞحْٛ ىٍٝ حٍٝٝرخ حُؼظ٠ٔ حُلي٣ؼش، ًٝخٕ ٣و٤ْ رٜخ ٤ِٕٓٞ ٗوٚ.

ك٢ ر٠ؼش هَٕٝ، ٝحٕ ٣ـؼِٞٛخ ػ٠ِ ٍأّ ؿ٤ٔغ  ٓبك٣ب ٝصوبك٤بٝحٓظطخع حُؼَد حٕ ٣لُٞٞح حٓزخ٤ٗخ 

افةالم ٛي٣ٌٖ حالٓي٣َٖ، ريَ حػيَٝح كي٢ حالٍٝٝر٤ش، ُْٝ ٣وظَٜ طل٣ٞيَ حُؼيَد الٓيزخ٤ٗخ ػِي٠  اُلٍٝ

 اُزَةبٓؼح٠٣خ، كْٜ ح٣ٌُٖ ػِٔٞح حُ٘ؼٞد حُٜ٘يَح٤ٗش، ٝحٕ ٗيجض كويَ كيخُٝٞح حٕ ٣ؼِٔٞٛيخ،  اُ٘بً

حُيي١ٌ ٛييٞ حػٔييٖ ٛييلخص حالٗٔييخٕ، ٝرِييؾ كِييْ ػييَد حٓييزخ٤ٗخ ٗلييٞ حالِٛيي٤ٖ حُٔـِييٞر٤ٖ ٓزِـييخ ًييخٗٞح 

حُٜ٘يَح٢ٗ حُي١ٌ ػويي كي٢  ّةج٤ِ٤خا، ًٔيئطَٔ ثٚ الٍبهلزْٜ إ ٣ؼولٝا ٓؤرٔوارْٜ اُل٤٘٣خ٣ٔٔلٕٞ 

ّ، ٝطؼي ً٘يخثْ حُٜ٘يخٍٟ حٌُؼ٤يَس  852حَُٜ٘ح٢ٗ ح١ٌُ ػوي ك٢ ٓ٘ش  هوٛجخ ّ ٝٓئطَٔ 782ٓ٘ش 
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اؽزةةواّ اُؼةةوة ُٔؼزوةةلاد االٓةةْ اُزةة٢ فٚةةؼذ حُظيي٢ ر٘ٞٛييخ ح٣ييخّ حُلٌييْ حُؼَريي٢ ٓييٖ حالىُييش ػِيي٠ 

  ش: ػخىٍ ُػ٤ظَ(/ ى.ؿٞٓظخف ُٞرٕٞ/طَؿٔ 277،276،275،274،273)ك٠خٍس حُؼَد/ٙ َُِطبْٜٗ.
"حٕ ح٤ُٔٔل٤٤ٖ طٔظؼٞح طليض حُظٔيخٓق حُيي٢٘٣ حٌُخٓيَ رل٣َيش  هٝثود ثو٣لبُذ٣ًٌَٝ حُؼخُْ حُـَر٢ 

ًخِٓش ك٢ هالكش حالٗيُْ. كٌخٕ ُْٜ ٓطَحٕ هخٙ، ٝٛٞحٓغ ٓظؼيىس ك٢ ٟٞحك٢ حُؼخٛٔش، ٝٛي٢ 

زيش. ًٝيخٕ ًخٗض طوّٞ ٓوخّ حُٔ٘خٍُ ُِٔٔيخك٣َٖ، ًٝيخٕ حَُٛزيخٕ ٣٘يخٛيٕٝ ػٔٞٓيخ كي٢ ٗيٞحٍع ه١َ

حُطِزش حٌُؼ٤َٕٝ ٖٓ ؿ٤ٔغ حؿِحء حٍٝٝرخ ٣ِظلوٕٞ ك٢ َٓحًِ حُؼِْ حُؼَر٤ش ك٢ ١ِذ حُؼِيْ حُي١ٌ ُيْ 

 /ٍٝرَص ر٣َلخُض/طَؿٔش: حرٞ حَُٜ٘ حكٔي حُل٢٘٤ٔ(145-144)حػَ حُؼوخكش حالٓال٤ٓش ك٢ ط٣ٌٖٞ حالٗٔخ٤ٗش/ٙ ٣ٌٖ ٣ٞؿي حال ك٢ طِي حَُٔحًِ".

عٍٞةةزبف ُٞثةةٕٞ ؽةةٍٞ ٓؼبِٓةةخ االٍةةجبٕ ٝرخُٔوخرييَ ٗييٍٞى ٓييخ ًًييَٙ حُٔييئٍم حُلَٗٔيي٢ حُؼوييش  -6

 -ك٤غ ٣وٍٞ: ٤َُِِٖٔٔ ك٢ اٍجب٤ٗب، ثؼل ٍوٞٛ ؿوٗبٛخ ث٤ل االٍجبٕ

ُييْ ٣لٌييَ حُٜ٘ييخٍٟ )حالٓييزخٕ(، رؼييي حٕ حٓييظَىٝح ؿَٗخ١ييش حُظيي٢ ًخٗييض ٓؼوييَ حالٓييالّ حاله٤ييَ كيي٢ 

٤ٖ ك٢ حُظٔخٓق حُي١ٌ ٍأٝٙ ٓيْٜ٘ ػييس هيَٕٝ، ريَ حهيٌٝح حٍٝٝرخ، ك٢ ح٤َُٔ ػ٠ِ ٓ٘ش حُؼَد حُِٔٔٔ

٠٣طٜيٕٝ حُؼَد رؤٞس ػظ٤ٔش ػ٠ِ حَُؿْ ٖٓ حُؼٜٞى، ٌُْٜٝ٘ ُْ ٣ؼِٓٞح ػ٠ِ ١َىْٛ ؿٔي٤ؼْٜ 

٤ٖ٣ت اُؼوة ٖٓ االٙطٜبك ًةبٕ رلةٞهْٜ اُضوةبك٢ ػِة٠ االٍةجبٕ حال رؼي ٍَٓٝ هَٕ، ٝٓغ ٓخ ًخٕ 

خٕ حُؼَد ٠ُْ٣طََٜيٕٝ كي٢ ؿ٤ٔيغ ًُيي حُؼٜيي، ، ٝهي ًػبٓال ك٢ ثوبئْٜ ػ٠ِ هأً ع٤ٔغ اُٖ٘بػبد

اُؼِٔةبء ٝاهثةبة ٌُٖٝ ٓغ روخثْٜ، ًٝخٕ حُؼَد ١ًٝ ٗؤٕ ك٤يٚ رٔيخ ُٜيْ ٓيٖ حُظليٞم حُؼويخك٢، ًٝيخٕ 

، اُٖ٘بػبد ٝاُزغبه ٖٓ اُؼوة ٝؽلْٛ، ال ٖٓ االٍجبٕ اُن٣ٖ ًبٗٞا ٣٘ظوٕٝ ا٠ُ ًةَ ٜٓ٘ةخ ّةيها  

 .ٜٝٓ٘خ اُغ٘ل٣خ اال٤ًِوًٝ فال ٜٓ٘خ

ّ ُْٝ طٌيي طليَ كظي٠  1499، ٌُٖٝ ٓ٘ش اُؼوة ػ٠ِ ٓ٘ؾْٜ ؽو٣خ اُل٣ٖ ٝاُِـخ ك٣٘بٗلكوُوي ػخٛي 

كَ رخُؼَد ىٍٝ حالٟطٜخى ٝحُظؼ٣ٌذ ح١ٌُ ىحّ هَٝٗخ، ٝح١ٌُ ُْ ٣٘ظٚ حال رطَى حُؼَد ٖٓ حٓزخ٤ٗخ، 

ًٝخٕ طؼ٤ٔي حُؼَد ًَٛيخ كخطليش ًُيي حُييٍٝ، ػيْ ٛيخٍص ٓليخًْ حُظلظي٤ٖ طيؤَٓ ريخكَحم ًؼ٤يَ ٓيٖ 

حٜٗييْ ٓييٖ حُٜ٘ييخٍٟ ، ُٝييْ طييظْ ػ٤ِٔييش حُظط٤ٜييَ رخُ٘ييخٍ حال رخُظييي٣ٍؾ ُظؼييٌٍ حكييَحم  حُٔؼٔييي٣ٖ ػِيي٠

، ح١ٌُ ًخٕ ٍث٤ٔخ ُٔلخًْ حُظلظي٤ٖ،  ًوك٣٘بٍحُٔال٤٣ٖ ٖٓ حُؼَد ىكؼش ٝحكيس، ٜٝٗق  ٤ِ١طِش حُظو٢ُّ

 ََ  اُواٛةةتروطيغ ٍإّٝ ؿ٤ٔييغ ٓييٖ ُييْ ٣ظٜ٘يَ ٓييٖ حُؼييَد ٍؿييخالش ٝٗٔييخءش ٝٗي٤ٞهخش ُٝٝيييحٗخش، ُٝييْ ٣يي

، حٌُلخ٣ش ك٢ ًُي كؤٗخٍ ر٠َد ٍهخد ٖٓ طَٜ٘ ٖٓ حُؼَد ٖٝٓ رو٢ ػ٠ِ ى٣٘يٚ ، ث٤ِلااُل٢ٌ٤٘٤ٓٝ  

ٓييْٜ٘، ٝكـظييٚ كيي٢ ًُييي حٕ ٓييٖ حُٔٔييظل٤َ ٓؼَكييش ٛيييم ح٣ٔييخٕ ٓييٖ طٜ٘ييَ ٓييٖ حُؼييَد، كٔييٖ 

حُٔٔظلذ، حًٕ، هظَ ؿ٤ٔغ حُؼَد رلي ح٤ُٔق ٌُي٢ ٣لٌيْ حُيَدُّ ر٤يْٜ٘ كي٢ حُل٤يخس حالهيَٟ ٣ٝييهَ 

ََ حُلٌٞٓيش حالٓيزخ٤ٗش حٕ طؼٔيَ رٔيخ حٗيخٍ ريٚ ٛيٌح حُ٘خٍ ٖٓ ُْ ٣ٌيٖ ٛيخىم حُ٘ ٜيَح٤ٗش ٓيْٜ٘، ُٝيْ طي

 أٓوأُِي ك٤ِ٤ةتك٢ ٍأ٣ٚ ُٔخ هي ٣زي٣ٚ ح٠ُلخ٣خ ٖٓ ٓوخٝٓش، ٝحٗٔخ  اال٤ًِوًٝحُي٢ٌ٤٘٤ٓٝ ح١ٌُ ح٣َّيٙ 

ّ، رخؿالء حُؼيَد ػيٖ حٓيزخ٤ٗخ ٌُٝ٘يٚ حٓيَ ح٠٣يخ ريخٕ ٣وظيَ حًؼيَْٛ هزيَ حٕ  1610، ك٢ ٓ٘ش اُضب٢ٗ

، حٍط٤خكيٚ ر٤ِيح كوظَ حًؼَ ٜٓخؿ١َ حُؼَد ك٢ حُط٣َن، ٝحريٟ ًُي حَُحٛذ حُزخٍع، ٣ظًَٞح حٓزخ٤ٗخ

ُوظَ ػالػش حٍرخع ٛئالء حُٜٔخؿ٣َٖ ك٢ حػ٘خء ٛـيَطْٜ، ٝٛيٞ حُي١ٌ هظيَ ٓجيش حُيق ٜٓيخؿَ ٓيٖ هخكِيش 

ٜٓخؿَ ِْٓٔ ك٤٘ٔخ ًخٗض ٓظـٜش ح٠ُ حك٣َل٤خ. كوخ ُوي ظَٜ ػٜيي  140.000ٝحكيس ًخٗض ٓئُلش ٖٓ 

 .ُٚ ك٢ اُزبه٣ـ االٍزئٖبٍ اُغبٓغ اُن١ ال ٗظ٤وؿي٣ي ك٢ حٓزخ٤ٗخ ٌُٖٝ ُْ طٞؿي ٗظخثؾ ػظ٤ٔش ٌُٜح 

حٗييٚ، رخكَحهيييٚ ٓييئهَح ٓيييخ هيييٍ ػِييي٠ ؿٔؼييٚ ٓيييٖ  اًةةةي٤٘٤ٔ٣ٌ ٝظييٖ ٍثيي٤ْ حالٓيييخهلش حالٓييزخ٢ٗ 

ٓوط١ٞيخص حػييحء ى٣٘يٚ حُؼيَد )ح١ ػٔيخ٤ٖٗ حُيق ًظييخد(، ٓليخ ًًيَْٛ ٓيٖ ٛيللخص حُظيخ٣ٍن حُيي٠ 

ظو٤ِيي حالري، ٝٓخ ىٍٟ حٕ ٓخ طًَٚ حُؼَد ٖٓ حالػخٍ حُظ٢ طٔ  ريالى حٓيزخ٤ٗخ، هيال ٓئُليخطْٜ، ٣ٌلي٢ ُ

 ./ى.ؿٞٓظخف ُٞرٕٞ/طَؿٔش: ػخىٍ ُػ٤ظَ(  582، 274 -271 – 270، 581)ك٠خٍس حُؼَد/ٙ حْٜٓٔ ح٠ُ حالري.

 حٕ ػيى حُٔـِيحص حُٔلٍَس رِـخص ٗظ٠ ٝحُظي٢ ظليَ رٜيخ ؿ٘يٞى ك٤بهكُٝوي ٗوَ ُظخ حُٔئٍم حُل٢َٔٗ 

ِي، ٌٝٛح ك٢ ٓي٣٘يش ١ٝخٝػظْٜ ٗلْٜٞٓ حُٔلؼٔش طؼٜزخ ػ٠ِ حكَحهٜخ ٣لٞم ح٤ُِٕٔٞ ٓـ كوٗبٗل أُِي

حٓيٍٞ ٣ٔـٜيخ حُؼويَ ٣ٝٔيظوزلٜخ كي٢ ػٜيَٗخ ٛيٌح : ً٘ةلىٕٝ ؿ٤َٛخ، ٝهخٍ حُٔئٍم حُل٢َٔٗ  هوٛجخ

كظ٠ ٣ٌخى حَُٔء حٕ ال ٣ٜيم رٜخ ُٞ ُْ طؼزض ُ٘خ ًظخرخص حُٔؼخ٣َٖٛ ٛلظٜخ. ٛيٍٞطٜخ حٕ حُِٔيٞى 

لخء حٓزخ٤ٗخ ٝحهيخٓٞح ؿٔؼٞح ك٤ٜخ ًظذ حُؼَد ٖٓ ٓخثَ حٗ ؿوٗبٛخحٌُخػ٤٤ٌ٤ُٖٞ رؼي حٕ حٓظُٞٞح ػ٠ِ 
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حكظلخال ػظ٤ٔخ ٣ّٞ حكَحهٜخ ٝػيٝٙ ٣ّٞ ػ٤ي ُْٜ. كخٕ حُٔئٍه٤ٖ حُٔؼخ٣َٖٛ ُٜيٌح حُليخىع حالٓي٤ق 

ٝحُ٘يييخّ طٜظيييِ ٗلٞٓيييْٜ ١َريييخ  ؽٖةةةوٝا كةةةٞم ا٤ُِٔةةةٕٞ ػةةةلك اٌُزةةةت اُزةةة٢ عؼِةةةذ ٛؼٔةةةخ ُِ٘ةةةبه

 ىم ح٢َُُِٓ(/حكٔي ٍٟخ ري/طَؿٔش: ٓلٔي رٍٞه٤زش ، ٓلٔي حُٜخ119-118)حُو٤زش حالىر٤ش/ٙ ٍَٝٓٝح.

 ٓؾبًْ اُزلز٤ِ رطبهك اُؼوبئل :ّ  1524

حٛيييٍ حُِٔييي حالٓييزخ٢ٗ هييَحٍح ٣و٠يي٢ رظٜ٘يي٤َ حُٔٔيي٤ِٖٔ كيي٢ حالٗيييُْ حُيي٣ٌٖ ػَكييٞح كيي٢ حُظييخ٣ٍن 

حُظيي٢ حٛييزلض ٓوُٞييش  ثٔؾةةبًْ اُزلزةة٤ِ، ٝح٤ٗطييض ٜٓٔييش ط٘ل٤ييٌ حُوييَحٍ ثبُٔٞهٍةة٤٤ٌٖ حالٍٝٝريي٢

، حْٜٓ أُنٛت اٌُبص٢ٌ٤ُٞرخهظزخٍ حُؼوخثي حُي٤٘٣ش ٝٓؼخهزش ح١ ٗوٚ ٣ؼظ٘ن حكٌخٍح ى٤٘٣ش طظ٘خك٠ ٓغ 

 (12/3/2010)حَُأ١/ٌٛح حُوَحٍ ك٢ طل٣َؾ حالٗيُْ ٖٓ ح٤ُِٖٔٔٔ.

ٝػِيي٠ حُـخٗييذ حالهييَ ٓييٖ حٌُييَس حالٍٟيي٤ش ٝكيي٢ حُؼييخُْ حُـي٣ييي ٝرخُظليرييي كيي٢ ح٣ٌَٓييخ ٗـييي حٕ  -7

حٗٔخ٤ٗش حػْ ٝحَٗٔ ٢ٛٝ حُظ٢ كِض رخُٜ٘ٞى حُلَٔ ٓيٌخٕ حُؼيخُْ حُـي٣يي حالٛي٤٤ِٖ )ح٣ٌَٓيخ(  ًخٍػش

 -ك٢ ًظخرٚ حٍُٜٔ٘ٞ "ٓـظٔغ حُالىُٝش": ث٤به ًالٍزوك٤غ ٣ًٌَ ػخُْ حالٗؼَٝرُٞٞؿ٢ حُٔلون 
 حٕ حٓٞأ طخ٣ٍن ك٢ ٓـَ حُز٣َ٘ش ٝكوٞم حالٗٔخٕ ٛٞ حُظخ٣ٍن حالٍٝٝر٢.-1

٣ن هييي حٍطٌزٜييخ حالٍٝٝر٤ييٕٞ رليين حُٜ٘ييٞى حُلٔييَ ٓييٌخٕ حُؼييخُْ حُـي٣ييي حٕ حًزييَ ٌٓرلييش كيي٢ حُظييخٍ-2

حال٤٤ِٖٛ حُٔٔخ٤ُٖٔ حُط٤ز٤ٖ حُؼٍِ ح٣ٌُٖ ًخٕ ػيىْٛ ػ٘ي ٍٝٛٞ حالٍٝٝر٤٤ٖ ح٠ُ رالىْٛ ٣ظيَحٝف 

ر٤ٖ ػٔخ٤ٖٗ ح٠ُ ٓخثش ٤ِٕٓٞ ٗٔٔش )٣ٝؼخىُٕٞ ٍرغ ٌٓخٕ حُؼخُْ ك٢ ًُي حُٞهض( طٔض حرخىطْٜ ٖٓ هزَ 

٠ ٍكٔش، ُْ ٣٘ؾ ْٜٓ٘ حال هِش ال طًٌَ ٢ٛٝ حُظ٢ طزؼؼَص ك٢ حُؼخُْ حُـي٣يي ًٔيخ حالٍٝٝر٤٤ٖ ىٕٝ حىٗ

 )حٗظ٠ٜ حالهظزخّ(.َٗحٛخ ح٤ُّٞ.

ُيْ طؼيي ريخى٠ٗ  "كبٌٍٞ كٝ هبٓةب"ٝحُزِيحٕ حُظ٢ كظلٜخ  ًٌوٍزٞف ًُٞٔجحٕ حالهطخٍ حُظ٢ حًظ٘لٜخ 

ٗلغ ػ٠ِ حٓزخ٤ٗخ ح٤ُٔٔل٤ش ٓيٟٞ طٌٜٔ٘يخ ٓيٖ ح١يالم حُؼ٘يخٕ ُِٔز٘ي٣َٖ رخُيي٣ٖ حُٔٔي٤ل٢ كي٢ حُويخٍس 

حُـي٣يس ٝط٤َٜ٘ حُ٘خّ هَٜحش حالَٓ ح١ٌُ ًِيق ٛ٘يٞى ح٣ٌَٓيخ حطيالف ٓجيخص ح٥ف ٓيٖ حٍٝحف ر٤يْٜ٘، 

ح ٓؼ٘ي٠ حالٟييطٜخى كويخ حٕ ٛييئالء حُظؼٔيخء ًييخٗٞح كي٢ ؿ٘ييش حُ٘ؼي٤ْ هزييَ حُٔز٘ي٣َٖ كٔييخ ًيخٗٞح ٤ُؼَكييٞ

٠َٓٓٝ حُلَٝد حُي٤٘٣ش حُظ٢ حػِ٘ظٜخ ػ٤ِْٜ حٓزخ٤ٗخ حٌُخػ٤ٌ٤ُٞش "َُ٘٘ كوَ ح٤ٌُ٘ٔش" كوظِْٜ حالٓزخٕ 

ٝحُزَطـخ٤ُٕٞ طوظ٤ال ٣َٓؼخ ٣ٌ٤ُوْٞٛ كالٝس ١ؼْ حُي٣ٖ حُٔٔي٤ل٢ ُٝيْ ٣ٜييْٛ ػيٖ ًُيي ٓيخ ٗيخٛيٝٙ 

ٖ حٗيلوٞح ػِي٤ْٜ ٝحرويْٞٛ رو٤يي ٖٓ ٛئالء حالهٞحّ ٖٓ رٔيخ١ش حُؼويَ ٝحالٓظٔيالّ ٝحالٓيظٌخٗش، حٓيخ ٓي

حُل٤خس كويي حُِٓيْٞٛ رخٗيـخٍ ٗيخهش ُويٓيش حالٍحٟي٢ ٝحُٔ٘يخؿْ ، ٝحظٜيَٝح كي٢ رؼيٞ حُـٜيخص ٓيٖ 

حُؤخٝس ٝحُـزَٝص ٓخ حك٠٠ رْٜ ح٠ُ حٓظٜ٘خٍ حٌُٔخٕ حال٤٤ِٖٛ رخُوخٍس حُـي٣يس، ُوي ح١ِؼض ػ٠ِ 

ّةةبهٍ حُيي٠ حُِٔييي  ّةة٤بثب ( حٓييوق ٓي٣٘ييش(Las-Casas الً ًةةبىاًطو٣َييَ رؼييغ رييٚ حُٔٔيي٠ٔ 

، كخُل٤يض ك٤يٚ حٕ ٛيٌح حُؤي٤ْ هييٍ رؤٔيش ػ٘يَ ٤ِٓٞٗيخ ػييى ح٠ُيلخ٣خ حُي٣ٌٖ ُيْ ٣َطٌزيٞح  اُقبٌٓ

ؿ٣َٔش ٟٓٞ حْٜٗ ُْ ٣ٌٞٗٞح ٤ٔٓل٤٤ٖ، ًُٝي رخػظَحف هخطِْٜ. ٝكي٢ ٛيٌح حُظو٣َيَ رٔيطش كي٢ حُويٍٞ 

اُضةوٝح  عيه ٛب٣ز٢ ٝعٔب٤٣ي ًٝٞثب ٝػةٖ ثةالك أٌَُة٤ي ٝٓةب ًبٗةذ ػ٤ِةٚ ٛةنٙ االٕةوبع ٓةٖػٖ 

. كخطييخْٛ ٝاُؼٔةةوإ ػ٘ةةل اًزْةةبكٜب، ٝٓةةب ًةةبٕ ػ٤ِةةٚ ٍةةٌبٜٗب ٓةةٖ ٗؼٞٓةةخ االفةةالم ٝؽَةةٖ اُطٞا٣ةةب

حالٓييزخٕ ٝٓييخ ُزؼييٞح حٕ حٜٗييخُٞح كيي٢ حؿظٜييخد ه٤ييَحطْٜ ٝحكظ٠ييخٝ ر٘ييخطْٜ رٜييٍٞس ٓظ٘خ٤ٛييش كيي٢ 

حُظٞكٖ، حٓخ حالٝالى كخٕ حالٓزخٕ ًخٗٞح ٣ييهْٜٞٗ ػِي٠ حالٍٝ حٝ ٣ٔيلوْٞٛ ري٤ٖ حُٜيوٍٞ، ًٝيخٕ 

 ٖٓ ٜٗٞى حُؼ٤خٕ ٌُٜٙ حُلظخثغ حَُٔػزش. ٓبهى كه٤ٌٗحالٓوق ٍٝحٛذ حهَ ٣يػ٠ ٌٛح 

 –حُٔٔٔخس ح٤ُّٞ رخ٣ٌَٓخ  –حُظ٢ حؿظ٘خٛخ حٛخ٢ُ حُوخٍس حُـي٣يس  –٣ٝخ ُٜخ ٖٓ ػٔخٍ!  –ٌٛٙ ٢ٛ حُؼٔخٍ 

ٖٓ كَٙ حالٓزخٕ ػ٠ِ حرظِحُ حُو٤َحص ٖٝٓ هٔخٝس طؼٜذ ٍٛزخْٜٗ، ًيخٕ حالٓيزخٕ ٛيْ حُٔيخرو٤ٖ 

ٌٛح حُٜٔ٘ؾ حُلظ٤غ، كخُظلن رْٜ حالٗـ٤ِِ ٝحالُٔيخٕ كٌيخٗٞح رٔيخرو٤ْٜ ٓيٖ حُٔوظيي٣ٖ كييحٓض  ك٢ حٗظٜخؽ

 ٓطخٍىس حُـْ٘ حُز١َ٘ هَٝٗخ.

ُٜيٌٙ حُلظيخثغ حُـخك٤يش روُٞيٚ "كيخىع ؿ٣َيذ كي٢ رخريٚ هيي  اُل٤َِٞف اُلو٢َٗ ك٣ةلهُٝوي ًخٕ حٗخٍ 

خٝس ٝحُظيٞكٖ ُليي حٕ رخطيض كخٍص حُؼوٍٞ ك٢ حًظ٘خٛٚ ٝٛٞ حٕ حُلٌٞٓش حالٓزخ٤ٗش ؿٔؼض ري٤ٖ حُـزي

ٓئ٣يس ٌُٜٙ حُلظخثغ حُٔٔـش، رَ حٜٗخ ُْ طوق ػ٘ي ٌٛح حُلي، كخٜٗخ ؿ٘يص ؿ٘ٞىح ٖٓ حٌُالد َٝٓٗظْٜ 
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ػ٠ِ ٓطخٍىس حُـْ٘ حُز٘ي١َ ٝحُظـي١ٌ رِلٞٓيٚ، حٗي٢ ال حى١ٍ ٛيَ ًيخٕ حُي٣َُٞ حالٓيزخ٢ٗ ٣لويٚ حٕ 

-134)حُو٤زيش حالىر٤يش/ٙ حّ ال!". ٛيئالء حُ٘يخّ ٣لٔيٕٞ ٣ٝ٘يؼَٕٝ ٣ٝٔ٘يٕٞ ػِي٠ هيي٤ٖٓ ًخالٓيزخٕ حٗلٔيْٜ

 (World History- vol:1/p:233/David Mecomb)،  /حكٔي ٍٟخ ري/طَؿٔش: ٓلٔي رٍٞه٤زش ، ٓلٔي حُٜخىم ح٢َُُِٓ(135

 ٝحُٔئحٍ ح١ٌُ ٣ظزخىٍ ح٠ُ حٌُٖٛ رؼي ٌٛٙ حُٔويٓش ٛٞ: -8

ُييٞ حٕ حُؼييَد ٛييْ حُيي٣ٌٖ كظلييٞح ح٣ٌَٓييخ ٝحٓييظَح٤ُخ ريييال ٓييٖ حالٍٝٝر٤يي٤ٖ، ٛييَ ًخٗييض ٓييظليع حرييخىس 

حٌُٔخٕ حال٤٤ِٖٛ رط٣َوش ٝك٤٘ش ٝٛٔـ٤ش َٝٛ ٓظظْ ٜٓخىٍس ح١لخٍ حُؼخثالص حُظ٢ رو٤ض ػ٠ِ ه٤ي 

حُل٤خس ٝط٤ِْٜٔٔ ح٠ُ حُٔئٓٔخص حٌُ٘ٔي٤ش ُظٜ٘ي٤َْٛ؟ ٝٛيَ ٤ٓٔيخم ريخُوٞس ػ٘يَس ٓال٣ي٤ٖ  حك٣َوي٢ 

ػٔخٍ حُ٘خهش ك٢ حُؼخُْ حُـي٣ي ك٤غ ِٛي حًؼَْٛ ك٢ هيٓيش حالٓزَح٣ٍٞ١يخص حالٍٝٝر٤يش؟ حٕ ٛيٌح ُال

 حُٔئحٍ ٣لظخؽ ح٠ُ ؿٞحد ٓو٘غ. 

 -*الحضارة العربية اال المية والحضارة اليونانية:
 -ك٢ ًظخرٚ ) حُِٕٔٔٔٞ ك٢ طخ٣ٍن حُل٠خٍس ( :  " ٍزبٗٞٝكًت "٣وٍٞ حُؼخُْ حأل٢ٌ٣َٓ 

ْ حُوييَٕ حُٔييخرغ ٓيي٤الى١ ك٤ييغ ًييخٕ ُٓٞييي حإلٓييالّ ُٝ٘ظزيي٤ٖ كخُييش حُل٠ييخٍس )) ُييٞ طٜييٍٞٗخ ػييخُ 

ُوييي طٞهلييض ٛييٌٙ حُل٠ييخٍس حُوي٣ٔييش                Graeco - Roman cultureحإلؿ٣َو٤ييش حَُٝٓخ٤ٗييش 

ٝأٛيخرٜخ حُـٔيٞى ٝؿييص طلظويي حُل٣ٞ٤يش ٝحالٗطيالم ٝحُيَٝف ، ُٝيْ ٣ؼيي   classic) حٌُالٓي٤ٌ٤ش ( 

كبُؼو٤ِةخ اإلؿو٣و٤ةخ ًبٗةذ َٓةزـوهخ كة٢ رؤ١ ًَٓيِ كي٢ أٗليخء حُؼيخُْ ،  ٛ٘خى ٗ٘خ١ ػ٢ِٔ ٣ٔخٍّ

ٝكي٤ٖ ريَُ حُؼيَد اُي٠ حُٞؿيٞى  اُجؾش اُ٘ظةو١ كة٢ ؽة٤ٖ ًبٗةذ رةيكه١ اُزطج٤ةن اُؼِٔة٢ ُِؼِةْ ،

ٝحُظٌُ٘ٞٞؿ٤ييخ   scienceًخٗييض ٛييٌٙ حُل٠ييخٍس حُؼظ٤وييش هييي طِٔهييض كييخُظو٢ حُؼييَد ه٤يي١ٞ حُؼِييْ 

technology  حُؼؼٍٞ ك٤ٚ ػ٠ِ ٢ٗء ٜٓ٘يخ ، ػيْ ػٔييٝح اُي٠ ٗٔيـٜخ حُوي٤ٔ٣ٖ ٖٓ ًَ ٌٓخٕ أ ٌْٜ٘ٓ

ك٢ ًٗٔٞؽ ٓلٌْ ٖٓ ٗٔخًؽ حُظويّ ، ٌٌٝٛح حٓظ٘لٌٝح ػِْ حُؼخُْ حُوي٣ْ حٌُال٢ٌ٤ٓ ٝػِٔٞح ػ٠ِ حُظويّ 

ٌُْٜٝ٘ ) اُؼوة ( ُْ رٚ ١ٞحٍ هٔٔش هَٕٝ ، ُٝوي ٝٓؼٞح كيٝى ًَ حُظٌُ٘ٞٞؿ٤خ حُٔؼَٝكش آٌٗحى ، 

أعةةوٝا رطج٤وةةبد  ) ًب٤ُٞٗةةبٕ ( ٝإٗٔةةب        encyclopedistsٖ ٣ٌٞٗةةٞا ٓغةةوك عٔةةبػ٤ٖ ٗظةةو٤٣

ػ٤ِٔخ ُٜنٙ أُؼوكخ ػِة٠ اؽز٤بعةبد اُؼٖةو ُٝةْ ٣ٌةٖ ٓةٖ هج٤ةَ أُٖةبككبد إٔ أكهًةذ اُْةؼٞة 

 اُؼوث٤خ اإلٍال٤ٓخ صواء ٝٗؼ٤ٔب  ػ٠ِ ٓضَ ٛنا اُ٘طبم اُٞاٍغ.

ٝكيي٢ ٓييز٤َ حُٔييؼ٢ ٍٝحء ٛييٌٙ حألٛيييحف حُظوي٤ٓييش رِييؾ ػِٔييخء حُؼييَد ) ٟٓٞييٞػ٤ش حُظـ٣َز٤ييش ( 

experimental objectivity  .)).حٗظٜي٠ حُظي٢ ١خُٔيخ ًخٗيض ٟٓٞيغ اُىٍحء ٓيٖ ؿخٗيذ حإلؿ٣َين(

 حالهظزخّ(

٤ُْٝ ٖٓ ٗي ك٢ حٕ حُلٌَ حُؼَر٢ حالٓال٢ٓ هيي كليع حُلِٔيلخص حُوي٣ٔيش ٝهٜٞٛيخ ح٤ُٞٗخ٤ٗيش ٓيٖ 

خع، ًُي رؤٕ ح٤ُٔٔل٤ش ػ٘يٓخ ؿِص رالى ح٤ُٞٗخٕ ه٤٘ض حػَ حُلِٔلش ػ٠ِ حُي٣ٖ حُـي٣ي كٔ٘ؼيض ح٤٠ُ

 -ٛـي204١َطي٣ٍٜٔخ، رَ ىك٘ض ًظزٜخ ك٢ ىٛخ٤ُِ كي٢ ريخ١ٖ حالٍٝ كظي٠ حٓيظطخع حُٔيؤٕٓٞ ػيخّ 

 ٤ٓالى١ حُظلَ رٌؼ٤َ ٖٓ ٌٛٙ حٌُظذ ٝهي حٛخرٜخ حُظِق. 819

ك٢ حُؼَٜ حُلي٣غ ال ٣ؼَكٕٞ ٤ٗجخ ػٖ حُِـش حُوي٣ٔش، ُٝيْ ٝهي رِؾ ٌٛح حُللع ٓيحٙ، حً ًخٕ ح٤ُٞٗخٕ 

٣ٌٖ ك٢ حٓظطخػظْٜ طَؿٔظٜخ حال ٖٓ ًظذ حُؼَد، كوي حٗلَٔص حُؼِّٞ حُوي٣ٔش ح٤ُٞٗخ٤ٗش ٝحَُٝٓخ٤ٗش 

 /حٍٗٞ حُـ٘ي١(66-65)حٟٞحء ػ٠ِ حُلٌَ حُؼَر٢ حالٓال٢ٓ/ٙ ٌٓ٘ حُوَٕ ح٤ُٔالى١ حُؼخُغ.

رؤٗيٚ ُيٞال حٛظٔيخّ حُو٤ِليش حُؼزخٓي٢ حُٔيؤٕٓٞ رؼِيّٞ  )أُولٓةخ(ك٢ ًظخريٚ  اثٖ فِل٣ًٌَٕٝٝ حُؼالٓش 

 ح٤ُٞٗخٕ ٝػِٔٚ حُٔظٞحَٛ ػ٠ِ اك٤خثٜخ الٗيػَص ٓؼِٜخ ٓؼَ ػِّٞ حُل٠خٍحص حُوي٣ٔش حألهَٟ.

ٝك٢ ٌٛح حُٔـخٍ ٗـي حٕ حُو٤ِليش حُٔيؤٕٓٞ هيي ١ِيذ ػويذ حٗظٜيخٍٙ ػِي٠ حُيُٝيش حُز٤ِٗط٤يش طٔي٤ِٔٚ 

١يخص ح٤ُٞٗخ٤ٗيش ًظؼي٣ٞٞ ػيٖ حُليَد هيخثال "حٕ حالٓييِلش ؿ٤ٔيغ ٓيخ روي٢ ىٕٝ طَؿٔيش ٓيٖ حُٔوطٞ

حُؼو٤ِش ٢ٛ حُظ٢ طيػْ حُٔالّ"، ك٢ ُٖٓ ًخٕ حُؼيَف حُيي٢ُٝ ٣و٠ي٢ ريخٕ ط٘ئَ حُظؼ٠٣ٞيخص حُظي٢ 

طلَٟييٜخ حُيُٝييش حُٔ٘ظٜييَس ػِيي٠ حُِٜٔ٘ٓييش ٟيئٖ ٗيي١َٝ حُٜييِق طٔييِْ حٓييِلظٜخ ٝٓييلٜ٘خ ٝحٓييٞحال 

ططِيذ ػويذ حٗظٜيخٍحطٜخ ػِي٠ حُيُٝيش حُزِٗط٤يش ك٢ حُٔ٘يَم كِيْ طٌيٖ  اُلُٝخ االٍال٤ٓخ١خثِش، حٓخ 

 /ى.ٓلٔي ًخَٓ ٣خهٞص(85)حُ٘و٤ٜش حُي٤ُٝش/ٟٙٓٞ ط٤ِٜٔٔخ حُٔوط١ٞخص ح٤ُٞٗخ٤ٗش "حُٞػ٤٘ش".
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ًٝخٕ ٖٓ حُطز٤ؼ٢ إٔ طٔظٔي أٍٝٝرخ حُؼوخكش ح٤ُٞٗخ٤ٗش ٌُٖٝ رؼي طط٣َٞٛيخ ٝرخُٜيٍٞس حُظي٢ أٗـِطٜيخ 

وي أٝؿي حُؼَد ٓٞح٤ٟغ ػ٤ِٔيش ؿي٣ييس ُيْ طٌيٖ كحُل٠خٍس حُؼَر٤ش. ٝػ٠ِ ٓز٤َ حُٔؼخٍ ال حُلَٜ: 

حُؼَد رلؼٞح ك٤ٜخ رلؼخش ٓ٘ظٔخش  حُؼِٔخء ٓؼَٝكش ك٢ حُل٠خٍس ح٤ُٞٗخ٤ٗش ٟٓٞ ريح٣خطٜخ ٝرٌٍٝٛخ ٌُٖٝ

......حٓيخ كي٢ ػِيْ حُلِيي كيخٕ رط٤ِٔيّٞ كي٢ ِٞٓخش ٓٔظوِش ٓؼَ ػِْ حُـزيَ ٝػِيْ حُٔؼِؼخص.ػٝؿؼِٞٛخ 

ِي٠ ٓليي حُ٘ويي ك٤ظٜيَ ٓيخ ك٤ٜيخ ٓيٖ حهطيخء ك٤ئُيق ًظخريخ ًظخرٚ )حُٔـٔط٢( ُْ ٠٣غ حػخٍ حٓيالكٚ ػ

ػ٤ِٔييخ ؿي٣يييح، رييَ حهظٜييَ، ٓييٖ ؿ٤ييَ طيييه٤ن، ػِيي٠ حٓظ٘ٔييخم حًؼييَ حُٔزييخىة ٓلييال ُِ٘ييي، كٌظييخد 

خع ُـ٤ٔغ حالؿخ٢٤ُ حُوي٣ٔش رؼ٤ي ػٖ حالطوخٕ ًَ حُزؼي، ك٠يال ػيٖ طيؤػ٤َٙ حُٔ٘يئّٝ  ّٔ )حُٔـٔط٢( ؿ

 ٤ٍل٣ٞ.. ًٔخ ًًَ حُٔئٍم حُل٢َٔٗ حُؼوش ك٢ ٝهق ٤َٓ حُٔزخكغ حُــَحك٤ش ٝٓ٘غ طوي٣ٜٔخ

ٝٛيٞ ٓٞٓيٞػش ح٤ُٞٗيخٕ حُل٤ٌِييش  " أُغَةط٢ " ُجط٤ِٔةًًٞظييخد  ُٜٝيٌح كيخٕ حُؼيَد ػ٘ييٓخ ٗوِيٞح

، كؤؿَٝح ػ٤ِٜيخ طٜيل٤لخص ًؼ٤يَس. ٝػ٘ييٓخ أظٜيَ حُل٤ٌِيٕٞ حُؼيَد إٔ  ءٝؿيٝح ك٤ٚ رؼٞ حالهطخ

ٝكي٢   أٝ ٣ُـيخش ػَر٤يخش. ي٣ييحش أهطخء حُٔـٔط٢ ال طل٠ٜ حٟطَ ًَ ك٢ٌِ ػَر٢ إٔ ٠٣يغ ًظخريخش ؿ

حُوز٤ييَ رخُل٠ييخٍس حُؼَر٤ييش  (Wilhelm Postel) كِٜةةْ ثٍٞةةزَٓـييخٍ حُطييذ ٣وييٍٞ حُٔز٘ييَ 

ك٢ حُطذ ٣ؼيخىٍ  "اُوبٕٗٞ"ك٢ ٛللش ٝحكيس ٖٓ ًظخد  اثٖ ٤ٍ٘بحالٓال٤ٓش ٝػِٜٞٓخ )حٕ ٓخ ًظزٚ 

/ٓلٔيي ٣خٓي٤ٖ 196٘يَحم/ٙ )حالٓظ". "اُطج٤ةت ا٤ُٞٗةب٢ٗ أُْةٜٞه عةب٤ًُ٘ٞهٔٔش حٝ ٓظش ٓـِيحص ٓٔيخ ًظزيٚ 

 /ٍ.أ.٤ٓي٣ٞ/طَؿٔش: ػخىٍ ُػ٤ظَ(369 -368، )طخ٣ٍن حُؼَد حُؼخّ/ ٙ  ػ٣َز٢(

حُظي٢ ىك٠يٜخ حريٖ  اُ٘ظو٣ةخ ا٤ُٞٗب٤ٗةخ كة٢ اُو ٣ةخًٝخٕ ٌٛح ٛٞ حُلخٍ أ٠٣خش ك٢ ػيس ٓـخالص ٓؼيَ 

ؼةلّ كٝهإ ثح٤ُٜؼْ، ٝٓؼَ آٍحء ؿيخ٤ُّ٘ٞ حُظي٢ أرطِٜيخ حريٖ حُ٘لي٤ْ ، ٝٓؼيَ حُ٘ظيخّ ح٤ُٞٗيخ٢ٗ حُوخثيَ 

 اُطو٣وةةخ اُول٣ٔةةخ كةة٢ اُؾَةةبةٝر٣ًَِٔظٜييخ حُيي١ٌ ىك٠ييٚ حُز٤َٝٗيي٢ ر٘ييٌَ كخٓييْ ، ٝٓؼييَ  األهٗ

 حُوخثْ ػ٠ِ حَُُٓٞ أٝ حُلَٝف حُظ٢ أرطِٜخ حُوٞح٢ٍُٓ.

حٕ ٓؼظيْ كِٔيلش حٍٓيطٞ ظِيض ػي٣ٔيش حالػيَ كي٢  هٝعو ث٤ٌة٣ٕٝٞوٍٞ حُؼخُْ حُل٤ِٔٞف حالٗـ١ِ٤ِ 

ُٜٝييؼٞرش طييٌٝهٜخ كظيي٠ ظٜييَ حُلالٓييلش حُٔٔيئِٕٞ كوييخٓٞح رؼَٟييٜخ  ُٚةة٤بع ٓقطٞٛبرٜةةبحُـييَد 

( . ٝظيخَٛ حٕ حُلِٔيلش ح٤ُٞٗخ٤ٗيش ُيْ 338/ك٠َ حُؼيَد ٙك.ٍؼ٤ل ػبّٞه).َٝٗكٜخ َٗكخ ٗخٓال

طٌٖ ٣ٞٗخ٤ٗش حالَٛ رويٍ ٓخ ًخٗض ٓوظزٔش ٖٓ حُلِٔلش حَُ٘ه٤ش ًٔخ ٛٞ ظخَٛ ك٢ ؿخٗزٜيخ حَُٝكيخ٢ٗ 

خى٣ش ح٤ُِٔٔس ُِلٌَ حالٍٝٝري٢ ػخٓيش. ٝحُٞحهيغ حٜٗيخ ًخٗيض ٓيٖ حالٗٔخ٢ٗ ٝٛٞ ؿ٣َذ ػٖ حُطز٤ؼش حُٔ

هزَ طيٍّ ك٢ ؿخٓؼش حالٌٓ٘ي٣ٍش حُظ٢ ًخٕ حُؼِٔخء ٝحُلالٓلش ح٤ُٞٗخ٤ٕٗٞ ٓـَى طال٤ٓيٌ ك٤ٜيخ ٝػٜ٘يخ 

هزَ حٕ ٣ٌٞٗٞح ػِٔخء ك٢ رالىْٛ. ٝػٔش ًظخرخص ٓ٘ٔٞرش ح٠ُ حُلالٓلش ح٤ُٞٗيخٕ ال ٣زييٝ ػ٤ِٜيخ ح١ حػيَ 

/ىٍٝ ك.ػجةل اُةوؽٖٔ ثةل١ٝحٓخ ػَر٤ش حالَٛ ٝحٓخ ٜٓخؿش ٤ٛخؿش ؿي٣يس.) ٖٓ حػخٍ حُظَؿٔش ك٢ٜ

 /ى.ٓلٔي ًخَٓ ٣خهٞص(91)حُ٘و٤ٜش حُي٤ُٝش ٙ/١زؼش ر٤َٝص(.99حُؼَد ك٢ حُلٌَ حالٍٝٝر٢ ٙ

 ح٤ُٞٗخ٤ٗش حُوخٛش. –ٌٝٛٙ ٓـَى أٓؼِش ٣َٓؼش ػ٠ِ حػخىس حٌُظخرش ُِؼوخكخص حُوي٣ٔش 

ً الر ي حراول ان ٌخفرً افضرال المسرلمٌن العلمٌرة.نرا اقدم للقرار  نمرا ج مرن التفكٌرر االوروبر
للعجب واي عجب ان بعة الكتاب اليربٌٌن ٌحاول دائما عند الحدٌث فً علم الفلك مرال الرربط 

جمالينوا برٌن  الومب( او فرً بوليموا )القرن ال ماني  وكوبرنيمق )القمرن الخماما ع مربٌن 
عهممر  وهند ممة هند ممة اليونممانبررٌن او  )القممرن ال مماني  وعي مماليوا )القممرن ال ممادا ع ممر 

. ه ا فً حٌن ان  ٌكاد ٌكون مستحٌال على اي مرن علمراء عصرر الن ضرة ان ٌبنرى علروم اوروبا
 عصر الن ضة على علوم الٌونان، متخطٌا االنجازات الرائعة التً حقق ا العرب.

ه ه المزاعم االوروبٌة بقول : )هك ا نرا ان التأرٌر ال ي بر    يديووٌفند العالمة الفرنسً الرقة 
العرب فً اليرب قد عبرعن نفس  وبدت مظاهره فً جمٌع فروع الحضارة الحدٌرة. ولقد رأٌنرا 
ان  فً الفترة بٌن القرن التاسع والقرن الخام  عشر ، قد تكونرت مجموعرة مرن اكبرر المعرارف 

ات ومنتوجات متنوعة، واختراعات رمٌنرة، تشر د بالنشراط االدبٌة فً التارٌ ، وظ رت مصنوع
ال هنً المدهع فً ه ا العصر. وجمٌرع  لرك ترأررت بر  اوروبرا بحٌرث ٌؤكرد القرول برأن العررب 

  /جالل مظ ر(90،84)علوم المسلمٌن/ص: كانوا اسات ت ا فً جمٌع فروع المعرفة(.
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وتر كرل الردول االوروبٌرة الترً م تسربب فرً تر 1529ان محاصرة االترراك لفٌٌنرا سرنة  مالحية:
عقمد اتفماق الرى  Frsnz 1بملع عرن ا عرانا االول اصبحت م ددة امام قوة االسالم، مما دفع 

م  ال لوة الع مانية بتركيا للتبمادل التجماره والتعماون ال يا مي، وقمد حمرة بهمورة خاهمة 
 علهم التفاق فٌرسل المبشر، وهك ا ٌستيل ه ا الملك ه ا اعلى التعاون ال قاعي عي همه االتفاقية

لي مممتره المخوووممما  العربيمممة وامهممما  الكتمممب ( الرررى الشررررق Postell Wilhelmبو مممتل) 
م وقررد تمكررن هرر ا المبشررر المستشرررق  1534،  لررك فررً سررنة وليتعمممق عممي معرعممة روح اال ممالم

عدٌرد مرن بالفعل من اتقان اللية العربٌة والمزٌد من معرفة روذ االسالم بما اتٌح ل  من زٌرارة ال
عودتة بمخوووا  ها لة المها  الكتمب العربيمة التمي جمعم  البلدان االسالمٌة. واالهم من ه ا 

 ، وفررً ارنرراء عودترر  زارهيممدلبرج بألمانيمماعيممما بعممد لتكممون نممواة الدرا مما  ال ممرقية بجامعممة 
المى  الدمرب نبةعلى تأسٌ  مطبعة بالحروف العربٌة، كما  مواب  دانيالحٌث اتفق مع  البندقية

، وال ادل علرى اهمية العلوم العربيمة اال مالمية خاهمة عمي مجماال  الرياضميا  والفلمع والومب
ٌعادل  "القانون"فً صفحة واحدة من كتاب  ابن  ينا لك من قول  بصرٌح العبارة: ان ما كتب  

اللدمة العربيمة ممن حيمث انهما لدمة . كمرا اشراد بأهمٌرة جمالينواخمسة او ستة مجلدات مما كتب  
وبسربب قلقر  مرن انتشرار  عالم عي ملع الوق  كما هو الحمال للدمة االنجليزيمة عمي عهمرنا همما.ال

( والر ي (Grammatica Arabicaاالسالم فً افرٌقٌا. وضع كتاب  بالالتٌنٌةفً النحرو العربرً 
بفضل  عرف اليرب قواعد اللية العربٌة فً اصول ا لما ل  ا الكتاب من دقة وشمولٌة، وٌعد ه ا 

اب حجرر االسرا  الر ي ٌبنرً علٌر  المستشررقون كترب م فرً النحرو العربرً فٌمرا بعرد، والترً الكتر
  /د.محمد ٌاسٌن عرٌبً(196 -195)االستشراق وتيرٌب العقل التارٌخً العربً/صٌصعب حصرها.

 -:ٓبًٌ كبٗزبع٣ٞوٍٞ حُٔٔظؼَد حُل٢َٔٗ  ٝؽٍٞ أُؼغيح ا٤ُٞٗب٤ٗخ ٝأُؼغيح اُؼوث٤خ*

٤ٗٞ٣ييش أٓؼييخٍ ١ييخ٤ُْ ٝك٤ؼييخؿٍّٞ ، ػٜييَ ًييخٕ ك٤ييٚ أظٜييَ هالُييٚ كيي٢  ح١ٌُؼٜييَحُ) حًح ًييخٕ 

ح٤ُٞٗييخ٤ٕٗٞ ) حُٔٔييخكَٕٝ ٝحُل٠يي٤ُٕٞٞ ( ٣٘ظييَٕٝ اُيي٠ حُؼييخُْ رؼيي٤ٖ ؿي٣يييس ، ػٜييَ حًظ٘ييلض ك٤ييٚ 

ٓيخ هٜٞرش حُٜ٘يٓش ٍٝٝػش حُل٣ِ٤خء ، ػَٜ كون ك٤ٚ حُِٔؽ ر٤ٖ حُٔؼخٍف ح٣َُٜٔش ٝحٌُِيح٤ٗش ، 

 ش ".ؼَٜ " حُٔؼـِس ح٤ُٞٗخ٤ٗر ٠ٔٔ٣

ٌُٜٝح كبٕ ٖٓ ح١ٍَٝ٠ُ إٔ ٢ٔٔٗ حُؼَٜح١ٌُ ٗخٛي ٛخٍٕٝ ح٤َُٗي ، ٝحُٔيؤٕٓٞ ٝحُويٞح٢ٍُٓ ، 

حُؼَٜ ح١ٌُ كون ك٤ٚ حُؼَد حُِٔؽ ر٤ٖ حُٔؼخٍف ح٤ُٞٗخ٤ٗش ٝحُٜ٘ي٤ًٝش ، حُؼَٜ ح١ٌُ حًظ٘لٞح ك٤ٚ 

  (.82ش ٙ) حُٔؼـِس حُؼَر٤هٜٞرش حُـزَ ٍٝٝػش حُلٔخد ٝكخثيس ح٤ٔ٤ٌُخء ػَٜ " حُٔؼـِس حُؼَر٤ش ".

كي٢ ًظخريٚ ) طٌي٣ٖٞ  هٝثةود ثو٣لبُةذٝك٤ٔخ طؼِين رخُل٠يخٍس ح٤ُٞٗخ٤ٗيش ٣ويٍٞ حُؼالٓيش حُـَري٢ حُؼويش 

  -حالٗٔخ٤ٗش( :

) ُوي ًخٗض ح٤ُٞٗخٕ طَٔ رَٔكِش حُؼ٤َ٘س حُزيحث٤ش ػ٘ييٓخ رييأص طويغ طليض طيؤػ٤َ حُل٠يخٍس ح٥ٓي٣ٞ٤ش  

( ك٤يغ ًخٗيض ك٠يخٍس ح٤ُٞٗيخٕ ٝٗظخٜٓيخ حالك٣َو٤ش ) ٢ٛٝ حُلخ٤ٍٓش ٝحُل٤٘٤ل٤ش ٝح٣َُٜٔش ٝحُزخر٤ِيش 

حُزيحث٤٤ٖ ال طوظِيق ك٤ٜٔيخ ػيٖ حُؼ٘يخثَ حُـَٓخ٤ٗيش أٝ ػ٘يخثَ حُٜ٘يٞى حُلٔيَ كي٢ أ٣ٌَٓيخ أٝ ػ٘يخثَ 

 ٢ٓٝ حك٣َو٤خ أٝ ػ٘خثَ حُز٣ِ٤٘٤ُٞخ ( .

ٌُٜٝح كبٕ حُؼوَ ح٤ُٞٗخ٢ٗ ُْ ٣ظٌَ٘ ك٢ رالى ح٤ُٞٗخٕ ٝاٗٔيخ ط٘يٌَ كي٢ آٓي٤خ ، ًٔيخ ٝحٕ حٛيطالف ٓيخ 

 ) حُٔؼـِس ح٤ُٞٗخ٤ٗش ( ُْ ٣ظَٜ اال رؼي حطٜخٍ ح٤ُٞٗخٕ رخُل٠خٍحص ح٣ٞ٤ٓ٥ش (.٣طِن ػ٤ِٚ 

ّٝ ٗظَس حُـَر٤٤ٖ ُِظَحع  ٍبهرٕٞ اُلًزٞه عٞهطأٓخ ًز٤َ ٓئٍه٢ حُؼِّٞ ك٢ ٌٛح حُؼَٜ  كوي هٞ

ح٤ُٞٗخ٢ٗ ك٤غ أٗيٍِ حإلٗيخػش حُوخثِيش ريخُٔؼـِس ح٤ُٞٗخ٤ٗيش ٓيٖ أًٛيخٕ حُؼِٔيخء ٟٝٝيغ ٌٓخٜٗيخ طيَحع 

١َ ٝحُزخر٢ِ ك٤غ هخٍ رخُلَف أٗٚ )" ُٖٔ ٌٓحؿش حال١ليخٍ إٔ ٗلظيَٝ إٔ حُؼِيْ رييء حُؼَد حُٜٔ

ك٢ رالى حإلؿ٣َن ، كيبٕ حُٔؼـيِس ح٤ُٞٗخ٤ٗيش ٓيزوظٜخ آالف حُـٜيٞى حُؼ٤ِٔيش كي٢ ٜٓيَ ٝريالى ٓيخ ري٤ٖ 

 ح٣َُٜٖ٘ ٝؿ٤َٛٔخ ٖٓ حألهخ٤ُْ "(.

ًييخٕ اك٤ييخء أًؼييَ ٓ٘ييٚ ٝهييي أؿٔييَ ٓييخٍطٕٞ ٍأ٣ييٚ كيي٢ طييَحع حإلؿ٣َيين ك٤ييغ هييخٍ " ٝحُؼِييْ ح٤ُٞٗييخ٢ٗ 

 (.393) ىٍٝ حُل٠خٍس حُؼَر٤ش حالٓال٤ٓش ك٢ ط٣ٌٖٞ حُل٠خٍس حُـَر٤ش ٙحهظَحػخش "( 

 :عٞهط ٍبهرٕٞٝط٤ٟٞلخ ُٔخ ٍٝى حػالٙ ٣وٍٞ 
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اُلِةي )حٗخ ال ٗ٘ي ك٢ حٕ ًؼ٤َح ٓيٖ حُٔؼَكيش ح٤ُٞٗخ٤ٗيش هيي ٗوِيض ٓيٖ ٓ٘يخرغ ٗيَه٤ش....ُٝٞ ػييٗخ حُي٠ 

ح٤ُٞٗخ٢ٗ ُٞؿيٗخ حٗٚ ٖٓ حٛيَ ريخر٢ِ كي٢ حًؼيَ حٓيَٙ، ُٝيٞ حٗيٚ طِوي٠ حُيٞك٢ ٓيٖ حُٔ٘يخٛؾ حُٜٔي٣َش 

كييخٕ حٓييظَٔحٍ حُظييؤػ٣َ٤ٖ حُزييخر٢ِ ٝحُٜٔيي١َ ظييخَٛ ر٘ييٌَ  اُو٣بٙةة٤بدح٠٣ييخ.....ًٌُٝي حُلييخٍ كيي٢ 

 (145،  144)طخ٣ٍن حُؼِْ ٝحال٤ٔٗش حُـي٣يس / ٙ ٝحٟق.

 -:عب٤ًُ٘ٞٝٛٞ ١ٍٞٓ ٓظَٜ٘ ػخٕ ك٢ ػَٜ  ربر٤بٕٝك٢ ٌٛح حُٜيى ٣وٍٞ 

رييؤٕ ح٤ُٞٗييخٕ ُييْ ٣ٌ٘ييلٞح ػييٖ ٗييت، ٝحٜٗييْ حٗظلِييٞح ؿ٤ٔييغ ٓؼييخٍكْٜ ٓييٖ حٓييْ حهييَٟ: ًخالٗيي٤٣ٍٖٞ 

)طخ٣ٍن حُؼِْ ٝحال٤ٔٗش حُـي٣ييس ٝحُل٤٘و٤٤ٖ ٝح٤٣َُٜٖٔ، ٝحٕ طلٞهْٜ حٗٔخ ٣ظـ٠ِ ك٢ حطوخٕ حٌُظخرش ٝحكٌخّ حٌٌُد.

 ػ٤َ ٓظَٜ(/ ؿٍٞؽ ٓخٍطٕٞ / طَؿٔش: حٓٔخ 153/ ٙ 

( ٝح٣خ ًخٗض حُلًَيش ػ٤ِٔيش ٝؿييص Robert Briffaultهٝثود ثو٣لبُذ *٣وٍٞ حُؼخُْ حُـَر٢) 

كي٢ حٍٝٝريخ كظي٠ حُويَٕ حُويخْٓ ػ٘يَ كٜيي٢ ُيْ طويْ حال رخالٗيظـخٍ رؼِيّٞ حُؼيَد ٝطٔؼِٜييخ،رـ٤َ حٕ 

طٌس ط٤٠ق ح٤ُٜخ حٟخكش طًٌَ.كخأل٤َٓ ١َ٘ٛ حُزَطـخ٢ُ حْٓ ىحٍ حُؼِّٞ حُزل٣َيش طليض حٗيَحف حٓيخ

ٖٓ حُؼَد ٝح٤ُٜٞى ك٢ ٓي٣٘ش ٍأّ ٓخٕ ك٘ٔخٕ.ٝطِي حُٔيٍٓش ٛي٢ حُظي٢ ٜٓييص حُٔيز٤َ ُلخٓيٌٞىٟ 

ؿخٓخ ُظ٤ٓٞغ حٍٝٝريخ حُي٠ حهيَ حُلييٝى حالٍٟي٤ش.ٝحٍٝ ٍٓيخُش كي٢ ػِيْ ح٣َُخٟيش حُظي٢ ١زؼيض كي٢ 

٤ٓالى٣ش ُْ طٌٖ حال ٗيَكخ ٝر٘يٞع ٓيخ ٗويال ُظيَحؿْ ٤ُٞٗيخٍىٝ ك٤زٞٗخط٘ي٢)ٖٓ  1494حٍٝٝرخ ك٢ ٓ٘ش 

لخص حُوٞح٢ٍُٓ( ،َٗكٜخ ٝٗوِٜخ رخط٢ُٞ٤٘ ٛي٣ن ٤ُٞٗخٍىٝ حالهَ ح١ ٤ُٞٗيخٍىٝ ىحك٘٘ي٢.ٖٝٓ ٓئُ

ح٣ُِؾ حُزظيخ٢ٗ ػٔيَ ٣ٍـ٤ٞٓخٗظيخّٗٞ طو٣ٞٔيخ ك٤ٌِيخ ٝٛيٞ حُي١ٌ ؿؼيَ ٓيلَ ًُٞٞٓزيّٞ ٌٓٔ٘يخ ك٤يغ 

 حًظ٘ق حُؼخُْ حُـي٣ي.

 -رـو٣ت رواس اُؾٚبهح اُؼوث٤خ االٍال٤ٓخ:
ل٤ش ٖٓ طي٤َٓ ُِؼوخكيش حُٜٔي٣َش ٝح٤ُٞٗخ٤ٗيش كؼِيض ٓؼِيٚ ك٤ٔيخ رؼيي حٕ ٓخ كؼِظٚ حُيُٝش حَُٝٓخ٤ٗش ح٤ُٔٔ

حُيُٝش حَُٝٓخ٤ٗش حُٔويٓش طـخٙ حُؼوخكش حالٓال٤ٓش رخػظزخٍٛيخ ًيٌُي ػوخكيش "ٝػ٤٘يش" حٝ رخالٛيق طيي٤َٓ 

ًَ ٓخ ٤ُْ رَٝٓخ٢ٗ، ك٤غ هخٓض رخكَحم حٌُٔظزخص حالٓيال٤ٓش رٔيخ ك٤ٜيخ ٓيٖ ٓوط١ٞيخص ٝحٛييحٍ 

ُوٞحثْ رخٌُظذ حُٔلَٓش هَحءطٜيخ حٝ ك٤خُطٜيخ طليض حُظٜي٣يي رؼوٞريش حُظل٣َين حَُٔح٤ْٓ حُزخر٣ٞش ًحص ح

ٓٞطخ ػْ هخٓض رلزْ ٓخ رو٠ ٖٓ طِي حُٔوط١ٞخص ػيٖ حُظييحٍٝ رٔويخُٕ ال ٣ييهِٜخ هيخٍة حال ريؤًٕ 

رخر١ٞ كِْ ٣ـَإ هخىس حُلٌَ ك٢ حٍٝٝرخ حُؼَٜ ح٢٤ُٓٞ ػ٠ِ حٌُ٘ق ػٖ ٓيَحؿؼْٜ حالٓيال٤ٓش حُظي٢ 

 (84)حُ٘و٤ٜش حُي٤ُٝش /ٙ ٖ حُٔزظٌَحص.ٗٔذ ح٤ُْٜ ٓخ ك٤ٜخ ٓ

ٝرـٞ حُ٘ظَ ػٖ حُظلخ٤َٛ ٝحُوٞٝ ك٢ ٗظ٠ حُؼِّٞ حُؼَر٤ش حُظ٢ ٗوِيض حُي٠ حُـيَد ػيٖ ٣َ١ين 

ٓيحٍّ ؿ٘ٞد ح٣طخ٤ُخ ًخُطذ ٝح٤ُٜيُش ٝحٍُِحػش ٝح٤ٔ٤ٌُخء ٝح٤ٌُٔخ٤ٌٗخ ٝحُؼِّٞ حُطز٤ؼ٤ش رٍٜٞس 

٘ويَ ٛيٌح حُظيَحع ٛيٞ حُظز٘ي٤َ حُي١ٌ حطويٌ ػخٓش ٝحُٜ٘خػش ٝحُلِٔلش رلَٝػٜخ، كخٕ حُيحكغ حالٓخ٢ٓ ُ

 ٖٓ حالٓظَ٘حم ٤ِٓٝش طلون حُـخ٣ش.

ٝٓٔخ ال ٣ول٠ حٕ حُيحكغ حُي٢٘٣ هي حُظلْ ريٝحكغ حهَٟ ه٤ٓٞش ٝحهظٜيخى٣ش ٝحٓيظؼٔخ٣ٍش، ٝكي٢ ٟيٞء 

ٌٛٙ حُيٝحكغ حٓظطخػض حٍٝٝرخ حٕ طظوٌ ٖٓ حُل٠خٍس حُؼَر٤ش حالٓال٤ٓش ًؼويَ طيخ٣ٍو٢ كي٢ حهٜي٠ 

خػض حٕ طظوييٌ ٓييٖ ٛييٌح حُؼوييَ ٗزَحٓييخ ط٘يي٤غ رييٚ ٗييٍٞ حُل٠ييخٍس كيي٢ ٍرييٞع ىٍؿييخص ططييٍٞٙ، حٓييظط

حُـَد، ٝحًح ًخٗض حُلِٔلش ٛي٢ حالٓيخّ، كيخٕ حٛيْ ػٔيَ هيخّ ريٚ حُظز٘ي٤َ ٝحالٓظ٘يَحم ٛيٞ طَؿٔيش 

حٌُظذ حُلِٔل٤ش ٖٓ حؿَ حُيكخع ػٖ حُؼو٤يس ح٤ُٔٔل٤ش، ٌُٖٝ ٌٛح حُيكخع َٓػخٕ ٓخ طلٍٞ ح٠ُ ٛـّٞ 

 ٌٔظٞرش ٝحٗؼٌخٓخطٜخ ك٤غ حىص ػٞحَٓ حَُٜحع ح٠ُ ٣ًَِٓش ؿَر٤ش.ٖٓ هالٍ طـ٤ٔي حالكٌخٍ حُ

ُوي ريأ حالٓظَ٘حم ك٢ حٓزخ٤ٗخ ٌٓ٘ كظيَس ٓزٌيَس رٔيزذ حُظز٘ي٤َ ٝٛيٌح ٓٔيخ ؿؼِ٘يخ ٗلييى ريح٣يش ٓٔيخٍٙ 

 اُجبثب ٍِلَزو اُضب٢ٗ.رخُوَٕ حُؼخَٗ ح٤ُٔالى١ ػ٠ِ ٣ي 

ٝهييي ٝؿييي ٛييٌح حالٓظ٘ييَحم حُظـ٣َزيي٢ رـ٤ظييٚ ك٤٘ٔييخ حٓييظ٠ُٞ حُـييَد ػِيي٠ ٌٓظزييخص ه١َزييش حُؼخٓييش 

 1085ػِي٠ ه١َزييش ٓيي٘ش  اُلةٌٞٗ اَُةةبكًٝحُوخٛيش رٔييخ كي٢ ًُييي ٌٓظزيش حُلٌييْ حُؼيخ٢ٗ رخٓييظ٤الء 

ٌٌٝٛح طؤٓٔض هخػيس حالٓظَ٘حم حُِٜزش كي٢ حُويَٕ حُليخى١ ػ٘يَ، ٝهيي ٓيوطض ٤ِ١طِيش كي٢ ٗليْ 

 زض حُيٍٝ حَُث٢ٔ٤ ك٢ ٗوَ حُؼِّٞ حُؼَر٤ش ح٠ُ حُِـش حُالط٤٘٤ش.حُٔ٘ش ٢ٛٝ حُظ٢ ُؼ
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رـٞ حُ٘ظَ ػٖ حُظلخ٤َٛ كخٕ ًظخد طٜخكض حُلالٓلش ُالٓخّ حُـِح٢ُ ًخٕ ٣ٔؼيَ ٗٔيًٞؽ حالٓيظ٤ؼخد 

إ ًزةةت اُزٜبكةةذ ٝرٜبكةةذ اُزٜبكةةذ ٝحُظز٘يي٢ ُِؼوييَ حُظييخ٣ٍو٢ حُؼَريي٢ كيي٢ حُؼٜييَ حُٞٓيي٢٤ ك٤ييغ 

ُز٘ج٤ٜبد ٝأُجبؽش أُْوه٤خ رٔضَ كة٢ ٝاهؼٜةب ٕةٞهح ٓغِٔةخ ٝأُ٘ون ٖٓ اُٚالٍ ٝاالّبهاد ٝا

ٗخ٤ٛيي ػيٖ ٓؼَكيش حُؼٜيَ حُٞٓي٢٤ رؼِيّٞ حُؼو٤ييس ح١ ػِيّٞ حُويَإٓ ٝحُليي٣غ.  ُؾو٤وخ ٛةنا اُؼوةَ 

ريييأص ٓ٘ييٌ ٛييٌح حُؼٜييَ طظ٤ٔييِ رظوٜٜييٜخ كيي٢  اُغبٓؼةةبد االٝهٝث٤ةةخٝٓٔييخ طـيييٍ حالٗييخٍس ح٤ُييٚ حٕ 

ٝٗؼ٘ي٢ رٜيخ ؿخٓؼيش  اٗغِزةواغ حٛظٔيض حٍٝ ؿخٓؼيش كي٢ حٓظ٤ؼخد ٝطٔؼَ حُؼوَ حُظخ٣ٍو٢ حُؼَري٢ ك٤ي

 ( ُِؾَةٖ اثةٖ ا٤ُٜةضْحًٝٔلٍٞى ٌٓ٘ حُزيح٣ش رخُؼِْ حُظـ٣َز٢ حُؼَر٢ ٓظوٌس ٖٓ ًظخد )ػِْ حُٔ٘يخظَ

حطوٌص ( Alhasini Arabus Opticae thesaurusرؼ٘ٞحٕ ) Vitello))ك٤زِٞح١ٌُ طَؿٔٚ 

ِْ حُظـ٣َز٢ ٌٝٛح ٓخ كؼِظٚ ؿخٓؼش ًٔزَىؽ ك٤ٔيخ ٖٓ ٌٛح حٌُظخد حُٔؼَ حالػ٠ِ ٝحالًٗٔٞؽ ُيٍحٓش حُؼ

رؼي، ٖٝٓ ٛ٘خ ٣ظ٠ق ُ٘خ ٓزذ ط٤ِٔ حُٔيٍٓش حالٗـ٣ِ٤ِش رخالطـخٙ حُظـ٣َز٢ كظ٠ ٣ٞٓ٘خ ٌٛح، حٓخ كي٢ 

كوي حٛظٔض ؿخٓؼش رخ٣ٍْ ٌٝٓ٘ ظٍٜٞٛخ ًـخٓؼش حُٝي٠ كي٢ ٛيٌح حالهِي٤ْ ٓيٖ حٍٝٝريخ رخٌُظيذ  كوَٗب

رخُطيذ ٝىٍحٓيظٚ رٔيزذ طَؿٔيش ٛيٌٙ  اال٣طب٤ُةخُـخٓؼيخص حُلِٔل٤ش حُؼَر٤ش ٝىٍحٓظٜخ، ٝهي ط٤ٔيِص ح

كوييي حٛظٔييض ؿخٓؼخطٜييخ ٛيي٢ حالهييَٟ رخُلِٔييلخص  أُب٤ٗةةبحٌُظييذ ٓ٘ييٌ كظييَس ٓزٌييَس كيي٢ ٓييخ٤َُٗٞ حٓييخ 

ٝحُظٜيييٞف ٓٔيييخ ًيييخٕ ٓيييززخ كييي٢ ظٜيييٍٞ حُلِٔيييلخص حُ٘وي٣يييش ٝحُٔؼخ٤ُيييش. ٝحًح ًيييخٕ حُويييَٕ حُؼخُيييغ 

ٛيي٢ ٤ِ١طِييش رخٓييزخ٤ٗخ ٝحًٔييلٍٞى  فَٔةةخ ٓواًةةي اٍبٍةة٤خ ُِزوعٔةةخػ٘ييَح٤ُٔالى١ ط٤ِٔرظٜييٍٞ 

رخٗـِظَح ٝٗخر٢ُٞ ٝٛو٤ِش ٝحُزال١ حُزخر١ٞ رَٝٓخ ٝحُؤط٘ط٤٘٤ش رآٓي٤خ حُٜيـَٟ ُٝيْ ٣وظٜيَ ىٍٝ 

حُظَؿٔييش ػِيي٠ ٓيٍٓييش ٓييخ٤َُٗٞ ٝحًخى٤ٔ٣ييش ٗييخر٢ُٞ ٝرييال١ ك٣َييي٣ٍي رييَ طؼيييحٙ حُيي٠ ٓ٘ييخ١ن حهييَٟ 

ّٔٞ ريٖ ٓيخ٣َ ًٔيخ حٓظييص رخ٣طخ٤ُخ ٓؼيَ ٍٝٓيخ حُظي٢ طيَؿْ رٜيخ طٜخكيض حُظٜخكيض، ٓيٖ ١يَف ًيخ٤ُٗٞ

حُظَؿٔييش ٝحُظلويين ٜٓ٘ييخ حُيي٠ ٓ٘ييخ١ن حهييَٟ هخٛييش ك٤٘ٔييخ ٓييخىص حَُٗييي٣ش )كِٔييلش حرييٖ ٍٗييي( كيي٢ 

ؿخٓؼييخص حٍٝٝرييخ ٓ٘ييٌ حُوييَٕ حُؼخُييغ ػ٘ييَ. ٝهييي حٓييظَٔ حالٓييَ كيي٢ ٓلخُٝييش كٜييْ حُؼِييّٞ حالٓييال٤ٓش 

حُٔي٤الى١ ٛيٞ  ٝحَُٜحع ٓؼٜخ كظ٠ ٜٗخ٣ش حُوَٕ حُٔخىّ ػَ٘، ٝحٕ ٓخ ط٤ِٔ رٚ حُوَٕ حَُحرغ ػ٘يَ

ٝٛيٌٙ  Vienٝكن هَحٍ حُٔـٔغ ح٢ٌُٔ٘ رٔي٣٘ش  اكفبٍ رؼِْ اُِـخ اُؼوث٤خ ثقٌٔ عبٓؼبد اٝهٝث٤خ

حُـخٓؼييخص ٛيي٢ ؿخٓؼييش رييخ٣ٍْ رلَٗٔييخ ٝحًٔييلٍٞى رييخٗـِظَح، ٝر٤ُٗٞٞييخ رخ٣طخ٤ُييخ ٝٓيئٌِ٘خ رخٓييزخ٤ٗخ 

اُزةبه٣ق٢ اُؼوثة٢ ٛنٙ اُقطٞح اُغل٣لح ٍججب كة٢ رٔضةَ ٝاٍةزالة اُؼوةَ ٝؿخٓؼش ٣ًٍٞخ. ٝهي ًخٗض 

ك٢ ػٖو اُٜ٘ٚخ ثَ ٢ٛ اَُجت ك٢ اُ٘وِخ ُِؾٚبهح االٝهٝث٤خ ٓةٖ اُؼٖةو اٍُٞة٤ٜ اُة٠ اُؼٖةو 

 اُؾل٣ش ًٔب ٣وٟ ٣ٞؽ٘ب ك٤ي ثؾن.

ػ٠ِ إ كهاٍةخ اُوةو ٕ ٝاُِـةخ اُؼوث٤ةخ هةل عةبءد ًٔ٘طِةن   (Johann Fuck)٣ٞؽ٘ب ك٤ي٣ئًي 

رويٞس حُٔيالف ال ٣يئى١ حُي٠ طٜ٘ي٤َ  رٔيزذ كٌيَس حُظز٘ي٤َ ك٤يغ حٕ حٗظٜيخٍ حُٜي٤ِز٤٤ٖ ُالٍزْوام

ح٤ُِٖٔٔٔ رَ حػظويص ح٤ٌُ٘ٔش ك٢ حٕ هٞس حٌُِٔش ٢ٛ حالٓخّ ُظلون حُظز٤َ٘ ك٢ ٟٞء حُؼويَ، ٝٓيٖ 

ٛ٘خ ؿخءص كٌَس ح٤ُٔطَس ػ٠ِ ٗزغ حُؼو٤يس حالٓال٤ٓش حال ٝٛٞ حُوَإٓ، ٝك٢ ح١خٍ ٌٛح حالػظوخى ٍكَ 

ّ ٤ُظؼَف ػ٠ِ ٍٝف  1141خ٤ٗخ ٓ٘ش ( ٖٓ كَٗٔخ ح٠ُ حٓز(Abt von Clunyاالك٣وح  ثذ ٍث٤ْ 

 حالٓالّ.

ٌٌٝٛح ٍْٓ ح٢ٌُِٗٞ آرض هطظٚ ُظَؿٔش حُوَإٓ ح٠ُ حُِـش حُالط٤٘٤ش ٝهي ٓؼ٠ ح٠ُ طلو٤ن ٌٛٙ حُوطيش 

ٝٛٞ ك٢ ٓ٘طوش )حالرَٝ( ك٤غ ًخٕ ٣ِظو٢ رخُيح٤ٍٖٓ ُِؼِّٞ حُؼَر٤ش، ٓ٘خٗيح ح٣خْٛ طلو٤ن رـ٤ظٚ ٝهيي 

١يَف ىحٍٓي٤ٖ حٗـ٤ِي٤٣ِٖ ُِلِيي ٝح٣َُخٟيش حُؼيَر٤٤ٖ  ٝؿي ٖٓ ٣ِزي٢ ١ِزيٚ ٓوخريَ حؿيَس ػخ٤ُيش ٓيٖ

ٝهيي حهيٌ حالٍٝ ػِي٠ ػخطويٚ  ((H.Dalmata(  ٝٛوٓةبٕ كأُبرةب R.Ketennsesًز٘٘ي)ٝٛٔخ : 

كويي ًِيق ريخٕ ٣ٌظيذ ػيٖ  )كأُبرةب(طَؿٔش حُوَإٓ ٖٓ حُؼَر٤ش ح٠ُ حُالط٤٘٤ش ٓيغ ٓويٓيش هٜي٤َس حٓيخ 

ُي١ٌ ٣ٜييلٚ رخ٠ُٔيلي ر٘يي١َ حٕ ٣ظويٌ ٓييٖ ٓزيخىة ٓلٔيي ٝك٤خطييٚ ٝحٕ ٣ٌظيذ ػييٖ طيخ٣ٍن حالٓييالّ ح

حَٓحث٤ِ٤خص ٓٔخثَ ػزي   رٖ ٓيالّ ٝحالٓيخ٤١َ حُِٔلويش ُوٜيش حالكزيخٍ ح١يخٍح َٓؿؼ٤يخ ُٔيخ ٣ٌظزيٚ، 

حكيي حٓيخطٌطٚ ٓيٖ حُٔٔيظؼَر٤ٖ Petrus Vernabiles)  ثطوً أُجغَ ) ٝك٢ ٗلْ حُٞهض ًِق 

رٔٔييخػيس ٓييٌَط٤َٙ ػِيي٠ حٕ ٣ظييَؿْ ٓييٖ حُؼَر٤ييش ٓوخُييش هٜيي٤َس  ثطةةوً اُط٤ِطِةة٢ٝحُيي١ٌ ٣يييػ٠ 

 ٓ٘خ٠ٛش ُِؼو٤يس حالٓال٤ٓش.
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حُيي٠  ثطةةوً أُجغةةَٓييٖ طَؿٔييش حُوييَإٓ حُيي٠ حُالط٤٘٤ييش ٓٔييخ ىكييغ  ٘٘ةةي ًزّ حٗظٜيي٠  1143ٝكيي٢ ٓيي٘ش 

 (Bernardثوٗةبهك ٤ًِوكةٞح٠ُ ٍثي٤ْ حالى٣يَس  اُط٤ِط٢ِٝ كُٔبربحٍٓخٍ ٌٛٙ حُظَؿٔش ٓغ حػٔخٍ 

de clairvau)  ًَ ٜٓلٞرش رَٓخُش طئًي ػ٠ِ حٕ َٛحع ح٤ٌُ٘ٔش ٓغ حالٓالّ ٣ـذ حٕ ٣ظْ ػ٠ِ

 حُٔٔظ٣ٞخص.

ػيٖ ٣َ١ين حكيي حُٜٔي٘ل٤ٖ ٌُِظيذ ٓيٖ  ثةبىٍ ٝرؼي حٍرؼٔخثش ٓ٘ش ١زؼض طَؿٔش ٓؼيخ٢ٗ حُويَإٓ كي٢

حػظٔييي كيي٢ طَؿٔظييٚ ػِيي٠ حٓييظوَحؽ حُٔؼييخ٢ٗ  ٘٘ةةيًز. ٝحُـييي٣َ رخُييًٌَ ٗـييي ثي٣ةةٞه٣ـحُالٛييٞط٤٤ٖ 

طل٤َِ ٝكْٜ كو٤و٢ ُِـش حُؼَر٤ش، ٍٝؿْ حٓظؼخٗظٚ رزؼٞ حُظلخٓي٤َ ُِويَإٓ كخٗيٚ ًيخٕ حُظو٤٘٤ٔش ريٕٝ 

٤ٔ٣َ ح٠ُ حالهظٜخٍ ٝح٠ُ كٌف رؼٞ حال٣خص، ُٜٝؼٞرش طلي٣ي حُٔؼخ٢ٗ حُِـ٣ٞش ك٢ حُوَإٓ كخٗيٚ ال 

 طٞؿي آ٣ش ٝحكيس ٓظَؿٔش طؼط٢ حُٔؼ٠٘ حُٔوخٍد ُلو٤وظٜخ.

فبٕةةخ ٗغةةل إ ٛةنٙ اُزوعٔةةخ إةةجؾذ اٍبٍةةب ٝهؿةْ االفطةةبء اُْةة٤٘ؼخ اُزة٢ رؾزةةبط اُةة٠ كهاٍةخ 

 ُِزوعٔبد االفوٟ ُٝالؽٌبّ أُجزَوح ػٖ االٍالّ ك٢ ٗظو اُـوة ا٠ُ ٣ٞٓ٘ب ٛنا.

حٕ طَؿٔش حُوَإٓ ك٢ حُوَٕ حُؼخ٢ٗ ػَ٘ ػ٠ِ ٣ي ًظ٤ِ٘٘ ًٞٗض ح٤ٍٟش ٛيِزش ُالٓظ٘يَحم حً ٤ٛيؤص 

ص حُِـ٣ٞيييش ٝحُؼ٤ِٔيييش ُيييٚ ٓؼَكيييش حُؼو٤ييييس ًؤٓيييخّ ُِل٠يييخٍس حالٓيييال٤ٓش ٝحٗؼٌخٓيييخطٜخ كييي٢ حُيٍحٓيييخ

ٝحُظخ٣ٍو٤ش ٝحُلِٔل٤ش ٝحُؼِّٞ حُي٤٘٣ش ٝؿ٤َٛخ. ٝهي حطخكض ٌٛٙ حُظَؿٔش ٓـخٍ حُٔوخٍٗش رخُؼٜي حُوي٣ْ 

ٝحُـي٣يي ٝططيٍٞ حالٛيالف حُيي٢٘٣، ٝرخهظٜيخٍ ٣ٌٔيٖ حُويٍٞ حٕ ٓؼَكيش حُؼو٤ييس ًوطيذ ُٓٞيي ُِؼِيْ 

ُٜـّٞ، ٌٝٛح ٓيخ ٣ل٤ِ٘يخ رييٍٝٙ ٝحُؼَٔ ك٢ حُل٠خٍس حالٓال٤ٓش ٛٞ ح١ٌُ ٝظلٚ حُـَد ك٢ حُيكخع ٝح

ك٤غ حٕ  ثبهس ح٠ُ ُٗٞلًٚ ٖٓرؾٌْ أُوًي٣خ اُـوث٤خ ك٢ روعٔخ ٓؼب٢ٗ اُوو ٕ ٝرل٤َوٙ ح٠ُ كْٜ 

ٛييٌح حاله٤ييَ هييخّ ريٍحٓييش ُِوييَإٓ حٓييظـَهض ٓييخ ٣ِ٣ييي ػييٖ ػالػيي٤ٖ ٓيي٘ش، ٝٓييغ ٛييٌح ؿييخءص طَؿٔظييٚ 

ٝطلٔيي٤َٙ ِٓؿييخ ريي٤ٖ حُِ٘ػييخص حٌُحط٤ييش حُٔـَٟييش ٝحُلوييخثن حُؼخرظييش ٝٛييٌح ٓييخ ٣٘طزيين ػِيي٠ ٓجييخص 

حُظَؿٔخص حالهَٟ ُِوَإٓ ك٢ حُِـخص حالٍٝٝر٤ش ٖٓ ١َف حُٔٔظَ٘ه٤ٖ ٝحًح ًخٕ حُوَإٓ ٛيٞ )كٜيْ 

   ٝاروبٜٗب. ( كبٕ ٓؼوكخ اُؼوَ ٝاُلْٜ ك٢ اُؾٚبهح االٍال٤ٓخ ال رزْ اال ثٔؼوكخ اُِـخ اُؼوث٤خؼوَحُ

( ّ ح١ٌُ حٛيٍٙ حُٔـٔغ ح٢ٌُٔ٘ حُؼخّ ح١ٌُ ٣ؼ٘ي٠ رظيي٣ٍْ 1311( ُٔ٘ش )11حٕ هخٕٗٞ حُِـش ٍهْ )

ـَد ػِي٠ حُِـش حُؼَر٤ش ٝحُِـخص حَُ٘ه٤ش حالهَٟ هي ٟٝغ ك٢ حٓخٓٚ ٖٓ حؿَ حُظز٤َ٘ ٤ٓٝطَس حُ

 حَُ٘م ك٢ ًَ حُٔـخالص.

ٝثٜنا اُوبٕٗٞ كفِذ اٝهٝثب ك٢ ػٖو اُٜ٘ٚخ اُؾل٣ضخ ٝفوعةذ ٓةٖ اُؼٖةو اٍُٞة٤ٜ ٝثةبالؽوٟ 

رٔييخ ُٜييخ ٓييٖ حهٔييخّ ىحهييَ  أُةةلاهً اُْةةوه٤خ، كٌؼييَص فوعةةذ ٓةةٖ ػٖةةو اُزجؼ٤ةةخ اُةة٠ أُوًي٣ةةخ

ٝٗ٘ييَ ٝؿٔييغ  حُـخٓؼييخص ٝرٔييخ ُٜييخ ٓييٖ طييي٣ٍْ رخُِـييخص حُ٘ييَه٤ش،ٝطَؿٔخص ػ٤ِٔييش ىه٤وييش ٝطلو٤يين

ُِٔوط١ٞخص، ٝرل٠َ ٌٛح حُظؤٓي٤ْ حٓيظطخػض حٍٝٝريخ حٕ طٔي٤طَٓغ ٜٗخ٣يش حُويَٕ حُٔيخىّ ػ٘يَ 

ػِييي٠ حُؼويييَ حُظيييخ٣ٍو٢ حٌُٔظيييٞد ٓيييٖ هيييالٍ ٟٝيييغ ًظيييذ حُ٘ليييٞ ٝحُويييٞح٤ْٓ ٝحُٔؼيييخؿْ ٝؿٔيييغ 

ٛنا أُٜ٘ظ ٣ؼةْ ع٤ٔةغ اٗؾةبء اُوةبهح االٝهٝث٤ةخ ٓٔزةلا حُٔوط١ٞخص ٝحُظل٤َِ ٝحُظ٤ًَذ، ٝحٓظَٔ 

ُؾٚبهح اُـوث٤ةخ اُة٠ هٍٝة٤ب ٝآو٣ٌةب ثةَ آزةلد اُلهاٍةبد اُْةوه٤خ اُة٠ اُْةوم ٗلَةٚ ثبٓزلاك ا

ثلؼَ اُغٔؼ٤ةبد ٝاْٗةبء أُؼبٛةل ٝاُغبٓؼةبد ًٔةب كة٢ اُٜ٘ةل ٖٝٓةو ُٝج٘ةبٕ ٝؿ٤وٛةب ٓةٖ اُجِةلإ 

ٝحٛييزلض ٛييٌٙ حُـٔؼ٤ييخص ٝحُٔؼخٛييي ٝحُـخٓؼييخص ٝحَُٔحًييِ ٝحالهٔييخّ ُيٍحٓييش ك٠ييخٍس  االفةةوٟ،

ٓئٓٔيش  1500ريخ٥الف، ك٤يغ ٣ٞؿيي كي٢ ح٣ٌَٓيخ ُٞكييٛخ ٓيخ ٣ِ٣يي ػيٖ  حَُ٘م طؼي ك٢ ٣ٞٓ٘خ ٛيٌح

حُظ٢ طؼؾ رٜخ حُٔئٓٔخص حُؼ٤ِٔش حُـَر٤ش كٜي٢  أُقطٞٛبد اُؼوث٤خُيٍحٓش حَُ٘م ٝك٠خٍطٚ، حٓخ 

حُق ٓوط١ٞش ٜٓ٘خ حُٔلون ٝحُٔظَؿْ ٜٝٓ٘خ ٓخ ٛٞ طليض حُزليغ ٝحُيٍحٓيش، ٝرٜيٌح  150ط٣ِي ػٖ 

حُٔظطخٍٝ ك٢ حُِٓخٕ حُٔٔظي ٖٓ ػَٜ ٣ٍٔٞٗي ٍُٞ حُي٠ ٝهظ٘يخ ٛيٌح  حالٗظ٘خٍ ُظؼِْ حُؼَر٤ش ٝػِٜٞٓخ

رؾووذ أُوًي٣خ اُـوث٤خ اُز٢ ٍِجذ ًَ ٓب ُـ٤وٛب َٝٗجزٚ اُة٠ ٗلَةٜب ٝٛةنا ٓةب كؼِزةٚ اُؾٚةبهح 

ا٤ُٞٗب٤ٗةةخ ٓةةٖ هجِٜةةب ام ٍةةِجذ ًةةَ ٓةةب ُِْةةوم ٓةةٖ اكٌةةبه ٝٗظو٣ةةبد ٓلػ٤ةةخ ثأٗةةٚ ٓةةٖ اثةةلاػٜب كةة٢ 

 /ى.ٓلٔي ٣خ٤ٖٓ ػ٣َز٢(. 188/193/143/144/146)حالٓظَ٘حم ٝطـ٣َذ حُؼوَ حُظخ٣ٍو٢ حُؼَر٢ /ٙ: .االكال٤ٗٞٛخ ٝاُل٤زبؿٞه٣خ ٝؿ٤وٛب

 ٓالؽظخ:  
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ال ُحٍ حُظل٤َٔ حُوخ١ت ٣٥خص حُوَإٓ ٓٞؿٞىح ك٢ ٌٛح حُؼَٜ، ٝهيي ٗيظؾ ػيٖ ٛيٌح حُظلٔي٤َ ًيٞحٍع 

ُوييخ٢ٗٞٗ ٝٓآٓيي٢ ١خُييض ٗييؼٞد حُؼييخُْ ٓييٖ حهٜييخٙ حُيي٠ حهٜييخٙ، ٝحٍٝى ك٤ٔييخ ٣ِيي٢ ٓييخ ًًييَٙ حُلو٤ييٚ ح

 ػ٤ٔي ٤ًِش حُلوٞم ك٢ حُـخٓؼش حالٍى٤ٗش ٓخروخ، حػ٘خء كي٣ؼيٚ ػيٖ حال٣يش حُوَآ٤ٗيش أ.ك.ٓؾٔل اُؾٔٞه١

"ٝأػةةلٝا ُٜةةْ ٓةةب اٍةةزطؼزْ ٓةةٖ هةةٞح ٝٓةةٖ هثةةبٛ اُق٤ةةَ روٛجةةٕٞ ثةةٚ ػةةلٝ هللا ٝػةةلًْٝ" حُظخ٤ُييش: 

 (60)االٗلبٍ: ٣خ 

، ٝؿخ٣ظٜيخ ٓ٘يغ حُوظيخٍ حٝ حُظو٤ِيَ ٓ٘يٚ، ػيٖ رق٤لةٕٞكي٢ ح٣٥يش ح٣ٌَُٔيش، طؼ٘ي٢  "روٛجٕٞ"حٕ ًِٔش 

٣َ١ن ك٘ي هٞس طـؼَ حُؼيٝ ٣و٠٘ حُيهٍٞ كي٢ هظيخٍ، حٝ ٣ظيَىى ًؼ٤يَح كي٢ حالهييحّ ػ٤ِيٚ، ٝرخُظيخ٢ُ 

 ك٢ حُوَإٓ  ٝهخث٤ش طٜيف ح٠ُ ٓ٘غ حٍحهش حُيٓخء حٝ حُظو٤َِ ٓ٘ٚ. "روٛجٕٞ"طٌٕٞ ؿخ٣ش ًِٔش 

ٓيُٞالطٜخ، ٣ٔظل٤َ كٜٜٔخ ػ٠ِ كو٤وظٜخ رخُ٘ٔزش أل١ ٝٛ٘خ ال ري ٖٓ حالٗخٍس ح٠ُ حٕ ح٣٥خص حُوَآ٤ٗش ٝ

هخٍة ُظَؿٔظٜخ حٝ طَؿٔش ٓؼخ٤ٜٗخ حُي٠ أ٣يش ُـيش حهيَٟ، ٜٓٔيخ رِـيض ىهيش ٛيٌٙ حُظَؿٔيش. كظَؿٔيخص 

حٝ  "روٛجةٕٞ"ٓؼخ٢ٗ حُوَإٓ ح٠ُ حُِـش حالٗـ٣ِ٤ِيش، ػِي٠ ٓيز٤َ حُٔؼيخٍ، طٔيظويّ كي٢ طَؿٔيش ًِٔيش 

 ٝكييTERRIFY٢" . " حٝ حُلؼييَ  "TERROR"ٗييَف ٓيييُُٜٞخ، حالٓييْ رخُِـييش حالٗـ٣ِ٤ِييش 

، ح١ "حٍٛخد" ، ٛٞ حٗظوخم ٖٓ " "٣TER-RORISMش حُلخُظ٤ٖ كخٕ حٛطالف حُِـش حالٗـ٤ِِ

حٌُِٔظييي٤ٖ حُِظييي٤ٖ حٍٝىطٜٔيييخ حُظَؿٔيييش حالٗـ٣ِ٤ِيييش ٌُِٔيييش "طَٛزيييٕٞ" حُوَآ٤ٗيييش. ٍٝؿيييْ كٔيييٖ ٤ٗيييش 

 -TER"ر٤ش، ٓخ طؼٌٔٚ ًِٔش حُٔظَؿ٤ٖٔ، كوي حٓظـَ حُٔ٘ظَٕٝ ٌَُٙ حالٓالّ ٝح٥ُش حُيػخث٤ش حُـَ

 "RORISTM    ،ّح١ حٍٛيييخد حالٗـ٣ِ٤ِيييش، ٓيييٖ ٓؼ٘ييي٠، ٝٗٔيييزٞٙ ٍُٝح ٝرٜظخٗيييخش حُييي٠ حالٓيييال ،

حٍٛيخر٤٤ٖ، ٝٛيلخ ُٔيٖ  ،ا١ "TER-RORISTS"ٝرل٠َ ٌٛح حُظ٣َِٝ حُِـ١ٞ حٛزلض ًِٔيش 

٣ئٖٓ رخُٔؼ٠٘ حُوَآ٢ٗ، ػ٠ِ ٗلٞ ٓخ ٓزن، ٌُِٔش طَٛزٕٞ، ٓغ حٕ حُٔؼ٠٘ حُوَآ٢ٗ ٣َٜ٘ف ح٠ُ ٖٓ 

أُؼ٠٘ اُوو ٢ٗ اُن١ رؼٌَٚ اُِـخ ٣وخّٝ  حٝ ٣ٔظؼي ُٔوخٝٓش ٖٓ ٣لظَ حٍٟٚ ١ٝٝ٘ٚ. ٌٌٝٛح حٛزق 

اه٣ةل ُةٚ إ ٣َةٞك، كة٢ ٝاك  اُؼوث٤خ ٌُِٔخ روٛجٕٞ ك٢ ٝاك ٝأُؼ٠٘ االٗغ٤ِي١ ُٜنٙ أٌُِخ، اُن١

 افو.

َٝٓس حهَٟ ٗوٍٞ، حٗٚ ٍؿْ ٟٝٞف ح٣٥خص حُيٞحٍىس كي٢ حُويَإٓ حٌُي٣َْ ًيٓيظٍٞ ُِٔٔي٤ِٖٔ، كيٍٞ 

حُـٜخى ٝطل٣َْ حُؼيٝحٕ ٝكن ىكغ حُؼييٝحٕ، ٝطل٠ي٤َ حُويٞس حٌُل٤ِيش رخهخكيش حُؼييٝ ُٔ٘يغ ػيٝحٗيٚ حٝ 

َآ٤ٗييش ، ٗوييٍٞ: ُوييي حٛييزق حُويي٤ْ حُو طييَى حالٍٝ حُظيي٢ ٣لظِٜييخ، حُٔ٘يي١َٝش ؿ٤ٔؼٜييخ رَٔحػييخس

حُٔؼخىٕٝ ُالٓالّ ٣طِوٕٞ ػ٠ِ ىكخع حر٘خء حالٓش ػٖ حٗلْٜٔ ٝٓوخٝٓش حالكظالٍ حٍٛخرخ، 
، ريخُظؼَف ػِي٠ ٓيخ ٍٝى ٕةب٣َٞٓ ٛ٘ز٘ـزةٕٞكَٜ ًِق حُٔ٘ظَٕٝ ُٔؼخىحس حالٓالّ حٗلٔيْٜ، ٝٓيْٜ٘ 

ُؼيٝحٕ ػ٠ِ ًَ كيَى ٓيٖ ك٢ هَإٓ ح٤ُِٖٔٔٔ رخُِـش حُؼَر٤ش؟ أال ٣ؼ٢٘ ٌٛح حُظ٘ظ٤َ حُظخُْ ٝحُـخَٛ ح

حر٘خء ٌٛٙ حالٓش، رَ حٕ ٌٛح حُظ٘ظ٤َهي ٓزذ حُل٠ٟٞ ٝحالٟطَحد ك٢ حُ٘ظخّ حُؼخ٢ُٔ ًٔيخ حٗيٚ حىٟ 

                                                                              (10/2/2010)حُؼَد ح٤ُّٞ/ . ح٠ُ كٜي حٍٝحف حالر٣َخء رخُـِٔش ك٢ حٗلخء حُؼخُْ رؤَٓٙ

 االٍالّ ٝا٤َُٔؾ٤خ:*
 ٗظوح ػبٓخ ُالٍالّ:-1

 :عٍٞزبف ُٞث٣ٕٞوٍٞ حُٔئٍم حُؼوش 

حًح ٍؿؼ٘خ حُوَإٓ ح٠ُ ػوخثيٙ حَُث٤ٔ٤ش حٌٓ٘٘خ ػي حالٓالّ ٍٛٞس ٓزٔطش ػٖ حَُٜ٘ح٤ٗش، ٝٓيغ ًُيي 

كخٕ حالٓالّ ٣وظِق ػٖ حَُٜ٘ح٣ش ك٢ ًؼ٤َ ٖٓ حالٍٛٞ ، ٝال ٤ٓٔخ ك٢ حُظٞك٤يي حُٔطِين حُي١ٌ ٛيٞ 

حَٛ حٓخ٢ٓ، ًُٝي حٕ حالُٚ حُٞحكي، ح١ٌُ ىػيخ ح٤ُيٚ حالٓيالّ، ٜٓي٤ٖٔ ػِي٠ ًيَ ٗيت ٝال طليق ريٚ 

ُٝالٍالّ ٝؽلٙ إ ٣جب٠ٛ ثبٗٚ اٍٝ ك٣ةٖ اكفةَ حُٔالثٌش ٝحُوي٣ٕٔٞ ٝؿ٤َْٛ ٖٓٔ ٣لَٝ طوي٣ْٜٔ. 

 اُزٞؽ٤ل ا٠ُ اُؼبُْ.

ٝط٘ييظن ٓييُٜٞش حالٓييالّ حُؼظ٤ٔييش ٓييٖ حُظٞك٤ييي حُٔلييٞ، ٝكيي٢ ٛييٌٙ حُٔييُٜٞش ٓييَ هييٞس حالٓييالّ، 

ٍٍ ٓٔييخ ٗييَحٙ كيي٢ حالى٣ييخٕ حالهييَٟ ٣ٝؤرييخٙ حُييٌٝم حُٔيي٤ِ ْ، ؿخُزييخ، ٓييٖ ٝحالٓييالّ، ٝحىٍحًييٚ ٓييَٜ، هييخ

حُٔ٘٘خه٠خص ٝحُـٞحٓٞ، ٝال ٗت حًؼَ ٟٝٞكخش ٝحهَ ؿٟٔٞخ ٓيٖ حٛيٍٞ حالٓيالّ حُوخثِيش رٞؿيٞى 

حُٚ ٝحكي ٝرٔٔخٝحس ؿ٤ٔغ حُ٘خّ حٓخّ   ٝرز٠ؼش كَٝٝ ٣ييهَ حُـ٘يش ٓيٖ ٣ويّٞ رٜيخ ٣ٝييهَ حُ٘يخٍ 
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ٚ حٕ ٖٓ ٣ؼَٝ ػٜ٘خ، ٝحٗي حًح ٓخ حؿظٔؼض ريؤ١ ٓٔيِْ ٓيٖ ح٣يش ١زويش، ٍأ٣ظيٚ ٣ؼيَف ٓيخ ٣ـيذ ػ٤ِي

٣ؼظوي ٣َٝٔى ُي حٍٛٞ حالٓالّ ك٢ ر٠غ ًِٔخص رُٜٔٞش، ٝٛٞ رٌُي ػِي٠ ػٌيْ حُٜ٘يَح٢ٗ حُي١ٌ 

ال ٣ٔظط٤غ كي٣ؼخ ػٖ حُظؼ٤ِض ٝحالٓظلخُش ٝٓخ ٓخػِٜٔخ ٖٓ حُـٞحٓٞ ٓيٖ ؿ٤يَ حٕ ٣ٌيٕٞ ٓيٖ ػِٔيخء 

 حُالٛٞص حُٞحهل٤ٖ ػ٠ِ ىهخثن حُـيٍ.

خٕ ًيَ حُٔٔيخػيس ػِي٠ حٗظ٘يخٍٙ كي٢ ٝٓخػي ٟٝٞف حالٓالّ حُزيخُؾ ٝٓيخ حٓيَ ريٚ ٓيٖ حُؼييٍ ٝحالكٔي

حُؼخُْ، ٝٗلَٔ رٌٜٙ حُِٔح٣خ ٓزذ حػظ٘خم ًؼ٤َ ٖٓ حُ٘يؼٞد حُٜ٘يَح٤ٗش ُالٓيالّ، ًٔيخ ٗلٔيَ حُٔيزذ 

 ك٢ ػيّ طَٜ٘ ح٣ش حٓش رؼي حٕ ٤ٍٟض رخالٓالّ ى٣٘خ، ٓٞحء ًخٗض ٌٛٙ حالٓش ؿخُزش حّ ٓـِٞرش.

ٔخػِش الًؼَ حالى٣يخٕ كي٢ حالٓيَ رخُؼييٍ ، ٝٛٞ، ٓغ ٣ٓؼزجو االٍالّ ٖٓ اّل االك٣بٕ رأص٤وا ك٢ اُ٘بً

ٝحالكٔخٕ ٝحُٜالس، حُن..،٣ؼِْ ٌٛٙ حالٍٓٞ رٔيُٜٞش ٣ٔيظَٔثٜخ حُـ٤ٔيغ، ٝٛيٞ ٣ؼيَف ، ك٠يال ػيٖ 

 (125)ك٠خٍس حُؼَد/ ٙ ًُي ، حٕ ٣ٜذ ك٢ حُ٘لّٞ ح٣ٔخٗخ ػخرظخ ال طِػِػٚ حُ٘زٜخص.

خ٣ٍن حُل٠يخٍس حُؼيخّ( : )حُـِء حَُحرغ ٓيٖ طي ك٢ ًظخرٚهٝالٕ ٤٤ٍ٘ٞٓٚ  حُل٢َٔٗ حُٔئٍم ٤٠٣ٝق

االَٗةةبٕ االثةة٤٘ كةة٢ حٕ ٓييٖ حرييَُ حُؼ٘خٛييَ حالٓخٓيي٤ش حُظيي٢ ٤ٓييِص حالٓييالّ ٝحرؼيييٛخ حػييَح ػِيي٠ 

، هييٞس حُـييٌد حُظيي٢ طظـِيي٠ كيي٢ حُي٣خٗييش حالٓييال٤ٓش، ٓٔييخ ؿؼييَ اٝهٝثةةب ٝػِةة٠ االٍةةٞك ٝاالٕةةلو ٓؼةةب

طظٔيش ُِٔٔي٤ل٤ش. رؼيي  ُِٔي٤ٗش حالٓال٤ٓش، ٌٛح حالػَ حُزؼ٤يي كويي ٍأٟ حالري٤ٞ حالٍٝٝري٢ كي٢ حالٓيالّ

ٌٛٙ حُِِٔٔش حُط٣ِٞش ٓيٖ حالٗز٤يخء :ٓيٖ حىّ ٝٗيٞف ٝحريَح٤ْٛ ٣ٝٔيٞع حُي١ٌ ٣ؼيَف ػ٘يي حالٍٝٝر٤ي٤ٖ 

رخُٔٔيي٤ق، ؿييخء هييخطٔظْٜ حَُٓييٍٞ حُؼَريي٢، ٓلٔييي حهييَ حُ٘ز٤يي٤ٖ ٝحػظٜٔييْ. كوييي ٍأٟ حُٔٔيي٤ل٢ كيي٢ 

ٗز٤خء حٝك٠   حُي٤ْٜ حالٓالّ، ػ٘خَٛ ًؼ٤َس ٓؤُٞكش ُي٣ٚ: حُٞك٢ حُٔظٞحٍع ر٤ٖ حُ٘خّ ػ٠ِ حُٔ٘ش ح

رٚ، ًٝظخد ٓٞك٠ رٚ ٛٞ حُوَإٓ ح١ٌُ ًخٕ ك٢ ٗظيَ حُ٘زي٢ طظٔيش ُِظيٍٞحس ٝحالٗـ٤يَ، ٝطلٔي٤َ ُ٘٘يٞء 

حٌُٕٞ ك٤ٚ هٜش حُوِن ٝحُوط٤جش ٝحُٔو١ٞ ٝٓالثٌش ٓظ٘لؼ٤ٖ ٝأرخُٔش ٝٗليْ هخُييس، ٣ٝيّٞ كٔيخد، 

ؿٞح ٤ُْ رـ٣َذ ػ٤ِٚ  ٝؿ٘ش، ٝؿل٤ْ. ًَ ٌٛٙ حُؼ٘خَٛ أُلض ُيٟ ح٤ُٔٔل٢ حُٔظلَّ ك٢ حالٓالّ،

ه٢، كٜٞ ال ٣ـي ٗلٔٚ ؿ٣َزخ ك٢ ٓل٢٤ ًٌٜح حُٔلي٢٤ ، كٌيَ ٓيخ ٣ويٓيٚ ُيٚ حالٓيالّ ٓيٖ طلٔي٤َ ُوِين 

حُؼييخُْ ُٜٝٔيي٤َ حالٗٔييخٕ، ر٘ييٌَ هٜييش حٝ حٓييطٍٞس، ٣ظليين طٔخٓييخ، كيي٢ ؿييَٞٛٙ، رٔييخ أُلييٚ ٓييٖ هييٍٞ 

 ٝٓٔؼش ٖٓ طؼخ٤ُْ، ك٢ ٌٛح حُ٘ؤٕ.

ػَ٘ حٝ حُٔخرغ ػَ٘، ُْ ٣ٌٖ ٖٓ حُٔٔظٜـٖ ُي٣ٚ ه٢ حٕ  ٌُٜٝح كخٕ ٤ٔٓل٤خ ٖٓ حر٘خء حُوَٕ حُٔخىّ

٣َٟ كي٢ حالٓيالّ، ًؼ٤يَح ٓيٖ طؼيخ٤ُْ حُٔٔي٤ل٤ش ٝػوخثييٛخ حالٓخٓي٤ش، حٗٔيخ ػِي٠ ٗويخء حًؼيَ، ٝحٓيَٜ 

ط٘خٝال. ًٔخ ٣ٔظط٤غ حٕ ٣ـي ٗوٚ حهَ، ك٢ حالٓالّ ٖٓ حُٞٓخثَ ٓخ ٣ٌٔ٘ٚ رِيٞؽ حُيٌٍٝس ٓيٖ ك٤يخس 

 ًِٜخ ٓٔٞ ٝطؼخٍ.

٤ٔٔل٢ ُِِٝٗـ٢ ٝحال١ٞ٤ٓ رٔٔٞ طؼخ٤ُٔٚ ٝال ٤ٓٔخ ر٘ظَطيٚ حُي٠  . كويي ًيخٕ ًٔخ ظَٜ حالٓالّ ُِ

ُِِٗـ٢ كٌَس ؿخ٠ٓش، ٓ٘ٞٗش ػٖ حٌُخثٖ حالػ٠ِ. حٓخ حٗٔخٕ ح٤ٓخ كوي طَٞٛ رخالىٍحى حُؼو٢ِ ح٠ُ 

ٝكيح٤ٗش  ، ٓغ حٕ حُلِٔلخص حالٓخ٤ٓش حُظ٢ ١ِؼض ػ٤ِٚ ُْ طلٖٔ هيٓظٚ حً ُيْ طٔيظطغ حٕ طوِٜيٚ 

ُٞ ٝحُ٘يزٜخص حُظي٢ ػيخٕ كي٢ ؿٞٛيخ، كظِزٔيض ُزٞٓيخ ك٤ُِٞيخ، طيخٍس، ١ٝيٍٞح ٓ٘يًَخ ٖٓ ٛيٌٙ حَُٓي

ٝٝػ٤٘خ. كخ٤ُٔٔق هخٍ رخُؼخُٞع حالهييّ، ٝٛيٞ ٣ويٍٞ رٞكيح٤ٗيش   ٝرٞكييس حُـيَٞٛ كي٢ ًحص   كي٢ 

ػالػش حهخ٤ُْ، ٣ظ٤ِٔ حُٞحكي ٜٓ٘خ ػٖ حالهَ, ْٛ حالد ٝحالرٖ ٝحَُٝف حُويّ، ٢ٛٝ ػو٤يس ٣زو٠ حُؼوَ 

كخثَح، ال ٣ٔظط٤غ حُ٘لخً ح٤ُٜخ ٝٛٞ حٓخّ حٓيَ ال ٣ظٜيٍٞٙ حُويخ١َ، ٝٛي٢ ػو٤ييس ٝهليض ىٝٓيخ  ك٤خُٜخ

كـَ ػؼَس ُيٟ حُؼوٍٞ ٝكخُض ًؼ٤َح ىٕٝ حػظ٘خم حُ٘خّ ُٜخ حٝ ىٕٝ حٓيظَٔحٍ ٓيٖ حهيٌ رٜيخ، ػِي٠ 

حُوٍٞ رٜخ. ٝػ٠ِ ػٌْ ًُي ؿخءص حُؼو٤يس حالٓخ٤ٓش ك٢ حالٓيالّ. كٜي٢ ط٘طِين ػل٣ٞيش ٓيٖ حالٍٝ 

الء، ح٠ُ حُٔٔخء ًٔخ طَطلغ حُٔؤًٗش حُز٠٤خء ٗلٞ حُوزش حٍُِهخء: ٢ٛ ٝكيح٤ٗيش  : "ال حُيٚ حال ح٠ُ حُؼ

 ". كخهلل ٛٞ حٌُخثٖ حُل٢ حالكي، حالري١، حال٢ُُ حَُٔٓي١ ح٢ٌُِ حُويٍس، ٝح٢ٌُِ حُٔؼَكيش، ٝحُؼِيْ 

 حُٔطِن. ك٤ٚ ًَ ٗت ٝٛٞ ٣ظ٤ِٔ ػٖ ًَ ٢ٗء.

ي حكيي، ًِي٢ حُوييٍس، ٛيٌح ٓيخ كِٔيٚ حالٓيالّ ُالٗٔيخٕ حُٔ٘ييٝٙ حٕ حُظـَى حُؼخ١ٍ ُال٣ٔخٕ رَد حٝكي

حُٔظطِغ ٗلٞ حٌُٔخٍ حال٠ٔٓ، ٌٝٛح حٌُٔخٍ حال٠ٔٓ ُٚ، ك٢ حُي٣ٖ حالٓال٢ٓ، ٓيٖ حُٞٓيخثَ ٓيخ ٣ٌٔيٖ 

حالٗٔخٕ ٖٓ حالطـخٙ ح٤ُٚ ٝحالطٜخٍ رٚ. ًْ ٛٞ ػظ٤ْ ٝرخُؾ طؤػ٤َ حالٓالّ ػ٠ِ حُِٗـ٢، ٓؼال، ػ٘يٓخ 
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هٌ رٌٜح ًِٚ، ٝػ٘يٓخ ٣ظز٤ٖ ٣ٝلْٜ ٓويحٍ حٛظٔخّ حُوخُن رخُو٤ِوش حُظي٢ ريَأ ٣ظز٤ٖ رٟٞٞف، ٣َ١وش حال

ٖٓ حُؼيّ. كخُِْٔٔ ك٢ ٗظَ حُِٗـ٢ ٛٞ ٖٓ ٢ِٜ٣ حُي٠   ٣ٝزظٜيَ ح٤ُيٚ، كيال طٔيَ ػيٖ ػظيْ طيؤػ٤َ 

حالٓييالّ ػِيي٠ حُِٗـيي٢، كٜييٞ ال ٣ٜيييم ٗلٔييٚ، حٕ رخٓييظطخػظٚ حٕ ٣وخ١ييذ   ػييِ ٝػييال. كخُييي٣ٖ 

٤غ، حًؼَ ٖٓ ح١ ى٣ٖ حهَ، حطـخٙ حُلَى ر٘لٔٚ حُي٠   حالكيي. ًيَ ٓٔيِْ ٣ٌٜيٖ حالٓال٢ٓ ٣َٜٔ ُِـٔ

 )طخ٣ٍن حُل٠خٍحص حُؼخّ"حُـِء حَُحرغ"/ٍٝالٕ ٤٤٘ٓٞٓٚ/طَؿٔش ٣ٞٓق حٓؼي ىحؿَ ٝ ك٣َي ّ.ىحؿَ(َُرٚ.

ان الٌقظة العقلٌة الحقٌقٌة باليرب ظ رت بعد رجوع الصلٌبٌٌن إلى دٌرارهم والفضرل فرً  لرك *

احتكرراك م بالمشررارقة،ألن نصررٌب الحضررارة الشرررقٌة كرران عظٌمرراي فررً كافررة فررروع ٌعررود إلررى 
المعلومات البشرٌة واألنظمة االجتماعٌة والسٌاسٌة وحتى فً بعة االصالحات الكنٌسرٌة وفرً 

 كرٌر من المشارٌع المفٌدة.
ٍٞ رٜيخ كي٢ حُٔؼٔي األٗظٔةخ ٝاُوةٞا٤ٖٗآخٍحطْٜ ك٢ حُزالى حُٔويٓيش حٓيظؼخٍٝح  ا٤ُِٖج٤ٕٞ أٗ٘ؤ ل٤ٖك

طِييي حُييزالى ١ٝزوٞٛييخ ػِيي٠ حُٔييٌخٕ ؿٔيي٤ؼْٜ ، اً ًخٗييض أٍهيي٠ ٓٔييخ ػَكظييٚ أٍٝٝرييخ هييالٍ حُؼٜييٍٞ 

كٜٞ ػَر٢ آال٢ٓ حٓظؼخٍٙ ح٤ُِٜز٤ٕٞ ٝػِٔٞح ريٚ ًٔيخ  ٖٓ٘ت أُؾزَتحُٞٓط٠ ؿ٤ٔؼٜخ ، ٝآخ 

 ٤ِٖٔٔ.٣الكع إٔ حأل١زخء ُيٟ ح٤ُِٜز٤٤ٖ ًؼ٤َحش ٓخ ًخٗٞح ٖٓ أَٛ حُزالى ح٤ُٔٔل٤٤ٖ ٝح٤ُٜٞى ٝحُٔ

ثؼةةل اُؾةةوٝة اُٖةة٤ِج٤خ ػةةبك االٝهٝث٤ةةٕٞ إُةة٠ ثالكٛةةْ ٣ؾِٔةةٕٞ أكٌةةبها  عل٣ةةلح رقزِةةق ػٔةةب هجةةَ 

 .. كٞؿيٝح ٖٓ ؿي٣ي أٍٝٝرخ هخٟؼش ُِلِٔلش حُي٤٘٣ش حُؼظ٤وش حُٔظؼخ٤ُش ثب٤َُِٖٔٔ  ٝرأصوٝا ك٢ مُي

ًٝخٗييض كيي٢ ظييالّ حُـٜييَ هخٟييؼش ُِلوييَ ٝحُٔييَٝ ٝحُؼـييِ ٓييزلخطٜخ ػِيي٠ ك٤ييخس ػخٓييش حُ٘خّ..

اُيهاػ٤خ ٝاُزغبه٣خ ُٝول عبءد اُٜ٘ٚخ حَُٛزخٕ . ٝالٟطٜخى ٖٓ حالٍٓظوَح٤١ش ٝحالهطخػ٤٤ٖ ُٝ

ٝٓيٖ ٟئٜ٘خ ٝاُٞػ٢ ٝاُؾو٣ةخ اُلٌو٣ةخ ٓةغ اُؼبئةل٣ٖ ٓةٖ اُةجالك اُؼوث٤ةخ ٝاُٖ٘بػ٤خ ٝاُؼٌَو٣خ 

 حألَٓ ح١ٌُ ىكؼْٜ ٗلٞ  .....ًٔخ أًي ًُي حُؼالٓش حُل٢َٔٗ ؿٞٓظخف ُٞرٕٞ... (ٝص٤وخ أُبع٘بًبهرب)

اُةلػٞح اُؼ٤ِ٘ةخ أٝ اُقل٤ةخ حُظَٔى ػ٠ِ ًِْٜٓٞ ٝأَٓحثْٜ ٍٝؿخٍ ى٣ْٜ٘ حُويح٠ٓ ك٢ أٍٝٝرخ . ٝٗليٞ 

 .إ٠ُ اهزجبً ٓب ّبٛلٝٙ ك٢ اُْوم االٍال٢ٓ

ُْٝ ٣ٌي ٣٘ظٚ حٛظٔخّ حالٍٝٝر٤٤ٖ ك٢ حَُ٘م ٓغ ك٘يِْٜ حُلَري٢ كي٢ حُليَٝد حُٜي٤ِز٤ش كظي٠ ػيخىٝح 

َر٤ييش حالٓييال٤ٓش رؤٓييِٞد ؿي٣ييي ٣ؼظٔييي ػِيي٠ طؤٓيي٤ْ حُـٔؼ٤ييخص حُظز٘يي٣َ٤ش اُيي٠ ٛييٌٙ حُٔ٘طوييش حُؼ

 .ٝحالٍٓخ٤ُخص حُي٤٘٣ش َُ٘٘ ُـخطْٜ ٝآىحرْٜ كٌخٗض ٌٛٙ ٢ٛ حُٔويٓش ُالٓظؼٔخٍ رٍٜٞٙ حأله٤َس

 /٤ِٛش حرَٛخّ/ػزي ح٣ٌَُْ حُظخَٛ (259) حُظخ٣ٍن ٙ 

ٝرأص٤و اُلَِلخ  ٢ اُـوةك ٤ََُِٖٔٔٓبٛٔخ اُؾوٝة ا٤ُِٖج٤خ ك٢ ر٣ْٞٚ ٕٞهح االٍالّ ٝا -2*

 :االٍال٤ٓخ ك٢ ػِْ اُالٛٞد ا٤َُٔؾ٢

 :اٝك٣ٖ.أ. ًبُل٤و٣١نًو اُؼبُْ اُـوث٢ 

ُٝيي٤ْ ٓييٖ ٗييي كيي٢ حٕ ٓ٘طيين حُلييَٝد ٝحُوٜييٞٓش ٓييٖ ٓ٘طيين حُل٤ييخس حُٔخى٣ييش ال ٓييٖ ٓ٘طيين 

حالى٣ييخٕ.ٝك٢ حُوييَإٓ آ٣ييش ٣ًَٔييش طليي٤ٞ رخُٜيييم ٝحُلٌٔييش ٣ؼَكٜييخ حُٔٔيئِٕٞ ؿ٤ٔؼييخ، ٣ٝـييذ حٕ 

 ؿ٤َْٛ، ٢ٛٝ طوٍٞ رؤٕ "ال حًَحٙ رخُي٣ٖ".٣ؼَكٜخ 

ٝهزَ حُوَإٓ رٔظش هَٕٝ, ػِْ ح٤ُٔٔق طخرؼ٤ش ٗلْ حُٔٔخكش حُظي٢ ال طٌيَٙ حكييح ػِي٠ ى٣يٖ كي٤ٖ هيخٍ 

 "ىع ٓخ ُو٤َٜ ُو٤َٜ ٝٓخ هلل هلل".

حٕ حُلَٝد ح٤ُِٜز٤ش حُظ٢ حطوٌص ح٤ُِٜذ ٗؼخٍح ُٜيخ ، ُيْ طٌيٖ كي٢ حُٞحهيغ ٓيٟٞ ٛييحّ ىُٝي٢ ُيٚ 

 ٝحالهظٜخى١، ٌُٝ٘ٚ حطوٌ ٖٓ حُي٣ٖ ٓظَٜح ٝىحكؼخ.حٓخٓٚ ح٤ُٔخ٢ٓ 

ُوي ٗ٘ؤ ك٢ حهَ حُؼٜي ح٤ُِٜز٢ ػيخٓالٕ ؿي٣ييحٕ، ًيخٕ ُٜٔيخ حًزيَ حالػيَ ػِي٠ ٓٔيظوزَ حُؼالهيش ري٤ٖ 

ح٤ُٔٔل٤٤ٖ ٝح٤ُِٖٔٔٔ. ٌٝٛحٕ حُؼخٓالٕ ٛٔخ طَؿٔيش حُويَإٓ حُي٠ حُالط٤٘٤يش، ٝطيي٣ٍْ حُِـيش حُؼَر٤يش 

 حُـ٘ٞر٤ش.ك٢ ًؼ٤َ ٖٓ ؿخٓؼخص حٍٝٝرخ حُـَر٤ش ٝ

ٖٝٓ ٌٛح حُؼَٜ ريأص ٓؼَكش حُـَد رخالٓالّ طٔظٔي ٓخىطٜخ ٖٓ ٍحكيي٣ٖ، حٓيخ حكييٛٔخ كَحكيي ٝحٓيغ 

ٟلَ ٣ٔي حٍٝٝرخ رخالًخ٣ًيذ، حُظي٢ ٣ي٠ًٌ ٗخٍٛيخ ىػيخس حُٜي٤ِز٤٤ٖ، ٣ٝٔي  رٜيخ حالىد حُ٘يؼز٢، حٓيخ 

ٓؼخٓالطيٚ، حالهَ كظٔييٙ حُـخٓؼيخص رٔيخىس طؼظٔيي ػِي٠ ٜٓيخىٍ ح٤ٓ٘يش، طؼيَف حالٓيالّ كي٢ ػوخثييٙ ٝ

 ٝطؼَف ح٤ُِٖٔٔٔ ٝػخىحطْٜ ك٢ ٓوظِق روخع حالٍٝ.
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ٝهي ٓخٍ ٌٛحٕ حَُحكيحٕ كي٢ ريالى ؿيَد حٍٝٝريخ ؿ٘زيخ حُي٠ ؿ٘يذ ػِي٠ ٓوظِيق حُؼٜيٍٞ، ٝرطز٤ؼيش 

حُلخٍ ًخٕ ٌَُ ٜٓ٘ٔيخ ٓـيخٍ هيخٙ ري٤ٖ حُ٘يؼٞد حالٍٝٝر٤يش كزي٤ٖ حُطزويخص حُيي٤ٗخ ط٘ي٤غ حالًخ٣ًيذ 

حُطزوخص حُٔؼولش طـيي حُلو٤ويش ٝحُٔؼَكيش حُيه٤ويش ٓـخُٜٔيخ  ٝحُٔزخُـخص ػٖ حالٓالّ ٝح٤ُِٖٔٔٔ، ٝر٤ٖ

 حُو٤ٜذ.

ُوييي حٓييظَٔ ط٤ييخٍ حُيػخ٣ييش ٣ظيييكن ٟييي حُٔٔيي٤ِٖٔ رخالًخ٣ًييذ حُيي٠ ؿ٤ٔييغ حٗلييخء حٍٝٝرييخ، حُظيي٢ حٓيييص 

حُلييَٝد حُٜيي٤ِز٤ش رخُٔييخٍ ٝحُؼظييخى ، هَٝٗييخ ػي٣يييس. ُٝييْ طٌييٖ حالٗزييخء حُظيي٢ ٣لِٜٔييخ حُؼخثيييٕٝ ٓييٖ 

ٝٓيٖ حؿيَ ًُيي كويي حٓظِجيض ػو٤ِيش حُٔيٞحى حالػظيْ ٓيٖ حر٘يخء حٍٝٝريخ، حُٔؼًَش رؤهَد ح٠ُ حُٜييم 

رٌؼ٤ييَ ٓييٖ حُٔؼِٞٓييخص حٌٌُٔٝرييش ػييٖ حالٓييالّ ٝحُٔٔيي٤ِٖٔ. ُٝييْ طييظٌٖٔ كًَييش طؼوزييق حُ٘ييؼٞد كيي٢ 

حُؼَٜ حُلي٣غ ٖٓ حُحُش ٌٛٙ حالكٌخٍ رؼي. ٣ٌٝل٢ ُِيالُش ػِي٠ ًُيي، حٕ َٗؿيغ حُي٠ حالىد حُ٘يؼز٢ 

ـِظَح، ُ٘ـي ػيىح ال ٣ل٠ٜ ٖٓ حالكٌخّ ؿ٤َ حُٜيل٤لش ػِي٠ ػو٤ييس ك٢ حٍٝٝرخ، ٖٓ ح٣طخ٤ُخ ح٠ُ حٗ

ح٤ُِٖٔٔٔ ٝػخىحطْٜ رٜلش ػخٓش، ٝػ٠ِ ٓلٔي ٗز٢ ح٤ُِٖٔٔٔ رٜلش هخٛش. ٝحُِٕٔٔٔٞ ح٤ُيّٞ ػِي٠ 

كن، ك٤ٖ ٣ـ٠يزٕٞ ُٔيخ ٣ظيَىى ٓيٖ حٗزيخء ؿ٤يَ ٛيل٤لش ػيْٜ٘ ٝػيٖ ى٣يخٗظْٜ، كي٢ ٛيلل٘خ ح٤ٓٞ٤ُيش 

٤ش، ريييَ ٝكييي٢ ػظيييخص حُؤخٝٓيييش حُٔٔييي٤ل٤٤ٖ، ٝكييي٢ ٝحُ٘ييي٣َٜش، ٝكييي٢ ٛيييلل٘خ ح٤ٌُ٘ٔييي٤ش حالٓيييزٞػ

 حهخ٤ٜٛ٘خ، رَ ًٝظز٘خ حُٔي٤ٍٓش. ًَ ٌٛح ٛٞ ٤َٓحػ٘خ ك٢ حُـَد ٖٓ حُيػخ٣خص ح٤ُِٜز٤ش.

كيي٢  ر٤ٞكٍٝةة٤ًٞٝٓييٖ حُٜييل٤ق طخ٣ٍو٤ييخ حٕ حُٔٔيي٤ل٤ش ظِييض ى٣٘ييخ كويي٢ كظيي٠ ػٜييي حالٓزَح١ييٍٞ 

ٝحُٜل٤ق ح٠٣خ  ّ  حٕ ح٤ُٔٔل٤ش ى٣ٖ حُيُٝش حَُٝٓخ٤ٗش حَُ٘ه٤ش. 380حُؤط٘ط٤٘٤ش، ك٤ٖ حػِٖ ٓ٘ش 

 حٕ حُلًَش حُزَٝطٔظخٗظ٤ش ٢ٛ حُظ٢ حىص ُلَٜ حُي٣ٖ ػٖ حُيُٝش.

ٗـييي حٕ حُٔٔيي٤ِٖٔ هييي ٠ٛيئٞح حُؼِييْ  أَُةة٤ؾ٢ اُالٛةةٞد ٝٓةةٖ رةةأص٤و اُلَِةةلخ االٍةةال٤ٓخ كةة٢ ػِةةْ

 ٍٞٝح ك٤ٜٔخ ٤ُ ثٔٞح ر٤ٖ ٓؼَكظْٜ حُـي٣يس ٝر٤ٖ ٍٝف حُؼو٤يس حُوَآ٤ٗش.ٝحُلِٔلش ح٤٘٤ِ٤ُٜش، ػْ ك

ًٝبٗةةذ ٝهيي حٗظوِيض ػِيّٞ حُٔٔي٤ِٖٔ ٝٓؼيخٍكْٜ حُي٠ حٍٝٝريخ حُـَر٤يش ٝٓيٞحٛخ ٓيٖ حهطيخٍ حالٍٝ . 

 اُ٘ز٤غةةةخ إ إةةةجؾذ اُضوبكةةةخ اُؼوث٤ةةةخ االٍةةةال٤ٓخ اُـةةةناء االٍٝ ُِضوبكةةةخ أَُةةة٤ؾ٤خ كةةة٢ اُوةةةوٕٝ

ْ َٓس حهَٟ ، ٌُٖٝ ػ٠ِ ٣ي هّٞ ٣يي٣ٕ٘ٞ رخُٔٔي٤ل٤ش. ٝٓيٖ حُطز٤ؼي٢ حٕ ٝحُىَٛ ٌٛح حُؼِ اٍُٞط٠.

٣لخٍٝ رؼٞ ػِٔخء ح٤ُٔٔل٤ش ح٤ُّٞ، حٕ ٣وَِ ٖٓ ح٤ٔٛش طؤػ٤َ حُظل٤ٌَ حُلِٔل٢ حُي٢٘٣ حالٓيال٢ٓ كي٢ 

ػِْ حُالٛٞص. ٝحُلن حٕ ٓلخُٝظْٜ ٌٛٙ ٢ٛ ك٢ ًحطٜخ ى٤ُيَ ػِي٠ ٝؿيٞى ٛيٌح حُظيؤػ٤َ ٝػِي٠ ح٤ٔٛظيٚ. 

 ٓال٢ٓ" ُِؼخُْ حُـَر٢ حٝى٣ٖ أ.ًخُل٢َُ٤ / ٍٓ٘٘ٞ ك٢ ًظخد حَُ٘م حالى٠ٗ ٓـظٔؼٚ ٝػوخكظٚ طؤ٤ُق ص.٣ًَِٞ ٣٘ؾ(ٖٓ رلغ "حُي٣ٖ حال)

ُي٤ْ كوي٢ كي٢ حٗخٍطيٚ ٝحػخٍطيٚ ػِي٠ طؼيخ٤ُْ ٝهل ًبٕ رةأص٤و اثةٖ هّةل ػِة٠ اُلٌةو االٝهٝثة٢ ػ٤ٔوةب 

٤ً٘ٔييظٜخ ٝٓؼظويييحطٜخ حَُٝٓخ٤ٗييش رييَ كيي٢ كٔييَ هييخىس حُلٌييَ كيي٢ حٍٝٝرييخ ػِيي٠ حُٔطخُزييش رييخ١الم حُؼوييَ 

ٝك٣َش حُلٌَ ٝطل٤ٌْ حُؼوَ ٓٔخ حًَٙ ح٤ٌُ٘ٔش رؼي ٤ٓطَطٜخ ػ٠ِ حُـخٓؼخص حالٍٝٝر٤ش ٜٝٓخىٍطٜخ 

اٙطود ٝحٓظزؼخى ٓخ طؼخٍٝ ٓغ طؼخ٤ُٜٔخ ًٔخ ُِلِٔلش حالٓال٤ٓش ػ٠ِ حُٔٔخف رظي٣ٍٜٔخ رؼي كٌف 

ًٝيخٕ ٍحثييٛخ كي٢  ا٠ُ ٕٞؽ كَِلخ الٛٞر٤خ عل٣لح ػ٠ِ ٙٞء اُلَِلخ االٍال٤ٓخ ٝػِة٠ ٓ٘ٞاُٜةب

ُيٍحٓيش حُلِٔيلش  ثغبٓؼةخ ٗةبث٢ُٞح١ٌُ حُظلين  1294-1225 رٞٓب اال٢٘٣ًًُٞي حُل٤ِٔٞف حُوي٣ْ 

٢ كِٔلظٚ. ٝك٢ حُٔـيخالص حُظي٢ رييص ُيٚ ك٤ٜيخ طؤػ٤َح ٣زيٝ ٝحٟلخ كاثٖ هّل حالٓال٤ٓش كظؤػَ رلِٔلش 

ريَ حٕ طٞٓيخ  اُـيا٢ُ )رٜبكذ اُلالٍلخ(آٍحء حرٖ ٍٗي ٓوخُلش ُِؼو٤يس ح٤ُٔٔل٤ش ُـؤ طٞٓخ ح٠ُ كِٔلش 

 اثٖ هّل.-اهٍطٞحٓظؼَٔ ٜٓ٘ؾ ٝحِٓٞد حُـِح٢ُ ك٢ ٗويٙ ؿخٗزخ ٖٓ كِٔلش 

ك٢ رخد  اثٖ هّلٝطَى٣يح ٌُظخرخص كخُلٍٜٞ حُظ٢ ًظزٜخ طٞٓخ ر٘ؤٕ حُؼوَ ٝحُؼو٤يس ٤ُٔض حال طَؿٔش 

 )كَٖ أُوبٍ ك٤ٔب ث٤ٖ اُؾٌٔخ ٝاُْو٣ؼخ ٖٓ االرٖبٍ(.

 ألثة١ًٖٝ حػَ ًز٤َ ػ٠ِ حٍٝٝرخ حُؼٜيَ حُٞٓي٢٤ أُٜٝٔيخ  حٕ ًظخر٤ٖ -ك. ػجل اُوؽٖٔ ثل٣ٝ١ٝوٍٞ 

( ُِـياُة٢ )ْٓةٌبح االٗةٞاه( ٝػخ٤ٜٗٔيخ هّل )كَٖ أُوبٍ ك٤ٔب ث٤ٖ اُؾٌٔخ ٝاُْو٣ؼخ ٓةٖ االرٖةبٍ

     /ى.ٓلٔي ًخَٓ ٣خهٞص(93-90ٙ/)حُ٘و٤ٜش حُي٤ُٝش ل٤َٔٙ حُٜٔٔذ ال٣ش حٍُ٘ٞ ك٢ حُوَإٓ.ك٢ ط

 ّ اٍوق ثبه٣ٌ ٣ٖبكه اُلٌو: 1277 ٓالؽظخ:

حٓييوق ٓي٣٘ييش رييخ٣ٍْ ٓ٘ؼييٚ ُظيييحٍٝ حػٔييخٍ حُؼي٣ييي ٓييٖ حُلالٓييلش ٝحٌُظييخد كيي٢  ٍةةز٤لٖ رٔج٤٤ةةوحػِييٖ 

حُي٣٘ش، ٝحٛيٍ هخثٔش رٔ٘غ حًؼَ ٖٓ ٓخثظ٢ ح١َٝكش ك٢ ؿخٓؼش رخ٣ٍْ ٝؿيٛخ حالٓيوق ٓظ٘خك٤يش ٓيغ 



 375 

                                                                                                                                            

حالكٌييخٍ حُلِٔييل٤ش حُظيي٢ ٣َػخٛييخ حُلخط٤ٌييخٕ رَٔؿؼ٤ظٜييخ حُ٘ييي٣يس ٌُظخرييخص حٍٓييطٞ ك٤ٔييخ ٣ظؼِيين رو٠ييخ٣خ 

   (7/3/2010)حَُأ١ / .199حُطز٤ؼش.حُالٛٞص ٝحُوِن ٝ

)كَِةلخ اُلةبهاث٢ ٝاصوٛةب كة٢ كٌةو كي٢ ًظخريٚ حُٔٞٓيّٞ  هٝثةود ٛبٓٞٗةل٤٠٣ٝق حُؼخُْ حال٣ٌَٓي٢ 

 -:اُووٕٝ اٍُٞط٠(

ٓيظ٘خٍ ؿٜييٞى١ هييٍح ًز٤ييَح حًح ؿؼيَ ٛييٌح حٌُظييخد حُويخٍة هييخىٍح ػِي٠ حٕ ٣ـييي كي٢ ٤١خطييٚ كو٤وظيي٤ٖ: 

حُلِٔلش ح٤ُٞٗخ٤ٗش، كٖٔ حال١الع، ك٢ حُلو٤وش، رل٤يغ حٕ حُلخٍحر٢ ًخٕ كٖٔ حال١الع ػ٠ِ : اال٠ُٝ

 حٓظطخع، ٖٓ ٣َ١ن ىٍحٓظٚ حُٔظو٘ش، حٕ ٣ٌَٔ رؼٞ ٗظ٣َخطٜخ حُوي٣ٔش، ٣ٝـي ٗظ٣َخص ؿي٣يس .

ٝحهي٣َٖ، حٓيظؼخٍٝح ٓ٘يٚ ٓيخىس ًؼ٤يَس  رٞٓةب االًة٢٘٣ٞٝحُويي٣ْ  اُجود اٌُج٤وحٕ حُٔؼ٤ِٖٔ ٝاُضب٤ٗخ: 

ٝحُٔلٌي٣َٖ  اُلةبهاث٢ك٢ حُلو٤وش ٤ُٔض ًٌُي. ٝح٣ليخء رلين  حػظزَٛخ ًؼ٤َٕٝ ٗظخؽ طؤِْٜٓ، ر٤٘ٔخ ٢ٛ

)حُلٌييَ حُؼَري٢ ٝحُؼييخُْ حُؼيَد حالهيي٣َٖ، ػ٤ِ٘ييخ حٕ ٗؼظيَف ٛييَحكش حٕ حُلِٔييلش حُٔٔي٤ل٤ش ٓي٣٘ييش ًؼ٤ييَح ُٜيْ.

  حُـَر٣/٢ٞؿ٤ٖ أ.ٓخ٣َُ/طَؿٔش: ًخظْ ٓؼي حُي٣ٖ(
٤ٔ٤ِش حُظ٢ ًخٗيض حٛيال حًؼيَ ٣الكع حٕ حُيػٞس حُزَٝطٔظ٘ظ٤ش حٗٔخ حٗزؼؼض ك٢ حُٔ٘خ١ن حاله ٓالؽظخ:

....حُين حٗٔيخ ٗ٘يؤٝح كي٢ ر٤جيخص ٓ٘يزؼش  ُةٞصو ًِٝلةٖط٘زؼخ رخُؼوخكش حالٓال٤ٓش ٝحٕ ىػخطٜيخ ٓيٖ حٓؼيخٍ 

"ًَ  عٕٞ ًِلٖحٛال رظِي حُؼوخكش ٝحٕ حػٔخُْٜ ٝطؼخ٤ُْٜٔ طْ٘ ػٖ طؤػَْٛ رٜخ. ٌُٜٝح ٗـي حٕ ط٤ًَِ 

هٞحٙ ك٢ ٓلخُٝش ٛيكٜخ حٕ ٣ؼ٤ي ح٠ُ حُؼخُْ ػو٤يس ٤ٔٓل٤ش حُوَٕٝ حُؼالػش حالُٝي٠"، كيخٕ ٛيٌح حُظلي٣يي 

ح٢ُِ٘ٓ رخٌُحص ُِؼو٤يس ح٤ُٔٔل٤ش ح١ٌُ ىػخ ح٤ُٚ ًِلٖ ٣َٛق ك٢ حٗيٚ حٗٔيخ حٓيظٜيف ػو٤ييس حُٔٔي٤ل٤ش 

َٔ ٤ٗو٤ش ك٢ ٓي٘ش ٓئط هَط٘ط٤ٖحال٤ِٛش ح٤ُٔٔل٤ش حَُ٘ه٤ش حُظ٢ طٌَ٘ ُٜخ طلض ٟـ٢ حالٓزَح١ٍٞ 

ٝؿِييذ ٓزيييأ أ٤ُٛٞييش حُٔٔيي٤ق حُيي١ٌ ىػييخ ح٤ُييٚ حالٓزَح١ييٍٞ ٝأٓييخهلش حُـييَد ٟييي ٓزيييأ حٗٔييخ٤ٗش  325

. كٌؤٗٔيخ حٓيظٜيف ًِليٖ حَُؿيٞع  ه٣ةًٞح٤ُٔٔق ح١ٌُ ىػض ُٚ ٤ً٘ٔش حالٓيٌ٘ي٣ٍش رِػخٓيش أٓيولٜخ 

ش حٕ حُٔٔيي٤ق حُيي٠ ػو٤يييس ٝكيح٤ٗييش   ٝحٗٔييخ٤ٗش حُٔٔيي٤ق ٍٓييُٞٚ ٝٛيي٢ حُظيي٢ حًيييص حُيييػٞس حالٓييال٤ٓ

 )حُ٘و٤ٜش حُي٤ُٝش/ى.ٓلٔي ًخَٓ ٣خهٞص(حػِٜ٘خ. 

 ّ ػطِخ ه٤ٍٔخ: 321 ٍ٘خ ٓالؽظخ:

حػِيٖ حالٓزَح١يٍٞ هٔييط٘ط٤ٖ حٌُز٤يَ حٝ حُؼظيي٤ْ ٣يّٞ حالكييي ٓيٖ ًيَ حٓييزٞع ٣ٞٓيخ ُِؼطِييش كي٢ ًخكييش 

حٍؿيييخء حالٓزَح٣ٍٞ١يييش حَُٝٓخ٤ٗيييش ًُٝيييي رؼيييي حٕ حػظ٘ييين حُي٣خٗيييش حُٔٔييي٤ل٤ش ٤ُٔييي٘ق ٓٞح٤٘١يييٚ ٓيييٖ 

٤٤ٖ كَٛش حُظؼزي ك٢ ًُي ح٤ُّٞ رلٔذ حُطوّٞ حُي٤٘٣ش حُوخٛيش رٜيْ، ٝحٛيزلض كي٢ ػٜييٙ ح٤ُٔٔل

  (7/3/2010)حَُأ١ / ح٤ُٔٔل٤ش ى٣خٗش ٤ٍٔٓش ُالٓزَح٣ٍٞ١ش.

كي٢ حٍٝٝريخ  اٝ اُجوٝرَز٘ز٢ )اُضٞهح اُل٤٘٣خ اٌُجوٟ( ؽوًبد االٕالػ اُل٢٘٣ٝٓٔخ٣ـيٍ ًًَٙ حٕ 

ٍ حُٔؼظُِيش ٛيٌح ٓيٖ ٗخك٤يش،ٖٝٓ حُ٘خك٤يش حالهيَٟ كيخٕ كوي طؤػَص رخالكٌخٍ حالٓيال٤ٓش ٝهخٛيش حكٌيخ

ؿٕٞ ًِلٖ ح١ٌُ حُض ح٤ُٚ ه٤خىس حُلًَش حُزَٝطٔيظخ٤ٗش كي٢ كَٗٔيخ ٣ٞٓٝٔيَح هيي كظي٢ رييػْ ٓيِطخٕ 

حُٔـييَد حُؼَر٢،حٓييخ ٓييخٍطٖ ُييٞػَ حُيي١ٌ هييخى حُؼييٍٞس حُي٤٘٣ييش حٌُزييَٟ كيي٢ حٍٝٝرييخ كوييي كظيي٢ ريييػْ 

  َٓ حالٗٔخ٢ٗ/ى.ػزي ح٣ٌَُْ ؿَح٣زش()ٓؼَٝ حالحُِٔطخٕ حُؼؼٔخ٢ٗ ٤ِٓٔخٕ حُوخ٢ٗٞٗ.

اٗزٔةةبء اٝهٝثةةب اُةة٠ ؽٚةةبهر٢ االؿو٣ةةن ٝاُوٝٓةةبٕ ٝأُجبُـةةخ كةة٢ رأص٤وٛٔةةب ػِةة٠ اُؾٚةةبهح -3

 -االٝهٝث٤خ ٓغ اُزٌ٘و ُلٝه اُؾٚبهح اُؼوث٤خ االٍال٤ٓخ ك٢ ٕ٘غ اُؾٚبهح اُـوث٤خ:

 -:ٓٞٗزغٞٓو١ ٝاد٣ًٌَ حُؼخُْ حالٗـ١ِ٤ِ 

ٝحٌُؼ٤يييَٕٝ ؿ٤يييَٙ ٓيييخ طؼِٔيييٞٙ ٓيييٖ حُؼيييَد، هخٛيييش كييي٢ ٛيييٍٞطٚ  رٞٓةةةب االًةةة٢٘٣ُٞويييي هزيييَ 

حالٍٓط١ٞخ٤ٔ٤ُش. ٝهي حٓظويّ طٞٓخ حال٢٘٣ًٞ ػٔخٍ ؿٜٞى حُٔيخرو٤ٖ ػ٤ِيٚ )حُلالٓيلش حُٔٔي٤ِٖٔ( كي٢ 

ر٘خء ٗظخّ ك١ٌَ ٍحثغ حُظ٤ٔ٘ن، ٝكن ك٤ٚ ر٤ٖ حُؼِيْ ٝحُلِٔيلش ٝحُ٘ظ٣َيش حُي٤٘٣يش ؿ٤ٔؼيخ. ٝرٜيٌح حٌٓيٖ 

 غ ح٤ُٔٔل٤ش حٕ طٔظ١ٜٞ ٓ٘طن حُ٘خّ ٝػوُْٜٞ.طز٣ََ حُِػْ ح٤ُٔٔل٢ رؤٕ رٞٓ

ًٌُي ٣٘زـ٢ ُ٘خ حٕ ٗئًي حٕ طٞٓخ حال٢٘٣ًٞ ًخٕ ٓيًٍخ طٔخٓخ ُلو٤وش طٞحؿي حالٓالّ ػ٠ِ كيٝى حُؼخُْ 

 ح٤ُٔٔل٢ ، ُِٝظلي١ ح١ٌُ ٣ٔؼِٚ.

ٝهيي حكِييض كِٔيلش حالًيي٢٘٣ٞ ٝحٌُؼ٤ي٣َٖ ؿ٤ييَٙ ٓيٖ حُٔلٌيي٣َٖ حالٍٝٝر٤ي٤ٖ حُالكويي٤ٖ ٌٓيخٕ حُٜيييحٍس 

 ٍٓطٞ.ُلِٔلش ح
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ُوي ُحى طؤػ٤َ حٍٓطٞ ك٢ حُوَٕ حُؼخُغ ػ٘يَ رل٠يَ ٓيخ طيَؿْ ٓيٖ ٓئُليخص حريٖ ٍٗيي حُظي٢ ط٠ئٖ 

كٜةٞ إ اٛزٔةبّ االٝهٝث٤ة٤ٖ ثأهٍةطٞ ػيى ٜٓ٘خ َٗٝكخ ُلِٔلش حٍٓطٞ. كؤٓخ ٓخ ح٣ٍي حٕ حًًَٙ ٛ٘خ 

 ْال ٣وعغ ا٠ُ أُوٞٓبد االٍب٤ٍخ ُلَِةلزٚ كؾَةت، ٝاٗٔةب ٣وعةغ ًةنُي اُة٠ اٗزٔبئةٚ اُة٠ رةبه٣قٜ
ٝرظؼز٤َ حهَ، كخٕ حكالٍ حٍٓطٞ ٌٓخٕ حُٜيحٍس ك٢ حُلِٔلش ٝحُؼِيّٞ ٣٘زـي٢ حُ٘ظيَ ح٤ُيٚ  االٝهٝث٢.

رخػظزخٍٙ ٓظَٜح َُؿزش حالٍٝٝر٤٤ٖ ك٢ طؤ٤ًي حهظالكْٜ ػٖ ح٤ُِٖٔٔٔ. ُْٝ ٣ٌيٖ ٛيٌح حُ٘٘يخ١ حُٔيِز٢ 

ش رؼيي ًيَ ٓيخ طٔخٓخ حُٔظٔؼَ ك٢ حُظٌَ٘ ُالٓالّ حَٓح ٜٓال، رَ ًخٕ ك٢ حُٞحهغ حَٓح ٓٔظل٤ال "هخٛي

طؼِٔٚ حالٍٝٝر٤ٕٞ ٖٓ ػِّٞ حُؼيَد ٝكِٔيلظْٜ" ٓيخ ُيْ ٣ٌيٖ هيي ٛيخكذ ٛيٌح حُظٌ٘يَ ٗ٘يخ١ ح٣ـيخر٢. 

اُلػٞح ا٠ُ اُؼٞكح اُة٠ ٓبٙة٢ اٝهٝثةب اٌُالٍة٢ٌ٤، ا١ اُة٠ ًٝخٕ ٌٛح حُ٘٘خ١ حال٣ـخر٢ ٓظٔؼال ك٢ 

 ؽٚبهر٢ االؿو٣ن ٝاُوٝٓبٕ.

اُز٢ ٍؼذ ثٜب اٝهٝثةب اُة٠ ر٤٤ٔةي ٗلَةٜب ٓب ٣ِو٢ اُٚٞء ػ٠ِ اؽلٟ أُواؽَ اُؼ٤ِٔخ  كاٗز٢ٝك٢ 

ػٖ اُؼبُْ االٍال٢ٓ، ٝرأ٤ًل اهرجبٜٛب ثزواصٜب اٌُالٍة٢ٌ٤. ٝهةل ًةبٕ كاٗزة٢ ٓةلهًب ُلٚةَ كالٍةلخ 

 اُؼوة ػ٠ِ اٝهٝثب، ثَ هثٔب ًبٕ ُجؼ٘ االكٌبه االٍب٤ٍخ ك٢ ٤ًٓٞل٣زٚ اال٤ُٜخ ٖٓبكه اٍال٤ٓخ.
ٛٔخُٚ حُ٘ٔز٢ ُالٓالّ. ٝٓٔخ ٣يٍ ػ٠ِ حَُؿزش ك٢ ؿ٤َ حٗٚ ٖٓ ر٤ٖ ٓخ ٣ِلض حُ٘ظَ ك٢ ًظخرٚ حُؼظ٤ْ ح

حُظ٤ِٔ ػٖ حالٓالّ، حكالُٚ ٓلٔيح ك٢ حُـل٤ْ ك٢ َُٓس رخ١ًٍ رٌٍٝ حُ٘وخم ٝحُلظٖ، ٝٓغ ًُي كيخٕ 

كي٣ؼٚ ػٖ ٓلٔي حهَٜ ًؼ٤َح ٓيٖ كي٣ؼيٚ ػيٖ حُزطيَ حٌُالٓي٢ٌ٤ حُٝي٤ْ. ٍٝؿيْ حٕ ٛ٘يخى حػظَحكيخ 

ٓي٤٘خ ٝحريٖ ٍٗيي كي٢ ح٤ُٔزيّٞ )حالػيَحف(، كٜٔيخ  رٔٔخٛٔش حُلالٓلش حُؼَد ٣ظٔؼيَ كي٢ حكالُيٚ حريٖ

ٓـَى حػ٤ٖ٘ كلٔذ، ك٢ ك٤ٖ َٟٗ ٓؼٜٔخ حًؼَ ٖٓ ػَ٘س ٖٓ ح٤ُٞٗيخ٤٤ٖٗ ٝحَُٝٓيخٕ، ٝٗيَحٙ ٣ٜيق 

حٍٓطٞ ٝٛيٞ "كي٢ ُٓيَس حُؼخثِيش حُلِٔيل٤ش" رؤٗيٚ "ٓي٤ي حُؼيخٍك٤ٖ". حٓيخ ٓيٖ حُ٘خك٤يش حال٣ـخر٤يش، كيخٕ 

)حالؿ٣َو٤ش ٝحَُٝٓخ٤ٗش(، ًٝخٕ ك٤ٜخ ك٤َؿ٤َ ى٤َُ "ح٤ٌُٓٞي٣خ حال٤ُٜش" طـٚ رخالٗخٍحص حٌُال٤ٌ٤ٓش 

 ىحٗظ٢ ك٢ ٍكِظٚ.

ٝصٔةةخ ٓوؽِةةخ افةةوٟ ٓةةٖ ٓواؽةةَ ٛةةنٙ اُؼ٤ِٔةةخ ثةةلأد ثجلا٣ةةخ ػٖةةو اُٜ٘ٚةةخ. كوةةل ؽةةَ االٕ ٓؾةةَ 

ث٤ٌةٞ ك٣ةال ٣ويٍٞ حُؼيخُْ حال٣طيخ٢ُ  االػغبة اُول٣ْ ثٌَ ٓب ٛٞ ػوث٢، ٗلٞه ٓةٖ ًةَ ٓةب ٛةٞ ػوثة٢.

ٗلٔيييٚ ِٓٔيييخ حُٔخٓيييخ ٝحٓيييؼخ رخُِـيييخص حُؼَر٤يييش ٝحالٍح٤ٓيييش (، ًٝيييخٕ ٛيييٞ 1494 -1463)٤ٓواٗةةةلٝال 

ٝحُؼز٣َيش، كي٢ ٓٔيظَٜ حكيي ٓئُلخطيٚ : "حطًَييٞح ُ٘يخ رلين حُٔئخء ك٤ؼيخؿٍّٞ ٝحكال١يٕٞ ٝحٍٓييطٞ، 

ٝحكظلظٞح رؼًَْٔ ٝحرٖ ًَُْٛ ٝحرٖ حر٢ ٍؿيخٌُْ!". ٝهيي ًيخٕ ٛ٘يخى هيالٍ حُوي٤َٖٗ حُؼخُيغ ػ٘يَ 

خٌٗخ )ٝكي٢ ر٤ُٗٞٞيخ ٝحًٔيلٍٞى ٝريخ٣ٍْ ٍٝٝٓيخ ٝحَُحرغ ػَ٘ ٢ًَٓ ُِيٍحٓخص حُؼَر٤يش كي٢ ٓيخالٓ

، 1532ح٠٣ييخ(. ؿ٤ييَ حٗييٚ ػ٘يييٓخ ٝٛييَ حكييي حُزييخكؼ٤ٖ ٓييٖ حالٍحٟيي٢ حُٞح١جييش حُيي٠ ٓييخالٓخٌٗخ ػييخّ 

ٝٓيؤٍ ػيٖ طؼِي٤ْ حُؼَر٤يش ك٤ٜيخ، حؿخريٚ حكيي حالٓييزخٕ حُزيخ٣ٍُٖ روُٞيٚ: "ٝٓيخ ٓيئحُي ػيٖ ٛيٌٙ حُِـييش 

ُوي ً٘ض ك٢ ٗزخر٢ ؿز٤خ ٓؼِي ، ٝطؼِٔض حُؼز٣َيش حُؼَر٤ش حُٜٔـ٤ش؟ كٔزي طؼِْ حُالط٤٘٤ش ٝح٤ُٞٗخ٤ٗش. 

ٝحُؼَر٤ش . ؿ٤َ ح٢ٗ ٛـَطٜٔخ ٌٓ٘ حٓي رؼ٤ي، ٝحًَّ ؿٜي١ ًِٚ حالٕ ُظؼِْ ح٤ُٞٗخ٤ٗش. كخٕ حٗظٜيلض 

 (109-106)ك٠َ حالٓالّ ػ٠ِ حُل٠خٍس حُـَر٤ش/ ٙ كٌٝص ك١ٌٝ!".

حُيٍٝ حُٔئػَ ُِل٠خٍس ٖٝٓ حُ٘خك٤ش حالهَٟ كوي حًي ًؼ٤َ ٖٓ ػِٔخء حُـَد حُٜٔ٘ل٤ٖ ػ٠ِ ح٤ٔٛش 

حُؼَر٤ش حالٓال٤ٓش ك٢ ٛ٘غ حُل٠خٍس حُـَر٤ش ٍؿْ ٓلخٝالص ١ْٔ ٌٛح حُيٍٝ ٖٓ هالٍ حُؼ٤ِٔيخص 

حُٞحٓؼش حُ٘طخم ُِو٠خء ػ٠ِ ٓؼيخُْ حُؼوخكيش حالٓيال٤ٓش ٓيٖ كِٔيلش ٝػِيّٞ حٗٔيخ٤ٗش ١ز٤ؼ٤يش ٝػ٤ِٔيش، 

ك٤خُطٜيخ حٝ ىٍحٓيظٜخ حٝ طَى٣يي  ط٘خُٝظٜخ رخُٜٔخىٍس حَُٔح٤ْٓ حُزخر٣ٞش ًحص حُوٞحثْ رخٌُظذ حُٔلظيٍٞ

ٗظ٣َخطٜخ، طلض حُظٜي٣ي رخُظل٣َن حٝ حُظؤر٤ي ُٖٔ طظٜٔيٚ ريٌُي ٓليخًْ حُظلظي٤ٖ حُزخر٣ٞيش. ٝهيي حطويٌص 

طِي حُؼ٤ِٔخص ٍٛٞط٢ حكَحم حُٔوط١ٞخص حالٓال٤ٓش ٝكزْ ٓخ رو٢ ٜٓ٘خ ػٖ حُظيحٍٝ ٓٔخ حك٠ي٠ 

٤ٓش حٝ حٗظلخُٜييخ حٝ حكظؼييخٍ هٜييٚ حُيي٠ حؿلييخٍ حُؼِٔييخء حالٍٝٝر٤يي٤ٖ حالٗييخٍس حُيي٠ ٓييَحؿؼْٜ حالٓييال

ُز٘ييٍٝ حُٔيخػش، ٝطلخكيش  عةب٤ِ٤ُٞظخَٛس حالهيظالم ُظؼ٤ِيَ ً٘يٞكْٜ، ًٔيخ ظٜيَ كي٢ هٜيش ٜٓيزخف 

 ُوخٕٗٞ حُـخًر٤ش. ٤ٗٞرٖ
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ٝهي ػزض حٕ حُ٘ظ٣َخص ٝحٌُ٘يٞف حُظي٢ ٗٔيزض ح٤ُٜٔيخ ٝحُي٠ حٓؼخُٜٔيخ هيي ٓيـِٜخ حُؼِٔيخء حُؼيَد كي٢ 

هزَ حُٔيِطش حُزخر٣ٞيش ٜٗزيخ ُالٗظليخٍ حٕ ُيْ طٌيٖ ػِي٠ ٓوط١ٞخطْٜ حُظ٢ ٛخٍص رؼي ٜٓخىٍطٜخ ٖٓ 

 /ى.ٓلٔي ًخَٓ ٣خهٞص(125)حُ٘و٤ٜش حُي٤ُٝش/ٙ حالهَ ٛيكخ ُالؿلخٍ حُٔظؼٔي ه٤٘ش حالٟطٜخى ٝحالٍٛخد.

 -:ٓٞٗزغٞٓو١ ٝاد٤٠٣ٝق  

ٝهيي  ل ًةبٕ رْة٣ٞٚ االٝهٝث٤ة٤ٖ ُٖةٞهح االٍةالّ ٙةوٝه٣ب ُزؼ٣ٞٚةْٜ ػةٖ اؽَبٍةْٜ ثةبُ٘ؤ.ُو

حٌَُّٔ حٜٓخٓخ حٓخ٤ٓخ ك٢ ط٣ٌٖٞ ٌٛٙ حٍُٜٞس حُـي٣يس، ٓٞحء رظ٤ٌِليٚ حُيزؼٞ رخػييحى حْٜٓ رطَّ 

 حُٔـٔٞػش حُط٤ِط٤ِش، حٝ رو٤خٓٚ ٛٞ ٗلٔٚ رخػيحى ٓٞؿِ ُِظؼخ٤ُْ حالٓال٤ٓش ٓغ طل٤٘ي ُٜخ.

ًٝييخٕ ُٜييٍٞس حالٓييالّ حُظيي٢ هِوٜييخ حُزييخكؼٕٞ حُٔٔيي٤ل٤ٕٞ كيي٢ ًُييي حُٞهييض كيي٢ حه٘ييخع حُٔٔيي٤ل٤٤ٖ 

كَرْٜ ٟي ح٤ُِٖٔٔٔ حٗٔخ ٣ليخٍرٕٞ ٓيٖ حؿيَ ٜٗيَس حُ٘يٍٞ ػِي٠ هيٟٞ حُظيالّ،  حاله٣َٖ رخْٜٗ ك٢

 ٝحٗٚ كظ٠ ٝحٕ ًخٕ حُِٕٔٔٔٞ حه٣ٞخء، كخٕ ى٣ْٜ٘ ه٤َ ٖٓ حالٓالّ.

ٓيٖ كو٣ٝةل ك٤ِظليػٞح ْٛ حًٕ ػيٖ حُ٘يٍٞ ٝحُظِٔيش، ؿ٤يَ حٗ٘يخ كي٢ ػيخُْ ح٤ُيّٞ، ٝرل٠يَ ٓيخ حٓيْٜ ريٚ 

ح٠ُ حػيحثٚ ٓخ ٢ٛ حال حٓوخ١ ُِظِٔش حٌُخٓ٘ش ك٤ٚ ٛيٞ، حكٌخٍ، ٗؼِْ ؿ٤يح حٕ حُظِٔش حُظ٢ ٣٘ٔزٜخ حَُٔء 

ٗ٘ظو اُة٠ اُٖةٞهح اُْةبئٜخ ُالٍةالّ ٝحُظ٢ ال ٣َ٣ي حالػظَحف رٜخ. ٝػ٠ِ ًُي كخٗٚ ٣٘زـ٢ ػ٤ِ٘خ حٕ 

 ثبػزجبهٛب اٍوبٛب ُٔب اًز٘ق ػوٍٞ االٝهٝث٤٤ٖ ٖٓ عٜبُخ.

َّْ حَُٔء رٌخكش ؿٞحٗذ ٓٞحؿٜش ح٤ُٔٔل٤ش ُالٓالّ ك٢ حُؼٍٜٞ ح ُٞٓط٠، ٟٝق ُٚ حٕ طؤػ٤َ ٝٓظ٠ حُ

حالٓييالّ كيي٢ حُؼييخُْ حُٔٔيي٤ل٢ حُـَريي٢ ٛييٞ حٟييوْ ٓٔييخ ٣ظييٖ ػييخىس. كِييْ ٣وظٜييَ ىٍٝ حالٓييالّ ػِيي٠ 

طؼ٣َق حٍٝٝرخ حُـَر٤ش رخٌُؼ٤َ ٖٓ ٓ٘ظـخطٚ حُٔخى٣ش، ٝحًظ٘خكخطٚ حُظٌُ٘ٞٞؿ٤ش، ٝال ػ٠ِ حػخٍس حٛظٔخّ 

. ٝهةل اكد ٣ٖٞ ٛيٍٞس ؿي٣ييس ُيٌحطٜخحالٍٝٝر٤٤ٖ رخُؼِّٞ حُلِٔل٤ش، رَ حٗٚ ىكغ حٍٝٝريخ ح٠٣يخ حُي٠ طٌي

ٓٞاعٜةةخ االٝهٝث٤ةة٤ٖ اُؼلائ٤ةةخ ُالٍةةالّ اُةة٠ رٜةة٣ْٜٞ٘ ٓةةٖ ّةةإٔ اصةةو أَُةة٤ِٖٔ كةة٢ ؽٚةةبهرْٜ، 

ٝٓجبُـزْٜ ك٢ ث٤ةبٕ اكٚةبٍ اُزةواس ا٤ُٞٗةب٢ٗ ٝاُوٝٓةب٢ٗ ػ٤ِٜةب. ٝٓةٖ صةْ كبٗةٚ ٓةٖ اٛةْ ٝاعجبر٘ةب 

لا، إ ٖٗؾؼ ٛةنٙ أُلةب٤ْٛ ٓؼْو االٝهٝث٤٤ٖ اُـوث٤٤ٖ، ٝاُؼبُْ ك٢ ٍج٤ِٚ الٕ ٣ٖجؼ ػبُٔب ٝاؽ

ك٠يَ حالٓيالّ ػِي٠  .٣ٖ اُن١ ٗل٣ٖ ثٚ ُِؼبُْ اُؼوثة٢ ٝاالٍةال٢ٓاُقبٛئخ، ٝإ ٗؼزوف اػزواكب ًبٓال ثبُل  

 ( 114-112حُل٠خٍس حُـَر٤ش//ٙ 

 رؾبُق اُـيٝ ا٤ُِٖج٢ ٝأُـ٢ُٞ:-4

حالىٗي٠ طؼزيت هييٟٞ ظِيض حُيُٝيش حُزخر٣ٞيش ٝح٤ٌُ٘ٔيش حَُٝٓخ٤ٗيش ٓ٘يٌ حٕ أؿالٛيخ حالٓيالّ ػيٖ حُ٘يَم 

حٍٝٝرخ ٗل٤ٔخ ٝحهظٜخى٣خ ٝكَر٤خ ٝطظؤٛذ ُـِٝ حُؼخُْ حالٓال٢ٓ رخُو٠يخء ػِي٠ َٓحًيِٙ كي٢ ؿ٘يٞد 

حٍٝٝرييخ ٝؿَرٜييخ، ٝػييْ رييخُِكق ػِيي٠ حُ٘ييَم حالٓييال٢ٓ ٝهِزييٚ ريييػٟٞ "حٓييظَىحى رِييي حُٔٔيي٤ق ٓييٖ 

حُؼيخُْ رؤٓيَٙ  حُٞػ٤٤ٖ٘" . ٝريأ حُظوط٢٤ ٌُُي ٌٓ٘ ػٜي حُزخرخ ؿَؿ١ٍٞ حُٔخرغ ح١ٌُ ٗخىٟ رخه٠يخع

 ُيُٝش ٤ٔٓل٤ش ٝحكيس.

حٕ حُظٞحكن ح٢ُِ٘ٓ ُِلَٝد حُٜي٤ِز٤ش ٟيي ٓٔي٢ِٔ حٓيزخ٤ٗخ ٟٝيي  ٣وٍٞ أُؤهؿ االٗغ٤ِي١ ك٤ْو:

 ٢ِٔٔٓ حَُ٘م ُْ ٣ٌٖ ٓلٞ حُٜيكش حٝ ٤ُٝيٛخ.

حٓييظخً حُظييخ٣ٍن حالٍٝٝريي٢ رـخٓؼييش ًخ٤ُل٤ٍٗٞييخ كيي٢ ٓلخٟييَس ُييٚ  لبٍ رَٞٓةةٕٞزعةة٤ٌٔ ٍٝةة٣ٝوييٍٞ 

حَُكٖٔ ط٢ًَ ٓغ ٓـٔٞػش ٓلخَٟحص كخ٤ٓش طلض ػ٘ٞحٕ ك٠يخٍس ػٜيَ "طَؿٔش حُيًظٍٞ ػزي 

أٝكي رؼؼش رخرخ٣ٝش ح٠ُ كخًْ حُٔـٍٞ ٛٞالًٞ  1245: حٕ حُزخرخ ح٣٘ٞٓ٘ض ك٢ ٓ٘ش 961ح٠ُٜ٘ش ٓ٘ش "

 الٓظٔخُظْٜ ح٠ُ ح٤ُٔٔل٤ش حٝ ػ٠ِ حالهَ الٓظويحْٜٓ ُِو٠خء ػ٠ِ حالٓالّ.

أٝكييي حُِٔييي ُيي٣ْٞ  1252خ ٝحٓيي٤خ.ٝك٢ ٓييظش ٝهييي حهظَهييض ٛييٌٙ حُزؼؼييش حُط٣َيين حُزيي١َ ػزييَ حٍٝٝريي

حُظخٓغ ِٓي كَٗٔخ هخثي حُوٞحص حُٜي٤ِز٤ش حػ٘يخء ٓوخٓيٚ كي٢ ػٌيخ رخُ٘يخّ ٓيل٤َح ُيٚ حُي٠ ٛٞالًيٞ ُي٘لْ 

حُـيييَٝ. )ح١ ُٟٞيييغ حُظوطييي٢٤ حُٔيييخرن ٟٓٞيييغ حُظ٘ل٤يييٌ ٝحُظ٘ٔييي٤ن(. ٝهيييي ٝٛيييق ٛيييٌح حُٔيييئٍم 

  ا٤َُبٍةةة٤خّ رٜيييٌح حُٞٛيييق "حال٣ٌَٓييي٢ ٗ٘يييخ١ حُزخر٣ٞيييش ٝح٤ٌُ٘ٔيييش حُـَر٤يييش ُِو٠يييخء ػِييي٠ حالٓيييال

٢ٛٝ ُْ طٌيٖ طٔيظٜيف كوي٢ ٟٝيغ  "13االٍزؼٔبه٣خ اُز٢ اٗزٜغزٜب ا٤ٌَُ٘خ اُوٝٓب٤ٗخ ك٢ اُووٕ 

هطش ٓ٘ظًَش ر٤ٖ ح٤ُِٜز٤٤ٖ ٝحُٔـٍٞ حُٞػ٤٤ٖ٘ ُِو٠خء ػ٠ِ حالٓالّ كي٢ كًَيش ًٔخٗيش ًزيَٟ ريَ 

ز٤ٜٔةل الٍةزؼٔبهٛب االٍال٤ٓخ ا٠ُ ّؼٞة اُْوم االه٠ٖ ٝػيُٜب ػٜ٘ةب ٓةغ اُ ٍجن اُلػٞحًٌُي 
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ك٤غ طظخرؼض ١الثغ حالٓظؼٔخٍ حالٍٝٝر٢ ك٢ ٌَٗ رؼؼخص طز٘ي٣َ٤ش ط٤ِٜيخ كٔيالص  ٖبك٣بزصوبك٤ب ٝاه

 ػ٣ٌَٔش. ًَ ٜٓ٘ٔخ طٜٔي ُالهَٟ ٝطٔيٛخ ُظلو٤ن حٛيحكٜخ.

: حٕ حُٔـييٍٞ ًييخٕ حطـييخْٜٛ  1967كيي٢ ٓلخٟييَس ُييٚ كيي٢ ٓيي٘ش  ٣ٝوةةٍٞ ك.ػِةة٢ ؽَةة٢٘ اُقوثةة٢ِٛٞ

م ح٣ـخال ك٢ حه٤ِْ حالٓزَح٣ٍٞ١ش حُٜي٤٘٤ش ٌُيْٜ٘ طلُٞيٞح "كـيؤس" حُي٠ حال٢ِٛ ك٢ حُظٞٓغ ٗلٞ حَُ٘

حالطـخٙ حُؼ٢ٌٔ ٗلٞ ؿَد ح٤ٓخ ٗلٞ هِذ حُؼخُْ حالٓال٢ٓ رؼي حٕ ٓؼض ه٤خىس ح٤ُِٜز٤٤ٖ ح٠ُ حؿَحء 

ٝحٕ ِٓييي كَٗٔييخ ُيي٣ْٞ حُظخٓييغ هخثييي حُوييٞحص  ػِةة٠ فطةةخ ْٓةةزوًخ ُِوٚةةبء ػِةة٠ االٍةةالّحُٔـييٍٞ 

فطخ ؽٖةبهاُؼبُْ ُػ٤ْ حُٔـٍٞ ألطٔخّ حٝ ط٤ٔ٘ن  ٛٞالًٞٓغ  ٢ هجوٓػول ٓؤرٔوا كح٤ُِٜز٤٤ش هي 

 االٍال٢ٓ ك٢ ٝهذ ٝاؽل ٖٓ اُـوة ٝاُْوم.

( : حٕ حُظلخُق ري٤ٖ حُٜي٤ِز٤٤ٖ ٝحُظظيخٍ 1963حُؼَد ٝحُظظخٍ ٓ٘ش  )ك.اثوا٤ْٛ اؽٔل اُؼل٣ٝ١ٝوٍٞ 

حطٜيخ حُٜي٤ِز٤ش كي٢ ًخٕ كو٤وش هخثٔش. ٝهيي طلٔيٖ حُٔوخٍٗيش ري٤ٖ ٓٞهيق حُزخرخ٣ٝيش ٓيٖ حطٜيخٍ هخثيي هٞ

ريخُٞػ٤٤ٖ٘ حُٔـيٍٞ ٝري٤ٖ حطٜيخٍ هخثييٛخ كي٢ حُلِٔيش حُٔخىٓيش  )أُِي ٣ٌُٞ اُزبٍغ(حُلِٔش حُٔخرؼش 

 رخ٤ُِٖٔٔٔ. كوي رخًٍض حالطٜخٍ حالٍٝ ٝكخٍرض حُؼخ٢ٗ ر٠َحٝس. )االٓجواٛٞه كو٣له٣ي اُضب٢ٗ(

حٕ حُوطييش حُزخرخ٣ٝييش ُِو٠ييخء ػِيي٠ حُيييػٞس حالٓييال٤ٓش ٝكٜييخٍ  ٣ٝوةةٍٞ أُةةؤهؿ االٗغ٤ِةةي١ ك٤ْةةو:

حُؼخُْ حالٓال٢ٓ ًخٗض طوّٞ ػ٠ِ حٕ طظِو٠ حٍٝٝرخ حٌُخػ٤ٌ٤ُٞش ٓيٖ حُِٔيٞى حُ٘يَه٤٤ٖ ٓٔيخػيس كؼخُيش 

ًٔيخ ٍٓئٜخ حُزخريخ  فطةخ اُٜ٘ةلك٢ كَد ٤ِٛز٤ش ٟيؤش حه٤يَس ط٘يٜ٘خ ػِي٠ حُٔٔي٤ِٖٔ. ٝطِيي ٛي٢ 

ك٢ َّٓٓٞ رخر١ٞ حٍِٓٚ حُي٠ ِٓيي حُزَطـيخٍ.  ٠1454 ػخّ ٌٓ٘ ٝهض ٓزٌَ ٣َؿغ حُ ٗوٞال اُقبٌٓ

ٝك٢ ٌٛح حُـٞ حُٔلؼْ رخالٓخٍ حٌُزخٍ حهِغ ًُٞٔزْ ٤ٌُ٘ق حُط٣َن ح٠ُ حُٜ٘ي ؿَريخ. ٌٝٛيٌح ظٜيَص 

ٝكي٢ ٓيزَ اكٌيخّ حُلٜيخٍ ػِي٠ حُؼيخُْ حالٓيال٢ٓ { ٝٛيكٜٔخ حُؼظي٤ْ. فطخ هجوٓرؼي  فطخ اُٜ٘ل

حطلخه٤ييش ٓييخٗظخك٢ حُظيي٢ ػويييص كيي٢ ٓي٣٘ييش ؿَٗخ١ييش ٝهييغ حُزلييخٍ حال٣طييخ٢ُ ٣ًَٔييظٞكَ ًُٞٞٓزييّٞ 

٤ُلٜييَ رٔٞؿزٜييخ ػِيي٠ ُوييذ حى٤ٓييَحٍ ٣ٝؼيي٤ٖ ٗخثزييخ ُِِٔييي حالٓييزخ٢ٗ ػِيي٠  1492حالٓييزخ٤ٗش ٓيي٘ش 

حالٍح٢ٟ حُظ٢ ٣ظٌٖٔ ٖٓ حه٠خػٜخ ك٢ ح٤ٓخ ك٢ ٍكِيش ُـِيذ حُظٞحريَ ٝحُيٌٛذ الٓيزخ٤ٗخ، ٌُٝ٘يٚ ُيْ 

 }(17/4/2010)حَُأ١ / حُٔزض ـي٣ي .٣ظٌٖٔ ٖٓ حٍُٞٛٞ ح٠ُ ح٤ٓخ حريح ك٤غ حًظ٘ق حُؼخُْ حُ
حٕ ٣ِٛٔييش حٍٝٝرييخ حُٜيي٤ِز٤٤ش ػٔيي٣ٌَخ ٝك٘ييِٜخ كيي٢ ٛيييكٜخ حالٓخٓيي٢ ٝٛييٞ حُو٠ييخء ػِيي٠ حُيييػٞس 

حالٓال٤ٓش ٝػوخكظٜخ هي كون ُٜخ ًٔزخ ػوخك٤خ ػظ٤ٔخ ك٤٘ٔخ طلخػِض ػ٠ِ ٓٔيظٟٞ حُ٘يؼٞد ٝحُـٔيخ٤َٛ 

حالٓييال٢ٓ كٜييخٍص ه٤َٔطٜييخ  رخُ٘ييؼٞد حالٓييال٤ٓش ٝػييخىص هٞحطٜييخ حُيي٠ رالىٛييخ ٓ٘ييزؼش رخالٗييؼخع

ُؼٍٞطٜخ حُي٤٘٣ش حٌُزَٟ ٝػٍٞطٜخ حُو٤ٓٞش حُظ٢ ٜٓييص ٠ُٜ٘يظٜخ حٌُزيَٟ ٓيٖ ػ٤ِٔيش ٝٛي٘خػ٤ش طيي٣ٖ 

ك٤ٜخ رخُل٠َ ُِؼوخكش حالٓال٤ٓش حُظ٢ حٓيطٜخ روٞس ؿي٣يس، ٝرل٠َ ٌٛٙ حُوٞس ػخىص ح٠ُ حَُ٘م حُؼَر٢ 

رٜخ ح٤ُِٜز٢ ٝحهخٓض ىُٝظٜخ حُـَر٤ش ؿخ٣ُش َٓس حهَٟ ك٢ ٍىحثٜخ حالٓظؼٔخ١ٍ ح١ٌُ حٍطيطٚ كٞم ػٞ

حُؼخ٤ٗش ك٢ ًحص حالٍٝ رخْٓ ىُٝش حَٓحث٤َ ٗظ٤ـش حُظؼخٕٝ ح٤ُٜٞى١ ح٤ُِٜز٢ ك٢ ٌٛٙ حَُٔس ػ٠ِ كي 

"حٟٞحء ؿي٣يس ػ٠ِ حُلَٝد ح٤ُِٜز٤ش". ٝحُٞحهغ حٕ حُزخكيغ ال ٣ٔيؼٚ ٓيٟٞ ك.ٍؼ٤ل ػبّٞهطؼز٤َ 

، 11ًَ ٖٓ ىُٝش ح٤ُِٜز٤٤ٖ ك٢ ٜٗخ٣ش حُويَٕ حٕ ٣ِْٔ رخُظ٘خرٚ حُ٘ي٣ي ر٤ٖ حُظَٝف حُظ٢ هخٓض ك٤ٜخ 

ك٢ ًُي حُـِء حُلٔخّ ٖٓ ؿٔيْ حالٓيش حُؼَر٤يش. كلي٢ ًِظيخ  20ٝىُٝش حَٓحث٤َ ك٢ ٓ٘ظٜق حُوَٕ 

حُلخُظ٤ٖ حػظٔي حُٔـظٜذ حُيه٤َ ػ٠ِ حٗؤخّ حُؼَد ٝط٘خُع كٌيخْٜٓ كي٢ حُ٘يَم حالىٗي٠ حُي٠ هيٞس 

 ٓظ٘خكٔش ال ٣َر٢ ر٤ٜ٘خ ٍرخ١ حُٞػ٢ رخُوطَ.

 ان : 1960فً محاضرات ل  فً القاهرة سنة  توينبيلمؤرخ االنجلٌزي وٌ كر ا
منرر  اعررتالل االمررة االسررالمٌة بانحراف ررا عررن القررٌم االساسررٌة لعقٌرردت ا واهررداف ا واخررتالل نظام ررا 
الدستوري السٌاسً رم انحالل منظمت ا السٌاسرٌة الرى دوٌرالت متقاتلرة فٌمرا بٌن را ترارة ومتعاونرة 

الخارجً المتربص ب ا وال ي طواها مجزأة تحت لوائر  وأوشرك ان ٌحقرق  تارة اخرا مع العدو
هدف  االساسً فً القضاء على عقٌدت ا االنسانٌة لو افلح فً انطباق فكً الكماشة التً قامت ب ا 
قوات اوروبا الصرلٌبٌة بالتعراون مرع القروات الميولٌرة لروال انتصرار القروات العربٌرة فرً واقعترً 

 حُ٘و٤ٜش حُي٤ُٝش/ى.ٓلٔي ًخَٓ ٣خهٞص(.) حطٌن وعٌن جالوت.
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ومررن جملررة الج ررود التررً برر ل ا االوروبٌررون القنرراع الميررول بتوجٌرر  حملررت م الررى العررالم العربررً 
مسرتبقا  1249سرنة  الملع الفرن مي لمويا التا م االسالمً بدال من الشرق )الصٌن( ما قام ب  

اكتسب ه ا المبشر الردومٌنكانً خبررة لمقابلة الميول حٌث  أندرية ده لينجموااالحداث بارسال  
فرً ظرل  الخاقمان المدموليلمقابلرة  البابما اينو من  الرابم فً التعامرل مرع الميرول حٌنمرا ارسرل  

تخرروف اوروبررا مررن تعرضرر ا ليررزو كبٌررر، ولكررن الخطررر الميررولً توقررف كلٌررة فررً معركررة عررٌن 
   (16/2/2010)الرأي/جالوت.

 العالم اال المي: وحهار اوروبا-5
 االستا  فً جامعة السوربون: روالن مو نييةالمؤرخ الفرنسً  ٌقول

كلررن هرردف اوروبررا، خررالل قرررنٌن كرراملٌن بلررول اسررٌا. فالوصررول الررى ال نررد والصررٌن والٌابرران، 
واسررترمار مررا فٌ ررا مررن مرروارد طائلررة، هررو حْمررل سرركان ا علررى اعتنرراق المسررٌحٌة، والقٌررام بحركررة 

ل علرى سرحق  بحٌرث ال ٌبقرى علرى االرة سروا اٌمران التفاف على االسالم، من الوراء، والعم
واحررد وحضررارة واحرردة، تلررك كانررت الياٌررة االولررى واالخٌرررة، والحلررم االسررمى البعٌررد الرر ي راود 

 خواطر االوروبٌٌن بكرٌر من االغراء.
فقد حلمت اوروبا بتحقٌق تبدل كامرل بأخر  بتالبٌرب اسرٌا. ففرً الوقرت الر ي ترم ل را التيلرب علرى 

جحت محاولت ا فً الكشف عن العالم الجدٌد واستصفاء خٌرات  ورفع لواء المسٌحٌة الصعاب ون
فً ارجائ  وطبع  بطابع اوروبا، بقٌت اسٌا ال دف االكبر، شب  ميلقة، ٌصعب النفرا  الٌ را. كرل 
شررعوب اوروبررا: مررن البرتيررالٌٌن اول مررن اسسرروا فررً القرررن السرراد  عشررر اول امبراطورٌررة 

ل ند والصٌن، الى منافسٌ م ومزاحمٌ م االسبان ومن جاء بعدهم او خلف م اوروبٌة شملت بحار ا
فً ه ه الرسالة من هولندٌٌن وانجلٌز وفرنسٌٌن، فً القرن السابع عشر، واخٌررا الررو  الر ٌن 

، كل هؤالء واولئك اضطروا  1640اطلوا، من سٌبٌرٌا على مشارف الصٌن الشمالٌة، بعد عام 
تلوا ب را سرواحل القرارة االسرٌوٌة، ممرلرة ب ر ه الوكراالت التجارٌرة، ان ٌقنعوا بربعة غرسرات شر

وهرر ه الحصررون والمعاقررل، وهرر ه االرسررالٌات الدٌنٌررة، فقنعرروا مررن مسررعاهم وحلم ررم العرررٌة، 
باالتجار مع سكان البالد، ان هم استجابوا ل  ا المطلرب ورضروا بالتعامرل، كمرا اقتنعروا باعتنراق 

لمسٌحٌة. اسٌا ه ه التً تحرقت قلوب م بامتالك ا كفاهم ان ٌمتصروا قلة ضئٌلة من سكان البالد، ا
خٌرات بعة اطراف را، وصراحب الحرظ بٌرن م مرن قرٌة لر  التجرول فرً ارجائ را وٌضررب فرً 
مجاهل ا، فلم ٌبدلوا من ا اال القلٌل، فً القلٌرل مرن بعرة مظاهرهرا. وبقرً مرا اصراب م مرن فشرل 

 ، ما استطاع الى  لك سبٌال، عن اسباب  الخفٌة.وخسف، سرا مطبقا ٌحاول المؤرخ ان ٌكشف
جاب البرتيالٌون واالسبانٌون البحار، مشرقٌن وميربٌن، تفادٌا من م لالسالم ال ي كانوا ٌجدون  
اٌنمررا اتج رروا وفررً اي مكرران وطأترر  اقرردام م. وقررد حررالف م النجرراذ. ففررً دوران ررم حررول جنرروبً 

رموا الى االلتفاف حول المسلمٌن واخ هم من الوراء، ا  افرٌقٌا، واٌيال م بعٌدا الى اليرب، انما 
ان رم اٌنمرا اتج روا، وأنررى حلرواب انتصرب المسرلمون امررام م. وقرد اتضرح لالوروبٌرٌن ان االسررالم 

 ٌؤلف قوة اضخم مما ظنوا، وهً قوة آخ ة دوما باالنتشار واالمتداد والتوسع.
قائمررة، راسررخة، دوال وامررارات اسررالمٌة، اٌنمررا اتجرر  البرتيررالٌون واالسرربانٌون، وجرردوا امررام م 

ومرسلٌن مسلمٌن، وتجارا مسرلمٌن مرن جمٌرع العرروق واالجنرا  ٌعردون برالمالٌٌن. ففرً برالط 
امبراطور الصرٌن نفسر ، وجرد المرسرلون الٌسروعٌون الر ٌن جراؤوا ٌحراولون حمرل االمبراطرور 

ك المسرلمٌن الر ٌن واج روا على اعتناق المسٌحٌة، انفس م وج ا لوج  مرع المنجمرٌن وعلمراء الفلر
العالم االوروبً بالعالم العربً، كما جاب وا المسٌحٌة، بالدٌانة االسالمٌة. وهك ا بدا ل م االسرالم 

أٌقررن برران كررل اسررٌا انمررا هررً  لممويا الرابمم  ع ممر، مرشررد االب العيممزكلررً الحضررور حتررى ان 
 اسالمٌة.

سربق لالسرالم وانتشررر، كالشر اب الخرراطف، فرً اسررٌا وافرٌقٌرا، فررً هر ه الحقبررة التارٌخٌرة التررً  
سبقت ع ردنا هر ا. وهر ا المرد لرم ٌكرن لٌتوقرف. وطاقرة االسرالم علرى االنتشرار والتيليرل لرم تكرن 
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ترارٌ  لتنضب. فقرد اسرتمر االسرالم فرً مرده الصراعد، جارفرا فرً القررنٌن السراد  والسرابع عشرر.)

 /روالن موسنٌٌ (536-533رات العام الجزء الرابع/ص الحضا

ُْٝ ط٘لي حٍٍٝٝرخ طؼَٔ ٝرٌَ هٞحٛخ ٖٓ حؿيَ كٜيخٍ حُؼيخُْ حالٓيال٢ٓ ٝطٞؿ٤يٚ ح٠ُيَرخص ُيٚ ٓيٖ 

ؿ٤ٔييغ حالطـخٛييخص، ؿ٤ييَ حٕ حُزيح٣ييش كيي٢ ٛييٌٙ حَُٔكِييش ٓييٖ حُٜييَحع هييي ريييأص ٓييٖ ؿييَد حُؼييخُْ 

 ٢ حالكَٔ حُظ٢ طْ حكظالُٜخ.حالٓال٢ٓ، ٖٓ حالٗيُْ، ٝرخٌُحص ٖٓ ؿَٗخ١ش ػخٛٔش ر٘

ٝحهليخم حُظٜ٘ي٤َ ريخُوٞس،  ٝا٣ةياث٤ال كوك٣٘بٗةل ػِي٠ ٣يي 1492كي٢ كزَح٣يَ  ؿوٗبٛةخٝرٔزذ حكظالٍ 

حٛيٍص حُلٌٞٓش ح٤ُٔٔل٤ش حُـي٣يس رخُظؼخٕٝ ٓغ ح٤ٌُ٘ٔش ك٢ ٓخٍّ ٖٓ ٗليْ حُٔي٘ش هيَحٍح ٣و٠ي٢ 

ٓيخ رؼييٙ، ك٤يغ ٛيخؿَ ؿخُز٤يش رظو٤٤َ ٢ِٔٔٓ حٓزخ٤ٗخ ر٤ٖ حُٜـَس ٝحُظ٤َٜ٘، ٝهيي ًيخٕ ُٜيٌح حُويَحٍ 

ح٤ُِٖٔٔٔ ح٠ُ ٗٔخٍ حك٣َو٤خ، حٓخ حُزو٤ش حُظ٢ ُْ طظٌٖٔ ٖٓ حُٜـَس كوي حطزؼيض ٓيٌٛذ حُظو٤يش حُ٘ي٤ؼ٢، 

 ُٔؾةبًْ اُزلزة٤ِكٌخٗٞح ٤ِٖٔٔٓ ك٢ حُزخ١ٖ ٤ٔٓل٤٤ٖ ك٢ حُظيخَٛ، ٍٝؿيْ حطزيخع حُظٜيل٤ش حُـٔيي٣ش 

٢ٔ حٓيزخ٤ٗخ حُىحىص ٛيالرش ٟيي حُظـ٤يَ ّ ، كخٕ ٌٛٙ حُزو٤ش حُزخه٤ش ٖٓ ٓٔيِ 1481ٌٓ٘ طؤ٤ٜٓٔخ ٓ٘ش 

رخُوٞس ك٢ حُويَٕ حُٔيخىّ ػ٘يَ حػظويخىح ٓيْٜ٘ رؼيٞىس ٍح٣يش حالٓيالّ حُي٠ حالٗييُْ، ٝٓٔيخ ػيُِ ٛيٌح 

ّ ٝحُظي٢  1529ألٍٝ ٓيَس ٓي٘ش  ك٤٤٘ب حُظ٢ ِٝٛض ح٠ُ حٓٞحٍ اُلُٝخ اُؼضٔب٤ٗخحالػظوخى حٗظٜخٍحص 

ٝؿ٤َٛيخ. ٝاُٖةوة  اُوَةط٘ط٤٘٤خ ٝاُجب٤ٗةباُةلٝٗب ٝٝحُي٠  ّجٚ عي٣وح اُجِوةبٕحٓظيص كظٞكخطٜخ ح٠ُ 

حٕ ٓؼَ ٌٛٙ حُلظٞكخص ًخٗض ىحكؼخ ٤ٌُٓٞٞؿ٤خ ٤ُوّٞ رو٤ش ٓٔي٢ِٔ حٓيزخ٤ٗخ رخٗظلخٟيش ػخٍٓيش ٝٗيخِٓش 

صجذ ٖٓ فالُٜب إ ػةب٢ِٓ اُزجْة٤و ثةبُوٞح ٝٓؾةبًْ اُزلزة٤ِ ُةْ حٓظَٔص ُٔيس ٓ٘ظ٤ٖ  1586ٓ٘ش 

اٙطو ا٤ٌَُ٘خ ُِزؼةبٕٝ ٓةغ اُؾٌٞٓةخ ٓةوح  ٣َزط٤ؼب اُوٚبء ػ٠ِ االٍالّ ك٢ اٍجب٤ٗب ٜٗبئ٤ب، ٓٔب

صب٤ٗخ ا٠ُ ارجبع اثْغ ٍٝةبئَ اُزؼةن٣ت، ٝثةنُي رةْ ٛةوك أَُة٤ِٖٔ ٜٗبئ٤ةب ٓةٖ االٗةلٌُ ٓةغ ٓطِةغ 

. ٌٝٛييٌح حٓييظَٔص حُيييػٞس ُِظز٘يي٤َ ٝحالٓييظؼٔخٍ ّ  1609اُوةةوٕ اَُةةبثغ ػْةةو، ٝثبُزؾل٣ةةل ٍةة٘خ 

ح حُظوطي٢٤ كي٢ حُويَٕ حُٔيخرغ ألٍح٢ٟ حَُ٘م ك٢ حُلٌَ حالٍٝٝر٢ حُلي٣غ ٝٓيٖ حريَُ ٓظيخَٛ ٛيٌ

 ِٓةي كوَٗةب اُواثةغ ػْةو ُة٣ٌٖٞٓ حؿيَ حٓيظؼٔخٍ ٜٓيَ ٝٓلخُٝظيٚ  حه٘يخع  ال٣ج٘زي ػَ٘ ٓخ ًظزٚ

ؿِٝٛخ، ٝحُو٠خء ػ٠ِ حُيُٝش حُؼؼٔخ٤ٗش، ًٔخ ػُِ َٓ٘ٝػٚ ٌٛح رٞػيخثن كخكِيش رخالٓيزخد حُٔظؼييىس 

، ٓغ ٜٗخ٣ش حُوَٕ حُؼيخٖٓ ػ٘يَ ٖٓورخُلؼَ ؿِٝ  ؽِٔخ ٗبث٤ُِِٕٞـِٝ ١َٝٗٝ ٗـخكٚ، ٝهي كووض 

ٝحٓييظَٔ كيي٢ ٓظٜييَٙ  ٝػةةْ االٍةةزؼٔبه االٝهٝثةة٢ اهعةةبء أُؼٔةةٞهح ثٔةةب كةة٢ مُةةي اُجِةةلإ اُؼوث٤ةةخ

حُل٢ٔ كظ٠ ٓ٘ظٜق حُوَٕ حُؼ٣َٖ٘ ٜٓلٞرخ رـ٤ٖ ؿيَحٍ ٓيٖ حُٔز٘ي٣َٖ حٗظ٘يَ كي٢ ًيَ حٗليخء 

-194ٝطـ٣َيذ حُؼويَ حُظيخ٣ٍو٢ حُؼَري٢/ٙ  )حالٓظَ٘حم.ه٣ٔٞٗل ٍُٞحُؼخُْ، ٌٌٝٛح طلون حُلِْ ح١ٌُ ًخٕ ٣لِْ رٚ حُٔزَ٘ 

 /ى.ٓلٔي ٣خ٤ٖٓ ػ٣َز٢(.195

 ّ ٗبث٤ِٕٞ ٣ؾزَ ٣بكب: 1799ٍ٘خ  ٓالؽظخ:

طٌٔ٘ض كيَم ٓيٖ ؿي٤ٖ حُلِٔيش حُلَٗٔي٤ش ػِي٠ ٜٓيَ ٓيٖ حُظوييّ رخطـيخٙ حُ٘يخّ ػزيٍٞح ٓيٖ حُٔيخكَ 

حُـ٘ٞى حألُزخٕ حُلِٔط٢٘٤ ٝىهِض ٓي٣٘ش ٣خكخ حُل٣ٞ٤ش ػ٠ِ حُٔخكش رؼي ٓؼًَش ٓغ كخ٤ٓش حُٔي٣٘ش ٖٓ 

ح٣ٌُٖ حٓظٜ٘يأُل٤ٖ ْٜٓ٘ حػ٘خء حُيكخع ػٖ ٣خكخ، ٝطلطٔض ١ٔٞكخص ٗخر٤ِٕٞ ك٢ حَُ٘م ػِي٠ حٓيٞحٍ 

 (7/3/2010)حَُأ١ / ػٌخ رؼي ًُي.

 

_______________________ 
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 فً القرن الثانً عشر الهجري ةصٌل علم تصنٌف العلوم العربٌأ"ت

 "ٛـ( إٗٔٞمعب  1145)دًزبة "رور٤ت اُؼِّٞ" ُِٔوػ٢ْ 

 أ.ك ٓؾٔل ْٛبّ اُ٘ؼَبٕ

 أ٤ٖٓ ٍو اُغٔؼ٤خ اَُٞه٣خ ُزبه٣ـ اُؼِّٞ

 أٍزبم اُلهاٍبد اُؼ٤ِب

 هئ٤ٌ هَْ ربه٣ـ اُؼِّٞ ٝا٥صبه

 عبٓؼخ ؽِت -ٓؼٜل اُزواس اُؼ٢ِٔ اُؼوث٢

 

 ػ٘ٞإ أُواٍِخ:
 / 12621ٓ.ة /  -اُغ٤ِ٤ٔخ  -ؽِت  -ٍٞه٣خ 

 / 00963ـ  21ـ  2689023رِلبًٌ: /  /     00963  933856539عٞاٍ: /  

   landcivi@landcivi.com: اُجو٣ل االٌُزو٢ٗٝ

 

 ػ مقدمة10
اىتـ العرب بمكضكع تصنيؼ العمـك بعد ظيكر اإلسبلـ كنشكء الدكلة العربية اإلسبلمية، 

بينيا بما ينسجـ كمنيجيـ في كؿ فترة زمنيػة، إال  كذلؾ لمتعرؼ عمى صمة العمكـ كارتباطاتيا فيما
أنو مف المؤسؼ أف البعض يعتقد أف العرب أخذكا تصنيؼ العمػكـ عػف اليكنػاف بشػكؿ عػاـ. بينمػا 
نجد أف الفكر العربي قػد بػدأ نتاجػو الفكػرم فػي مجػاؿ تصػنيؼ العمػـك قبػؿ أف تصػؿ كتػب اليكنػاف 

يػػد مػػف الحكمػػاء العػػرب قػػد كضػػعكا تصػػانيؼ لمعمػػـك إلػػى بػػبلد العػػرب كتتػػرجـ، فنجػػد أف ىنالػػؾ العد
، كىػػك دليػػؿ سػػاطع عمػػى أف عمػػـ التصػػنيؼ عمػػـ أصػػيؿ عنػػد العػػرب ـ(8ىػػػ/2كمنػػذ بػػدايات القػػرف )

 اعتني بو منذ فجر النيضة العممية عندىـ.
عمػػى مختمػػؼ العصػػكر بالحػػديث عػػف فػػي الحضػػارة العربيػػة اإلسػػبلمية عممػػاء القػػد اىػػتـ ل

ـ( 18ىػػػػ/12كقػػػد ظيػػػر فػػػي القػػػرف ) فإنيػػػا تطػػػكؿ،حصػػػينا المؤلفػػػات عنيػػػا أفػػػإذا تصػػػنيؼ العمػػػكـ، 
"كشػػاؼ اصػػطالحات ، كمنيػػا: كتػػاب تأصػػيؿ تصػػنيؼ العمػػـوتصػػانيؼ متخصصػػة أسػػيمت فػػي 

""، ككتػاب (ـ1746/ىػػ1158بعػد  كفىلتيػانكم )تػامحمػد الفػاركقي لممكلكم  الفنوف"  ترتيػب العمػـو
؛ سنحاكؿ في ساجقمي زادهالمعركؼ ب (ـ1733/ىػ1145تمحمد بف أبي بكر المرعشي )لمصنفو 

مػف خػبلؿ ـ( 18ىػػ/12في القرف )تصنيؼ العمـك العربية اإلسبلمية إلقاء الضكء عمى ىذا البحث 
"كتػػػػاب تحميميػػػػة ل إجػػػػراء دراسػػػػة مكضػػػػحان خطتػػػػو فػػػػي تصػػػػنيؼ العمػػػػكـ، ، ممرعشػػػػيل "ترتيػػػػب العمػػػػـك

بداعو، كمكضكعاتو.   ..عممية ميمة معرفةىذا الكتاب مف كما قدمو كمنيجو، تأثره كتأثيره، كا 
2 ََ  مي زاده0قْ ػ محمد بف أبي بكر المرعشي المعروؼ بساَج

 أػ اسمو وحياتو0

mailto:landcivi@landcivi.com
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، المعػػػػركؼ بسػػػػاجقمي زاده، حنفػػػيال محمػػػػد بػػػف أبػػػػي بكػػػر المرعشػػػػيىػػػك الشػػػػيخ الفاضػػػؿ 
 فػي مدينػة: ةمعجمػ كشػيف مفتكحػة ميممػة كالعػيف السػككف ثػـ بػالفتح: مىػرعشي كالمرعشي نسػبة إلػى 

 بػالمركاني يعػرؼ سكر عميو حصف كسطيا كفي كخندؽ سكراف ليا؛ الركـ كببلد الشاـ بيف الثغكر
 ثػـآخػر خمفػاء بنػي أميػة  (ـ750ػ/ىػ132)ت ممػك األ الممػؾ عبػد أبػك محمػد بػف مركافالخميفة  بناه

 المدينػة سػائر بعػده العباسػية الدكلػة خمفػاء خامس( ـ809ػ/ى193)ت الرشيدالخميفة ىاركف  أحدث
بالمغة  فيي كممة مركبة مف لفظيف؛ األكؿ ساجقمي زاده. كأما شيرتو ببالياركنية يعرؼ ربض كبيا

بالمغة الفارسية: معناه ابف، فصار معنى  التركية: كمعناه المظمة كيقصد بو العالـ العظيـ، كالثاني
 االصطبلح: "ابف مظمة العمماء".

فػػي مدينػػة مػػرعش، كلػػـ تشػػير المصػػادر التراثيػػة إلػػى تػػاريخ كالدتػػو،  المرعشػػيكلػػد محمػػد 
كلكنو عاش في النصؼ األكؿ مف القرف الثاني عشر لميجػرة، كنشػأ كتعمػـ بيػا، فقػرأ القػرآف الكػريـ 

 بػف محمػد، فأخػذ عمػى الفقيػو دراسػية برحمػة قػاـكأتقنو، كأخذ العمكـ الشرعية عمى عمماء بمدتو، ثػـ 
صػاحب تفسػير "البيػاف"، كالتقػى فػي دمشػؽ  (ـ1739ػ/ىػ1152ت) الحنفػي مػيالرك  الدارنػدم حمزة

كأخػذ عنػو التفسػير  (ـ1731ػ/ىػ1143)ت النابمسػيبػف إسػماعيؿ  الغنػي عبػدالشاـ العبلمػة الشػيخ 
كجمػػس لمتػػدريس كقصػػده طػػبلب  ،مػػرعشبمدتػػو  إلػػى عػػاد؛ كأجػػازه، ثػػـ يػػده عمػػى كتصػػكؼكالحػػديث 

 .خاصة بو حمقة لو فكانتالعمـ مف أنحاء مختمفة، 
فقييان فاضبلن، كمفسران بيانيان، كمتصكفان عابدان، كمصنفان مبدعان،  المرعشيكاف الشيخ محمد 

عػاش حيػاة عمميػة قضػاىا حافمػة بالػدرس كالبحػػث كالتػدريس، ككػاف عمػى جانػب عظػيـ مػف الخمػػؽ 
" يتػػ ذمر كثيػػران مػػف كالػػكعي كاالنػػدفاع فػػي اإلصػػبلح االجتمػػاعي كنػػراه فػػي ثنايػػا كتابػػو "تريػػب العمػػـك

الكضػػع االجتمػػاعي، فيػػك ينتقػػد طمبػػة العمػػـ كحيػػث أنيػػـ ال يضػػعكف جيػػدىـ كيخمصػػكف نيػػاتيـ بػػؿ 
يريدكف أف يصمكا إلى اإلجازات )الشيادات( مف مشايخيـ كيمبسكف العمائـ الكبػرل حتػى تكصػميـ 

ال سػيما فػي بالتالي إلى مناصب دنيكية ذميمػة. ككػاف متبحػران فػي عمػكـ مختمفػة كألػؼ فػي أكثرىػا ك 
البحػث كالمنػاظرة كآدابيمػػا، كالتصػكؼ كعمػـ الكػػبلـ، كالمنطػؽ، كعمػػـ التفسػير كمػا يتبعػػو مػف عمػػـك 
القرآف الكريـ كالتجكيد كعمـ القراءات، كالفقػو كالفتػاكل. كقػد أثنػى عميػو الكثيػر، فقػاؿ عنػو الزركمػي 

 فػػي مشػػارؾ عػػالـاؿ:"كذكػػره كحالػػة فق ."عصػػره معػػارؼ فػػي مشػػارؾ العممػػاء، مػػفحنفػػي  فقيػػوبأنو:"
كقػػاؿ عنػػو جرجػػي زيػػداف:"كاف متبحػػران فػػي عمػػكـ مختمفػػة، كألػػؼ فػػي أكثرىػػا كال  ."العمػػكـ مػػف أنػػكاع

 سيما في المناظرة".
سػػنة خمػػس  مػػرعش،فػػي مدينػػة سػػاجقمي زاده محمػػد بػػف أبػػي بكػػر المرعشػػي تػػكفى الشػػيخ 

اختمػؼ أصػحاب التػراجـ حػكؿ رحمو اهلل تعالى. كقػد  ،قبمييا في كدففكأربعيف كمئة كألؼ لميجرة، 
ىػ(، كيذكر حاج خميفة ككحالػة أنيػا سػنة 1152تاريخ كفاتو، فيرل البغدادم أف كفاتو كانت سنة )
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ىػػػػ(، بينمػػػا يؤكػػػد الزركمػػػي كمحمػػػد طػػػاىر 11154ىػػػػ(، كيقػػػكؿ جرجػػػي زيػػػداف أنيػػػا سػػػنة )1150)
ىػػػػػػػ( حيػػػػػػث يقػػػػػػكؿ محمػػػػػػػد 1145صػػػػػػاحب كتػػػػػػاب "عثمػػػػػػانمي مػػػػػػؤلفرم" أف كفاتػػػػػػو كانػػػػػػػت سػػػػػػنة )

 ىػ كيشير إلى ىذا التاريخ البيت التالي: 1145طاىر:"كارتحؿ إلى دار البقاء بتاريخ 
 .xxxviiiبقاية ارتحاؿ أبدم" سجاقمي زاده دينادف 

 ب ػ آثاره0
فػػي الفقػػو كالتفسػػير كالتصػػكؼ  كرسػػالة كتابػػان ثبلثػػيف  نحػػك المرعشػػيالشػػيخ محمػػد  صػػنؼ

 :منياكالتصنيؼ كغيرىا، ك كآداب البحث كالمناظرة كالمنطؽ كعمـ الكبلـ كالفتاكل 
 .المنطؽ في :القياسية الرسالة شرح ػ
 .المناظرة عمـ في :المتداكلة القكانيف تقريرػ 
 كتسمى "رسالة في فف المناظرة" كتبيا البنو. : في آداب البحث كالمناظرة،الكلدية الرسالة ػ

 ػ رسالة العرائس: في المنطؽ.
 ػ غاية البياف في تفسير آية الكرسي.

 تيذيب القراءة: في ثبلث كثبلثيف جزءان.ػ 
 .البيضاكم لطكالع شرحكىك  :الطكالع نشرػ 

.العمكـ ترتيبػ كتاب   : في تصنيؼ العمـك
 .كشرحو التجكيد في :المقؿ جيدػ 
 .المقؿ جيد بيافػ 
 .المعجمة الضاد في رسالةػ 
  .تسييؿ الفرائضفي رسالة ػ 
 .الرسكؿ كالدم في كالفرح السركر رسالةػ 
 .الكتاب ـأ آيات مناسبات بياف في النجاة نيرػ 

 ػ رسالة في ذـ الدخاف.
 ػ كتاب "ترتيب العموـ"30

 أػ نسخ مخطوطة0
يكجػػػد عػػػدة نسػػػخ مخطكطػػػة مػػػف ىػػػذا الكتػػػاب، كمنيػػػا: نسػػػخة مصػػػكرة فػػػي مركػػػز البحػػػث 

حيػػاء التػػراث اإلسػػبلمي فػػي مكػػة المكرمػػة بػػرقـ ) ( كرقػػة؛ 63معػػارؼ عامػػة( فػػي ) 115العممػػي كا 
معػارؼ عامػة(، كنسػخة فػي مكتبػة  3492كىي مصػكرة عػف نسػخة مكتبػة جامعػة برنسػتكف بػرقـ )

معارؼ  97( كرقة، كنسخة في دار الكتب المصرية برقـ )65( في )1495جامعة أـ القرل برقـ )
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(، كنسػػػخة فػػػي المكتبػػػة السػػػميمانية فػػػي تركيػػػا بػػػرقـ ىػػػػ1128( كرقػػػة كتبػػػت سػػػنة )42عامػػػة( فػػػي )
 .(ؾ 2430)برقـ  الرباطقة. كنسخة في ( كر 51( في )900)

 ب ػ مضموف الكتاب0
قٌدـ المرعشي لكتابو بمقدمة مطٌكلة، مكضحان مضمكف الكتػاب كترتيبػو، فيقكؿ:"فػأردت أف  

أنبئكـ معاشر الطمبة بخير مف ذلؾ، كأدلكـ عمى تجارة تنجيكـ عما يرديكـ بإنشاء رسالة تتضمف: 
 مقدمة كمقصديف كتذييبلن كخاتمة. 

مقدمػػػة: فػػػي تعػػػداد الفنػػػكف النافعػػػة كتقسػػػيميا إلػػػى شػػػرعي كغيػػػر شػػػرعي، كتقسػػػيـ أحكػػػاـ ال
االشػػتغاؿ بػػالفنكف. المقصػػد األكؿ: فػػي تعريفػػات الفنػػكف النافعػػة، كبيػػاف التػػدبيرات الرديػػة. المقصػػد 
الثاني: في بياف الترتيب البلئػؽ لممبتػدئ فػي االشػتغاؿ بتمػؾ الفنػكف كبيػاف مراتػب العمػـ. كالتػذييؿ: 

ي مدح القرآف. كالخاتمة: فيما يتعمػؽ بالفمسػفة. كسػميتيا ترتيػب العمػكـ. إف أريػد إال اإلصػبلح مػا ف
ليو أنيب".  استطعت. كما تكفيقي إال باهلل عميو تككمت كا 

 إذف، يتألؼ كتاب "ترتيب العمكـ" لممرعشي مف التالي:
كعمػػـ غيػػر شػػرعي كأحكػػاـ : ذكػػر فييػػا تعػػداد الفنػػكف النافعػػة كتقسػػيميا إلػػى عمػػـ شػػرعي المقدمػػةػػػ 

العمكـ كمراتبيا...، كقد كضع فييا المرعشي خبلصة تجربتو كخبرتو في ترتيب العمػـك كالمعػارؼ، 
 كتتضمف ثبلثة كعشريف فصبلن.

: ذكػػػر فيػػػو تعريفػػػات الفنػػػكف النافعػػػة )المنػػػاظرة، كعمػػػـ الكػػػبلـ، كالفقػػػو كأصػػػكلو، المقصػػػد األوؿػػػػ 
 كبياف التدبيرات الردية، كيتضمف عشرة فصكؿ. كالتفسير، كعمـ الخبلؽ، كالصكفية،..(

: ذكر فيو بياف ترتيػب العمػـك لمػف أراد تحصػيميا، كبيػاف مراتػب العمػكـ، كيتضػمف المقصد الثانيػ 
 ثبلثة فصكؿ.

: في مدح القرآف الكريـ، كخصص فيو فصبلن في أسمائو التي سماه اهلل تعالى بيا، كفصبلن تذييؿػ 
 الحديث الشريؼ.في مدائحو الكاقعة في 

: ذكر فييا كؿ ما يتعمؽ بالفمسفة مف بيانيػا كذميػا كذـ المتفمسػفيف كحكػـ االشػتغاؿ بيػا، الخاتمةػ 
 كتتضمف أربعة فصكؿ. 

 أىمية الكتاب0سبب التأليؼ و ػ ت 
ذكػػر المرعشػػي فػػي مقدمػػة كتابػػو سػػبب تأليفػػو، أنػػو نظػػران لتكػػاثر الشػػركح كشػػركح الشػػركح،  

شي، كتفرع العمـك ككثرتيا، أصبح أمرىا عقبة في طريؽ طبلب العمـ، إذ كالحكاشي كحكاشي الحكا
يمتػبس عمػييـ فيػػـ القضػايا كتػػدبرىا، ألنيػـ يقػػرأكف الحاشػية أك الشػػرح قبػؿ المػػتف، كيقكؿ:"فػنؿ أمػػر 
الطمبة إلى أف ترككا بعض الفنكف المعتبرة رأسػان كمػف بعضػيا ثمثػان أك نصػفان"، كلػذلؾ فقػد ألػؼ ىػذا 
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تيب العمكـ بحيث يعرؼ األصؿ مف الفرع. عٌدد فييا العمكـ كأقساميا كأحكاـ االشتغاؿ الكتاب، لتر 
 بيا كتعريؼ الفنكف النافعة كمراتبيا.

يعد كتاب "ترتيب العمكـ" لممرعشي مف الكتػب المختصػرة فػي بابػو، ذكػر فيػو مؤلفيػو أنػكاع 
العمكـ كأصنافيا، كما يبحث فيو عنيا، كمنافعيا كمراتبيػا، كأحكاميػا، كمػا يتعمػؽ بػذلؾ مػف الفكائػد 

 الميمة. كذكر في كؿ عٍمـو أنفسى ما أيٌلؼ فيو مف الكتب. 
" بشػػ كؿ أساسػػي قضػػية ترتيػػب فنػػكف المعرفػػة، ككػػذلؾ تقػػديـ كيتنػػاكؿ كتػػاب "ترتيػػب العمػػـك

منيج تربكم في إعداد الدارسيف لمختمؼ فنكف المعرفة، فضبلن عف إفراد قسـ مف الكتاب لتكضػيح 
 األحكاـ الشرعية لتعمـ الفنكف المختمفة مف المعرفة.

 كيعػػػد الكتػػػاب اسػػػتكماالن لمػػػا سػػػاىـ بػػػو العممػػػاء فػػػي اإلسػػػبلـ فػػػي ميػػػداف تصػػػنيؼ العمػػػكـ
كترتيبيا، إذ كما يبلحظ أف التاريخ العربي اإلسبلمي قد حفؿ بإسيامات عديػدة لمعممػاء فػي مجػاؿ 
، حتػػى جػػاء محمػػد المرعشػػي فػػي النصػػؼ األكؿ مػػف القػػرف الثػػاني عشػػر اليجػػرم  تصػػنيؼ العمػػـك
ليؤكػػػػد بػػػػأف عممػػػػاء اإلسػػػػبلـ قػػػػد اسػػػػتمركا فػػػػي إيػػػػبلء مكضػػػػكع تصػػػػنيؼ العمػػػػـك كترتيبيػػػػا عنػػػػايتيـ 

 كاستمركا في إثرائو بإضافات جديدة كاجتيادات مختمفة. كاىتماميـ،
 ػ منيج المرعشي وخطتو في تصنيؼ العموـ40
 : لعمـواالغاية مف تصنيؼ  أػ

" تصنيفو لمعمكـ: حسب االنتفاع منيا، أك حسب الحكـ  حدد المرعشي في كتابو "ترتيب العمـك
 الشرعي ليا.

  ًإلى ثبلثة أصناؼ، كىي: قسميا  0حسب منفعتيا - أوال 
 عمكـ نافعة: مثؿ العمـك العربية كالعمـك الشرعية. .6
 عمـك ضارة: مثؿ الفمسفة كالسحر. .9
 عمكـ ال ينفع عمميا كال يضر جيميا: مثؿ الشعر كاألنساب. .1

  عمى النحك التالي:إلى عدة أقساـ قسميا  :الحكـ الشرعي حسب -ثانيًا 

مسػتندان إلػى أف حكػـ العمػـ  كمكػركه، كمبػاح. مندكب، كحػراـ،ك ف، كفرض كفاية، يفرض ع
 .xxxviiiتابع لممعمكـ كيضرب لكؿ نكع مثبلن 

 :خطة التصنيؼ ب ػ
مػػػف كتابػػػو، حيػػػث رتػػػب  المقصػػػد األوؿفػػػي تصػػػنيؼ العمػػػـك فػػػي  خطػػػة المرعشػػػيتظيػػػر 

 تصنيؼ العمـك حسب أىميتيا بالتدريج لطالب العمـ، كىي عمى النحك التالي:
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كضػػع حػػدكدان لكػػؿ فػػف مستشػػيدان عرفيػػا ك  المغػػة العربيػػة0عمػػـو  .6
كناقبلن مف أقكاؿ أئمػة كػؿ فػف مػع المقارنػة كالتعقيػب عمػى أقػكاؿ مػف يأخػذ عػنيـ، 

بفػػػف التصػػػريؼ كاالشػػػتقاؽ، ثػػػـ فػػػف الخػػػط العربػػػي، فػػػالنحك، فػػػالعركض،  مبتػػػدئاً 
 فالقافية، فالببلغة،..

الميػػػزاف، كالمنػػػاظرة، كمبػػػادئ عمػػػـ كىػػػي: عمػػػـ : العمػػػـو العقميػػػة .9
 كالرياضيات: اليندسة، كالحساب، كالييئة.الكبلـ، 

العقائػػػػد، عمػػػػـ  :: كىػػػػيالعمػػػػـو المػػػػأخوذة مػػػػف الكتػػػػاب والسػػػػنة .1
 كاألخبلؽ، كالمكعظة، كعمـ الفقو كأصكلو.

يفرد المرعشي بابان خاصان يعدد فيػو العمػكـ الخاصػة بػالقرآف  عمـو القرآف الكريـ0  .9
الكػػػريـ كمنيػػػا: عمػػػـ نظمػػػو كتجكيػػػده ككقفػػػو كابتدائػػػو كمرسػػػـك مصػػػاحفو كقراءتػػػػو 

 كتفسيره.
: كىػػػي عمػػـ متنػػػو كمعانيػػػو كأحكالػػػو مػػػف القػػػكة كالضػػػعؼ الشػػػريؼ عمػػػـو الحػػػديث .1

 ."عمـ أصوؿ الحديث"بحسب اختبلؼ نقمتو كيسميو 
تػػأثر المرعشػػي بحجػػة فػػي ىػػذا التصػػنيؼ يظيػػر : وغيػػر الشػػرعيالعمػػـ الشػػرعي  .1

ـ(، إذ ينقػػؿ عنػػو 6666ىػػػ/161اإلسػػبلـ أبػػي حامػػد محمػػد بػػف محمػػد الغزالػػي )ت
 ..لمعمـ إلى شرعي وغير شرعيتقسميو 

 يقسػػـ المرعشػػي العمػػـ الشػػرعي عمػػى ثبلثػػة أقسػػاـ، كمنيػػا: أف الشػػرعي مػػا  0العمػػـ الشػػرعي
يسػػتفاد مػػف األنبيػػاء عمػػييـ السػػبلـ كال يرشػػد إليػػو العقػػؿ كال التجربػػة كال السػػماع مػػف غيػػر 
األنبيػػاء عمػػييـ السػػبلـ. كذكػػر بحثػػان مطػػكالن عػػف معػػاني العمػػـ الشػػرعي نػػاقبلن آراء اآلخػػريف 

 .مناقشًا ليا وناقداً 
  يبػػيف المرعشػػي أف العمػػػـ غيػػر الشػػرعي ىػػك المسػػتفاد مػػف األنبيػػػاء  :غيػػر الشػػرعيالعمػػـ

أم أنيػػا آلػػة تسػػاعد  "اآلليػػة"عمػػييـ السػػبلـ كغيػػرىـ كعمػػـك المغػػة كالكػػبلـ كغيػػره، كيسػػمييا 
 الطالب لمكصكؿ إلى العمـك الشرعية.

مػف أراد المرعشػي بيػذا التصػنيؼ خػص : حسب فئات طػالب العمػـ لعمـواترتيب  .7
 التحصيؿ مف الدارسيف، حسب فئاتيـ، صغاران كانكا أـ كباران راشديف: 
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 يمقػف أكالن اإليمػاف عمػى قػدر فيمػو، فػإف كػاف صػبيان يػؤمر بعػده  :الدارس المبتدئ
بػػتعمـ القػػرآف الكػػريـ، ثػػـ يػػؤمر بػػتعمـ تفاصػػيؿ اإليمػػاف كعقائػػد أىػػؿ السػػنة كالقػػدر 

 المفركض مف عمـ األخبلؽ كعمـ الصبلة. 
 الفاتحػػة سػػكرة يػػؤمر بػػتعمـ  ؛اإليمػػاف عمػػى قػػدر فيمػػو وبعػػد تمقينػػ :البػػالغ الػػدارس

كسػػكر قصػػار، ثػػػـ يػػؤمر بػػتعمـ جميػػػع القػػرآف الكػػػريـ، ثػػـ يػػؤمر بػػػتعمـ رسػػالة مػػػف 
الرسػػػائؿ المبسػػػطة فػػػي المغػػػة العربيػػػة ثػػػـ الصػػػرؼ ثػػػـ النحػػػك ثػػػـ عمػػػـ األحكػػػاـ ثػػػـ 

ؿ الفقػو ثػـ الفقػو، كمميػزات كػؿ المنطؽ ثـ المناظرة ثـ الكبلـ ثـ المعاني ثـ أصػك 
عمـ أصػػػكؿ الحػػػديث ثػػػـ الحػػػديث ركايػػػة كدرايػػػة ثػػػـ تعمػػػـ... ثػػػـ يػػػؤمر بعػػػد ذلػػػؾ بػػػ

التفسير... كأما تعمـ عمـ التجكيد كالقراءات كمرسكـ المصاحؼ فيتعمميػا الطالػب 
متى قدر قبؿ تعمـ التفسير... كأما الحساب كاليندسة كالييئػة كالعػركض فيتعمميػا 

 ينبغي تقديـ الحساب عمى تعمـ األحكاـ خصكصان الفرائض. متى قدر، لكي

يراعػػي المرعشػػي فػػي منيجػػو أعمػػار طػػبلب العمػػـ مػػف حيػػث السػػف مراعػػاة أعمػػار طػػالب العمػػـ0 ػػػ 
 .xxxviiiالمترتبة عميو القدرة العقمية كمدل مقدرتو عمى التحمؿ

حسػب -األحكػاـعمػـ الحسػاب عمػى عمػـ يجػب تقػديـ  :أىمية العمـو وترتبيا عمى بعضيامراعاة ػ 
، ذلػػؾ ألف كثيػػران مػػف المسػػائؿ الفقييػػة بػػأمس الحاجػػة إلػػى الحسػػاب، كخػػص بالػػذكر رأم المرعشػػي

الفػػػػرائض ألف عمػػػػـ الفػػػػرائض مرتكػػػػز عمػػػػى الحسػػػػاب ارتكػػػػازان  كميػػػػان، فالػػػػذم ال يعػػػػرؼ الحسػػػػاب ال 
 يستطيع أف يحؿ أدنى كأبسط مسائؿ الميراث... 

: فػػذكر أف رجػػبلن سػػأؿ قاضػػيان أف فػػرائضأمثمػػة مػػف غيػػر الكيضػػرب المرعشػػي عمػػى ذلػػؾ 
يحكـ لو في عامؿ استأجره ليحفر لو حفرة مساحتيا عشرة في عشرة كالعمػؽ متػران كاحػدان فمػـ يحفػر 
العامػػؿ إال خمسػػة فػػي خمسػػة فكػػـ يعطيػػو مػػف األجػػر المتفػػؽ عميػػو كقػػدره عشػػرة دنػػانير، فالقاضػػي 

انير ظنػان منػو أف مسػاحة خمسػة الذم ال يعرؼ الحساب سيقضى لو بنصػؼ األجػرة أم خمسػة دنػ
في خمسة ىي نصؼ مساحة العشرة في عشػرة، كأمػا القاضػي الػذم يعػرؼ الحسػاب فسيقضػى لػو 
بربع األجر أم ديناريف كنصؼ ألف الخمسة في خمسػة تسػاكم خمسػة كعشػريف كىػي ربػع العشػرة 

 في عشرة كىي مئة.
قػػد تنػػاكؿ بشػػيء مػػف التفصػػيؿ  ػػػ كمػػف الجػػدير باإلشػػارة إلػػى أف المرعشػػي فػػي طركحاتػػو التربكيػػة

، فيقكؿ:"فالممكػػة ىػػي القػػدرة عمػػى استحضػػار كػػؿ مسػػألة موضػػوع اإلدراؾ وممكػػات الطػػالب العقميػػة
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كميػػة مػػف مسػػائؿ العمػػـك متػػى يػػرد عميػػؾ جػػزمء مػػف جزئيػػات تمػػؾ المسػػألة"، ثػػـ يقسػػـ الممكػػة إلػػى 
 قسميف، فيقكؿ:"ممكة استحضار كاستنباط، كممكة المطالعة".

 العمـو والمعارؼ0ت ػ تعاريؼ 
 في كتابو تعريفات الفنكف النافعة كبياف التدبيرات الردية... المقصد األوؿأفرد المرعشي 

عػف كػؿ عمػـ جميػع  -عمػى حػد تعبيػره-تعريفػان بحيػث يجمػكقػدـ المرعشػي ليػا  :الفنوف النافعة .6
 اإلييامات التي يمكف أف تعترض سبيؿ الطالب كتصرفو عف المتابعة..

مػػف  -مػػف حيػػث ال يشػػعركف -ىػػي مبلحظػػات تربكيػػة لمػػا يقػػع فيػػو الطػػبلب :الرديػػةالتػػدبيرات  .9
الفصػػؿ األخطػػاء التػػي قػػد تػػؤدم بحيػػاتيـ العمميػػة إلػػى االنعطػػاؼ، كتسػػتغرؽ ىػػذه المبلحظػػات 

 مف فصمي المقصد األكؿ حيث تشتمؿ عمى ما يمي: الثاني

 ػ سمكؾ مف لـ يرزقو اهلل تعالى حدة الذىف مف مسالؾ األذكياء.
أف مػػف يشػػرع فػػي دقػػائؽ فػػف مػػف الفنػػكف قبػػؿ تعمػػـ مبادئػػو كأسسػػو ال تتفػػتح لػػو المقاصػػد   ػػػ

 كبالتالي يتعقد منو كينفر عنو.
ػػػػ أف بعػػػض المدرسػػػيف يقػػػرر عمػػػى الطالػػػب المبتػػػدئ األسػػػئمة كاألجكبػػػة الدقيقػػػة كالطالػػػب 

نصػر  أبػك لػديفا القضػاة تػاج قاضػيالمبتدئ ال يفيـ أكثرىا، كنقؿ عف اإلماـ أبي حامػد الغزالػي ك 
" أقػكاالن تػػدعـ الػنقـ كمبيػد الػػنعـ معيػدصػاحب "( ـ1370ػ/ىػ771ت) السػػبكي عمػي بػف الكىػاب عبػد

 رأيو في ىذه المسألة.
 ػ إطالة االشتغاؿ بفف بحيث يعكقو عف تحصيؿ فف يساكيو في الحاجة أك ىك أىـ منو.

طاقتػػو فيضػػيع ػػػ عجمػػة بعػػض الطمبػػة إلػػى الفػػراغ عػػف مشػػقة التحصػػيؿ فيتحمػػؿ أكثػػر مػػف 
 الجميع.

ػ عدـ صبر بعض الطمبة عمى السككت إلى أف يتـ تقرير األستاذ فيتكمـ أثناء تقريره، مما 
 يسبب تجاكب الشركاء )الطمبة( فيؤدم إلى التغاضب بيف يدم األستاذ كفي ذلؾ أذية عظيمة لو.

عػيف الطػبلب ػ استنكاؼ المعمػـ أف يقػكؿ:"ال أدرم" فيفػكه بمػا ال يػدرم كتسػقط ىيبتػو مػف أ
 كيستيجنكه.

-ػ طكؿ نظر الطالػب فيمػا ال سػبيؿ إلػى فيمػو. كعنػد ىػذه المبلحظػة يقػؼ محمػبلن كمعمػبلن 
ذا عممػت ىػذا -كما كقؼ عند غيرىا إشػارة -مبينان أسباب استتار معنػى الكػبلـ كغمكضػو فيقػكؿ:"كا 

اسػتتر المػراد بػو: فػاعمـ أنػو إنمػا يفيػد التأمػؿ فػي كػبلـ  -إلى أحكاؿ الغمػكض إذ يػذكرىا بالتفصػيؿ
إما لضػيؽ العبػارة أك خفػاء مرجػع اإلشػارة، أك بعػد التعمػؽ، أك تقػديـ مػا حقػو التػأخير، أك العكػس، 
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أك طػػي بعػػض مقػػػدمات الػػدليؿ، كمػػػا يشػػبو ذلػػػؾ ممػػا شػػػأنو أف يعػػرؼ بالتأمػػػؿ كيرجػػى االنكشػػػاؼ 
 بالنظر.

 :ث ػ درجات أىمية العمـو
 كىي: أىمية العمكـالثاني درجات  يتناكؿ المرعشي في الفصؿ الثاني مف المقصد

 .االستقصاء، كاالقتصاد، كاالقتصار
كىػي: التفسػير،  -نقبلن عف اإلمػاـ أبػي حامػد الغزالػي -كيطبقيا في أربعة أمثمة مف العمكـ

 كالحديث، كالفقو، كالكبلـ، لتككف مقياسان لغيرىا.
القػرآف الكػريـ أم : يبػيف أف ىػذه المرتبػة مػا يكػكف ضػعؼ االقتصػار فػي التفسػير مرتبػةػ 

 أحمػػػػػػد بػػػػػػف عمػػػػػػي الحسػػػػػػف أبػػػػػػك مثمػػػػػػو فػػػػػػي المقػػػػػػدار كذلػػػػػػؾ كتفسػػػػػػير "الػػػػػػكجيز" لئلمػػػػػػاـ الكاحػػػػػػدم
، كمرتبة االقتصاد ثبلثة أمثالو كػ"الكسيط" لمكاحدم أيضان، كمػا كراء ذلػؾ فيػك (ـ1076ػ/ى468)ت

 استقصاء.
بتصػػحيح : فاالقتصػػار فيػػو تحصػػيؿ مػػا فػػي الصػػحيحيف الحػػديثاالقتصػػار فػػي  مرتبػػةػػػ 

نسػػػختو عمػػػى رجػػػؿ خبيػػػر بعمػػػـ مػػػتف الحػػػديث..، كال يمػػػـز حفػػػظ متػػػكف الحػػػديث كمػػػا ال يمػػػـز حفػػػظ 
 أسامي الرجاؿ.

: أف نضيؼ إلى ما في الصحيحيف األحاديث المذككرة فػي القتصاداالقتصار في مرتبة ػ 
 المسندات الصحيحة، كما كراء ذلؾ فيك استقصاء.

ر فػػي مػػا يحكيػػو مثػػؿ "مختصػػر" اإلمػػاـ المزنػػي : فاالقتصػػاالفقػػو االقتصػػار فػػيمرتبػػة ػػػ 
، كاالقتصػاد فيػو ثبلثػة أمثػػاؿ ذلػؾ، كمػا عػدا ذلػػؾ (ـ878ػ/ىػػ264الشػافعي )ت يحيػى بػف إسػماعيؿ
 استقصاء.
: فاالقتصػار فيػو معرفػة عقائػد أىػؿ السػنة المنقكلػة عػف عمػـ الكػالـ االقتصار فػي مرتبةػػ 

كاالقتصاد في معرفة عقائد أىؿ السنة مع أدلة  السمؼ ال غير، ككتاب قكاعد العقائد مف األحياء،
نقميػػة أك عقميػػة بحيػػث يػػتمكف مػػف منػػاظرة المبتػػدع، ككتػػاب قكاعػػد العقائػػد أك الرسػػالة القدسػػية، ثػػـ 

 يحذر مما كراء ذلؾ مف مبتدعات البحكث فييا.
 فػػي النيايػػة ضػػابطان لكػػؿ مرتبػػة عمػػى النحػػك المرعشػػي يضػػع : ضػػوابط كػػؿ مرتبػػة

 التالي:

 : ىي اإلحاطة بأشير مسائؿ الفف.قتصارمرتبة اال
 : ىي الزيادة عمى االقتصار بإحاطة مشيكرات الفف.مرتبة االقتصاد

 : ىي اإلحاطة بنكادر كؿ فف.مرتبة االستقصاء
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 :  ج ػ اإلجازات )الشيادات(
التػػي تمػػنح لطػػبلب العمػػـ، فسػػمى مػػف حصػػؿ عمػػى  مكضػػكع اإلجػػازاتيتنػػاكؿ المرعشػػي 

 ، ، كأجاز إطبلؽ ىذه التسمية عمى مف حصؿ مراتب كاماًل أو تكميالً مرتبة االستقصاء مف العمـك
االقتصػػاد مػػف كػػؿ فػػف باعتبػػار أنػػو متييػػئ لمكمػػاؿ تييػػؤان قريبػػان، كغيػػر ذلػػؾ ال يصػػح، إال أف يػػراد 

ك االقتصػاد. كسػمى مػف كػاف كػامبلن فػي تحصػيؿ كمالو في فف معيف بمػغ منػو مرتبػة االستقصػاء أ
 .تكميؿ الموادالعمـك اآللية مف العقمية كالنقمية، 

 كمجمؿ القكؿ في ذلؾ أف الدرجات العممية عنده ثبلث:
 .تكميؿأك  وكامؿ، وتكميؿ المواد، مبتدئ

 تحػػذيره كانتقػػاده ألكلئػػؾ الػػذيف يتزيػػكف بػػزم المرعشػػي دائمػػان يكػػرر : تحػػذير وانتقػػاد
العممػػاء كيتسػػػمكف بأسػػػمائيـ كيأخػػذكف ألقابػػػو كدرجػػػاتيـ العمميػػة كىػػػـ ال يحسػػػنكف 
قػػػراءة القػػػرآف الكػػػريـ نظػػػران، كيحمػػػؿ المسػػػئكلية الجسػػػيمة فػػػي ذلػػػؾ ألسػػػتاذه الػػػذم 

 أعطاه اإلجازة كمنحو الثقة كىك أكؿ مف يعمـ حقيقتو.

 :األحكاـ الشرعية موضوعح ػ 
مختمػػؼ فنػػكف المعرفػػة مبينػػان مػػا ىػػك فػػرض عػػيف لػػتعمـ  األحكػػاـ الشػػرعيةيتنػػاكؿ المرعشػػي 

كمػا ىػك فػرض كفايػة كمػا ىػك منػدكب كمػا ىػك حػراـ كمػا ىػك مكػركه كمػا ىػك مبػاح منيػا. كضػػرب 
كبػػيف فػػي ذلػػؾ األمثػػاؿ الكثيػػرة، كقػػد خصػػص المرعشػػي لػػذلؾ معظػػـ فصػػكؿ المقدمػػة: مػػف الفصػػؿ 

 الخامس حتى الفصؿ الثالث كالعشريف.
.الفصؿ الخامس: بيف تقسيـ أح  كاـ العمـك

 الفصؿ السادس: بيف أف حكـ العمـ كحكـ المعمـك إذا تكقؼ المعمـك عمى ذلؾ العمـ.
الفصؿ السابع: بيف فيو أنو إذا كاف مظنة الكقكع في الحراـ القطعي أك المكركه التحريمي 
أك التنزييي، فيفرض عميو معرفة طريؽ التجنب عف األكؿ كيجب عميو معرفة طريؽ التجنب عف 

 اني كيستحب في الثالث.الث
 الفصؿ الثامف: بيف فيو حكـ عمـ الحراـ كالمكركه إذا فشا بيف الناس.

 الفصؿ التاسع: بيف حكـ مف يخشى عمى نفسو الغكاية مف تعمـ المحرمات.
 الفصؿ العاشر: بيف فيو فرض العيف مف العمكـ، كقسمو إلى: اعتقاد كفعؿ كترؾ.

 العاقؿ ال يعذر بالجيؿ بخالقو.الفصؿ الحادم عشر: بيف أف البالغ 
 الفصؿ الثاني عشر: بيف فيو أف عمـ ما ليس مف ضركريات الديف يفترض طمبو كفاية.

.  الفصؿ الثالث عشر: يبيف فرض الكفاية مف العمـك
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 الفصؿ الرابع عشر: يبيف مراتب العمكـ الثبلثة: اقتصار، كاقتصاد، كاستقصاء.
 تحصيؿ مرتبة االقتصاد في كؿ عمـ.الفصؿ الخامس عشر: يبيف كيفية 

 الفصؿ السادس عشر: يبيف حكـ حفظ القرآف الكريـ.
.  الفصؿ السابع عشر: يبيف كاجب العيف ككاجب الكفاية مف العمـك

 الفصؿ الثامف عشر: يبيف المندكب عينان.
.  الفصؿ التاسع عشر: يبيف المحـر مف العمـك

 الفصؿ العشريف: يبيف حكـ تعمـ المنطؽ.
 صؿ الحادم كالعشريف: يبيف حكـ عمـ الرمؿ.الف

 الفصؿ الثاني كالعشريف: يبيف فيما يككف تعممو مكركىان كراىة تحريـ.
 الفصؿ الثالث كالعشريف: يبيف فيما يككف تعممو مباحان.

 :ػ استنتاج
، فقػد استقصػػاىا جميػع أحكػاـ تعمػـ العمػـو (23-5السػابقة ) جمػع المرعشػي فػي الفصػكؿ

كميػػا نػػاقبلن آراء مػػف سػػبقو مػػف العممػػاء المسػػمميف مستشػػيدان بمػػا يػػراه يصػػمح لبلستشػػياد، رادان مػػاال 
يصمح، كىذا يظير شخصيتو العممية كمقدرتو عمى مناقشة كتحميؿ اآلراء. كمثاؿ ذلؾ ما جاء في 

حكػػـ ت األقػػكاؿ فػػي فيقكؿ:"اختمفػػ ،حكػػـ االشػػتغاؿ بػػالكالـالفصػػؿ الرابػػع مػػف المقصػػد األكؿ فػػي 
، يعنػػػي مػػػع مجادلػػػة الفػػػرؽ اإلسػػػبلمية، فقػػػاؿ بعػػػض: إنػػػو فػػػرض الكفايػػػة، كقػػػاؿ االشػػػتغاؿ بػػػالكبلـ

لػػػػى التحػػػػريـ ذىػػػػب الشػػػػافعي كمالػػػػؾ كأحمػػػػد بػػػػف حنبػػػػؿ كسػػػػفياف ..،  بعػػػػض: إنػػػػو بدعػػػػة كحػػػػراـ، كا 
ؽ أف أحدان كالصكاب أف كؿ بمد لـ تشع فيو عقائد أىؿ البدع ال حاجة فيو إلى عمـ الكبلـ، فمك اتف

اعتقد البدعػة يػدعى إلػى الحػؽ بأدلػة مػأخكذة مػف القػرآف كالحػديث، فإنػو أنفػع مػف أدلػة المتكممػيف، 
ككػػؿ بمػػد شػػاع فيػػو عقائػػدىـ يصػػير القيػػاـ بيػػذا العمػػـ فػػرض كفايػػة فيػػو، لكػػف ينبغػػي أف يخصػػص 

 بتعميمو مف لو ثبلث خصاؿ:
 ذا عرض.األكلى: الحرص عمى التعمـ، كي ال يفتر عف إزالة الشؾ إ

 كالثانية: الذكاء، فإف البميد قد ال يفيـ سبيؿ الخبلص عف شبو المبتدعة.
 كالثالثة: أف يككف في طبعو الصبلح كالديانة، كال يككف مغمكب الشيكة".

كىنػػػا يبلحػػػظ أف المرعشػػػي قػػػد أكجػػػد ليػػػذا الخػػػبلؼ مخرجػػػان بمػػػا يػػػدؿ عمػػػى مقدرتػػػو عمػػػى 
يخػػػرج منيػػػا بحمػػػكؿ سػػػميمة، كمػػػا ذلػػػؾ إال بػػػكافر الخػػػكض فػػػي غمػػػار المسػػػائؿ المشػػػكمة كالمعقػػػدة ك 

 إطبلعو كغزارة عممو كاتقاد ذكائو.
 :خ ػ عمـو الصوفية
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مف انتشار عمـ الصكفية بػيف معظػـ النػاس،  -كما قبمو-تأثر المرعشي بمعطيات عصره 
ىػػذا العمػػـ الػػذم أخػػذ مكانػػة مميػػزة مػػف الفكػػر اإلسػػبلمي، فالمرعشػػي لػػـ يكتػػؼ إف كػػاف سػػائران تحػػت 
لكائيػػا بػػؿ نصػػب نفسػػو لمػػذب كالػػدفاع عنيػػا كعػػف آرائيػػا كعػػف معميػػات أفكارىػػا كغػػكامض مسػػائمو 

 كالمعاني الباطنة كالتفسيرات اإلشارية آليات القرآف الكريـ.
مػػف بعػػد الفصػػؿ السػػابع حتػػى  المقصػػد األوؿبحثػػان خاصػػان فػػي  عمػػـ التصػػوؼلكقػػد أفػػرد 

ي تعريفو كحكمو ككتبػو، كأقسػامو كأسػمائو، كفرعػو الفصؿ العاشر، كنقؿ فيو أقكاؿ أئمة ىذا الفف ف
كعمػـ المكاشػفة كعمػـ المكىبػة  عمػـ البػاطفالذم يسميو  -العمـ المدنيكفرع عنو  عمـ األخالؽعف 

كعمـ األسرار، كالعمـ المكنكف، كعمػـ الكراثػة كعمػـ الحقيقػة ك... كيخصػص الفصػؿ العاشػر لمػدفاع 
 عف الصكفية.

لمحػػػديث عػػػف مكضػػػكع "غايػػػة المعاممػػػة"، كبيػػػا أراد  -بػػػدكف تػػػرقيـ-ثػػػـ يخصػػػص فصػػػبلن 
 المعاممة بالشريعة اإلسبلمية، فيقكؿ:"غاية الشريعة الحقيقة، كغاية الحقيقة المعرفة".

 العمـو التطبيقية وغيرىا0 د ػ
المرعشي عف العمكـ الككنية، فيعرؼ أغمبيا، كيذكر أحكاليا، كالعمماء الذيف نبغكا يتحدث 

يشير إلى تعريؼ عمـ الرياضيات كالعمـك التابعة ليا، فيقكؿ:"الرياضػيات: جمػع فييا كتصانيفيـ، ف
الرياضػػي نسػػبة إلػػى الرياضػػة، سػػميت بيػػا الرتيػػاض الػػذىف، أم انقيػػاده بسػػبب االشػػتغاؿ بيػػا إلػػى 
درؾ المعقػكالت.. كالمتعػارؼ منيػا: اليندسػػة كالحسػاب كالييئػة. أمػا اليندسػػة: فيػك عمػـ يبحػث فيػػو 

دير، أم الكػػػـ المتصػػػؿ.. كأمػػػا عمػػػـ الحسػػػاب: فيػػػك عمػػػـ بقػػػكانيف ييسػػػتخرج بيػػػا عػػػف أحػػػكاؿ المقػػػا
المجيػػكالت العدديػػة مػػف معمكماتيػػا.. كأمػػا الييئػػة: فيػػي عمػػـ يبحػػث فيػػو عػػف ىيئػػة األجػػراـ العمكيػػة 
كالسػػفمية عمػػى مػػا دلٌػػت عميػػو أرصػػادىـ كتخمينػػاتيـ..". كيػػذكر عمػػـ الطػػب فيقكؿ:"فيػػك عمػػـ يبحػػث 

فيقكؿ:"تشػػرج  -بػػالجيـ-إلنسػػاف مػػف الصػػحة كالمػػرض"، كيػػذكر عمػػـ التشػػريجفيػػو عػػف أحػػكاؿ بػػدف ا
المحـ بالدـ تداخؿ. فيك عمـ يبحث فيو عف أعضاء اإلنساف ككيفية تركيبيا". كيذكر عمـك أخرل، 
مثؿ: عمـ المكعظة، كعمـ المحاضرات، كعمـ التاريخ، كعمـ الفراسة، كعمـ تعبير الرؤيا، كعمـ تعمـ 

 المغات.
 :بمدح القرآف الكريـ ؿتذييذػ 

قبؿ الخاتمة، كيقصد بو كما يقكؿ:"لتيييج نشػاط الطػالبيف ليرغبػكا  التذييؿيضع المرعشي 
فيػػو كفػػي العمػػـك المتعمقػػة بػػو"، فيػػكرد جممػػة مػػف اآليػػات الكريمػػة فػػي مػػدح القػػرآف الكػػريـ، ثػػـ يعقػػد 

خػػر فػي مدائحػو الكاقعػة فػػي فصػبلن فػي أسػماء القػػرآف الكػريـ التػي سػماه اهلل تعػػالى بيػا، ثػـ فصػبلن آ
 عبػد أبػكالحديث النبكم الشريؼ؛ كأشار بو إلى مكاضع أكثر تفصيبلن كػ"مشكاة المصػابيح" لئلمػاـ 

، ثػػـ يعػػػرض مػػرة أخػػػرل بتكجيػػػو (ـ1340ػ/ىػػػ741)ت التبريػػػزم اهلل عبػػد بػػػف محمػػد الػػػديف كلػػي اهلل
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بالتكميؿ ال يقدر عمى قراءة القػرآف البلئمة عمى العمماء الشكمييف فيقكؿ:"فقد رأينا بعض ما يسٌمى 
قػػدر مػػا تجػػكز بػػو صػػبلتو، كىػػك قػػد يتصػػٌدل لمتقػػكل، كقػػد ىػػدـ التقػػكل مػػف أساسػػيا، كيتػػكرع عػػف 
الشػػػػبيات كيفسػػػػد الصػػػػمكات كػػػػؿ يػػػػكـ خمػػػػس مػػػػرات، كيتخػػػػذ مػػػػف القػػػػرآف كردان، يريػػػػد أف يعبػػػػد اهلل 

 بالسيئنت،..". فيك كعادتو يحمؿ عمى ىؤالء بشدة كفي أكثر مف مكضع.
 :ػ خاتمةر

": فيخصص الفصؿ األكؿ في بيانيػا فيما يتعمؽ بالفمسفةيختـ المرعشي رسالتو بخاتمة "
كتعريفيا، كينقؿ في تعريفاتيا كأقساميا عف عدد مف العمماء، كمنيـ: ابف قيـ الجكزية أبك عبد اهلل 

كخاصػة  ـ(، كاإلماـ أبي حامد الغزالػي1350ىػ/751شمس الديف محمد بف أبي بكر الدمشقي )ت
 في أجزاء الفمسفة األربعة:

 : كىما مباحاف.اليندسة والحسابػ األكؿ 
فيػػك  يسػػمى الميػػزاف أيضػػان،ك : المنطػػؽ: كىػػك داخػػؿ فػػي الكػػبلـ، فيقكؿ:"المنطػػؽػػػ الثػػاني 

داخػؿ فػي الكػبلـ كالفمسػفة ألنػو .. قػكانيف عقميػة خالصػة.. الفكػر كفاسػده قكانيف يعرؼ بيػا صػحيح
فيػك عمػـ  ،الػديف عمػـ أصػكؿ كيسػمى أيضػان ، عمـ الكػبلـ كأماعمـ الكبلـ:"". كيقكؿ عف مبادئ ليما
كقػد يعػرؼ بأنػو عمػـ  ،عنيػا عمػى إثبػات العقائػد الدينيػة بػإيراد الحجػج عمييػا كرفػع الشػبو يقتػدر بػو

 ".كالمعاد عمى قانكف اإلسبلـ يبحث فيو عف ذات اهلل كصفاتو كأحكاؿ الممكنات مف المبدأ
 ىي بحث عف ذات اهلل تعالى كصفاتو كىي داخمة في الكبلـ.: ك اإلليياتػ الثالث 
: كىي بحث عف األجساـ الطبيعية: البسػيطة كىػي األفػبلؾ كالعناصػر، الطبيعياتػ الرابع 

 أك المركبة كىي المعادف كالنبات كالحيكاف.
كينقؿ عف اإلماـ الغزالي ممخصػان مجمػبلن فػي أقسػاـ الفمسػفة كحكػـ كػؿ قسػـ، فيقكؿ:"كقػاؿ  

الغزالػػػي: كػػػبلـ الفبلسػػػفة فػػػي الرياضػػػيات برىػػػاني، فيػػػو نظػػػر، ألف بعػػػض كبلميػػػـ فػػػي –المنقػػػذ فػػػي
الييئة تخميني، كأما اإللييات ففييا أكثر أغػاليطيـ". كمػع أف اإلمػاـ الغزالػي يكافػؽ الفبلسػفة عمػى 

لػػي أقػػكاليـ فػػي الرياضػػيات كينتقػػدىـ كيخػػالفيـ فػػي اإللييػػات، إال أف المرعشػػي يخػػالؼ اإلمػػاـ الغزا
 حتى في الرياضيات كخاصة في جزء الطبيعيات منيا.

ثػـ يعقػػد المرعشػػي فصػػبلن فػػي نقػػؿ مػػا ذكػره العممػػاء فػػي ذـ الفمسػػفة كالفبلسػػفة، فيػػكرد اآليػػة 
اءىٍتييـٍ  فىمىمَّا} :تعالى قاؿالكريمة،  ميييـٍ  جى كا ًباٍلبىيّْنىاتً  ريسي ا فىًرحي ػاؽى  اٍلًعٍمػـً  ًمػفى  ًعٍندىىيـٍ  ًبمى ػا ًبًيػـٍ  كىحى  كىػانيكا مى

كمعيػػػا أحػػػد كجػػػكه تفسػػػير ىػػػذه اآليػػػة أف يػػػراد مػػػف العمػػػـ عمػػػـك  ،[85-83: غػػػافر{ ]يىٍسػػػتىٍيًزئيكفى  بًػػػوً 
الفبلسفة كالدىرييف مف بني يكناف، كيقكؿ:"نحف قـك ميذبكف فبل حاجة إلػى مػف ييػذبنا"، ثػـ يػذكر 

 عمػػر بػػف لػػديف مسػػعكدا سػػعدأقػػكاؿ كثيػػرة عػػف العممػػاء ممػػف تكممػػكا فػػي ىػػذا الشػػأف أمثػػاؿ: اإلمػػاـ 
 محمػػد بػػف شػػرؼ الػػديف الحسػػيفصػػاحب "رد الفصػػكص"، كالشػػيخ  (ـ1390ػ/ىػػ793التفتػػازاني )ت
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 فضػؿ الػديف شياب اهلل عبد أبكصاحب "حاشية الكشاؼ"، كالمحدث  (ـ1342ػ/ى743الطيبي )ت
كاإلماـ أبي  صاحب "شرح مصابيح البغكم"، (ـ1263ػ/ى661)ت حنفيالتكربشتي ال حسف بف اهلل

الجرجػػػػػػػاني  محمػػػػػػػد بػػػػػػػف عمػػػػػػػي الشػػػػػػػريؼحامػػػػػػػد الغزالػػػػػػػي فػػػػػػػي "المنقػػػػػػػذ مػػػػػػػف الضػػػػػػػبلؿ"، كاإلمػػػػػػػاـ 
 كغيرىـ.  ،(ـ1413ػ/ى816)ت

، إذ يحرمػػو حكػػـ االشػػتغاؿ بالفمسػػفةكيخصػػص المرعشػػي الفصػػؿ الرابػػع مػػف الخاتمػػة فػػي 
 .قطعان كال يبيحو إال لمف فشا تعمميا في ناحيتو كأراد تعمميا لتبيف فسادىا ليـ

يذـ بيػا الفمسػفة وييجػو كأخيران، يذكر المرعشي في نياية الخاتمة أبياتان مف رجز الشعر 
؛ فيقكؿ:"كلنختـ الرسالة بمػا قمنػا فػي المتفمسػفيف نظمػان كنثػران. أمػا الػنظـ فيػك.. كأمػا النثػر الفالسفة

الكفػػػػر فيػػػػك: كمػػػػف النػػػػاس مػػػػف يفرحػػػػكف بالفمسػػػػفة كيكالػػػػكف الفبلسػػػػفة كيرتطمػػػػكف فػػػػي أنفسػػػػيـ فػػػػي 
كالضبلؿ، كيصدكف عف سبيؿ اليدل طائفة مف الطمبة، لكٌنا برآء منيـ كمما ييذكف بػو، بػدا بيننػا 

 كبينيـ العداكة، فحسبنا ما أنزؿ اهلل كما بمغنا مف رسكؿ اهلل..".
افى } كتابػو بػدعاء، فيقػكؿ:" يختـ المرعشيثـ  بّْػؾى  سيػٍبحى ػا اٍلًعػزَّةً  رىبّْ  رى سىػبلـه *  يىًصػفيكفى  عىمَّ  كى

مىى ًميفى  عى ٍمػدي *  اٍلميٍرسى اسػتراح القمػـ مػف تبيػيض  [.182- 180: الصػافات{ ] اٍلعىػالىًميفى  رىبّْ  ًلمَّػوً  كىاٍلحى
 الرسالة في سنة ثامنة كعشريف بعد مائة كألؼ". 

 ػ خاتمة50
معرفة الجكانب الحضارية التي كصػػؿ إلييػا العممػاء فػي اإلسػبلـ فػي إف ىدؼ البحث ىك 

الكتػػػاب  اكلػػػذلؾ سػػػعيت إلػػػى إمكانيػػػة االسػػػتفادة مػػػف ىػػػذ بغيػػػة تأصػػػيؿ ىػػػذا العمػػػـ. عمػػػـ التصػػػنيؼ،
 .في تأريخ العمـ في الحضارة العربية اإلسبلمية."ترتيب العمكـ" لممرعشي العممي الميـ 

فالكتاب يعد اسػتكماالن لمػا سػاىـ بػو العممػاء فػي الحضػارة العربيػة اإلسػبلمية فػي مجػاالت 
يؤكػػد بػػأف العممػػاء فػػي اإلسػػبلـ قػػد اسػػتمركا فػػي إيػػبلء مكضػػكع ترتيػػب تصػػنيؼ العمػػـك كترتيبيػػا، ك 

 العمـك كتصنيفيا عنايتيـ كاىتماميـ، كاستمركا في إثرائو بإضافات كاجتيادات مختمفة.
ال ييػتعٌمـ لذاتػو، بػؿ  -كما ىك عند المفكريف العرب المسمميف–كالعمـ عند محمد المرعشي 

اإلنسػاني، كفػي سػعيو نحػك الكمػاؿ، كىػك مؤسسػةه معرفيػة لخدمة اإلنساف في تحقيؽ معنى كجػكده 
تسػػعى إلػػى تقػػديـ أفضػػؿ األفكػػار كالخبػػرات الثقافيػػة المختمفػػة إلػػى اإلنسػػاف لتسػػاعده عمػػى تحقيػػؽ 

 إنسانيتو، كىذه اإلنسانيةي يرتكز مفيكميا عند المرعشي عمى المعرفة.
ينطمػؽ مػف تمػؾ النظريػة كمف ىنا، لـ يكف ترتيب العمكـ عند المرعشي مصادفةن، بؿ كػاف 

الشاممة التي تركز عمى معنى الكجكد اإلنساني مف خبلؿ الرؤية اإلسبلمية، ككؿ العمـك تدكر في 
فمػػؾ ىػػذا المحػػكر، كتسػػعى إلػػى خدمتػػو، ليكػػكف مػػا فػػي الكجػػكد خاضػػعان لمعقػػؿ اإلنسػػاني، ككسػػيمة 
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ٌد منػو إلدراؾ السػعادة فػي تمكف اإلنساف مف تحقيؽ جكىره المتمثؿ بالنفخة األكلى، كىك تحيؽه البػ
 الداريف.

" تحت المعػارؼ العامػة أك الحكمػة اإلسػبلمية، كىػك يعػد دليػؿ  كيندرج كتاب "ترتيب العمـك
سػػاطع عمػػى سػػعة اطػػبلع محمػػد المرعشػػي كمكسػػكعيتو، كلػػذلؾ صػػنفو جرجػػي زيػػداف بكتابػػو تحػػت 

 عنكاف "المكسكعات كالمجاميع في العصر العثماني"؛ كجعمو في المقدمة.
قد أظير محمد المرعشي خطة تصنيؼ خاصػة بػو لطػبلب العمػـ، كيػؼ كمػف أيػف يبػدأ؟ ك 

إلى أف يرقى عاليان في سمـ المعرفة، كفي أثناء ذلػؾ يبقػى مسػتديـ المبلحظػة لسػمكؾ طالػب العمػـ، 
مكجيان كمعممان كمربيان كأحسف ما يككف المربي الناصح األمػيف، كمحػذران مػف زيػكؼ المظػاىر التػي 

 اة طبلب العمـ أفسدتيـ كحرفتيـ عف جادة الصكاب.إف دخمت حي
كلػػـ ينسػػى محمػػد المرعشػػي رأم الشػػػرع فػػي تعمػػـ العمػػكـ كافػػػة، فتتبعيػػا عممػػان عممػػان مبينػػػان 

باحة كحرمة، كغير ذلؾ.  أحكاـ تعمميا مف كجكب كندب كا 
الكجيػػػة كتػػػاب "ترتيػػػب العمػػػكـ" لممرعشػػػي ضػػػمف قائمػػػة المؤلفػػػات مػػػف  إذان، يمكػػػف اعتبػػػار

الشػػمكؿ  ؛ ففيػػو مػػفويلسػػابق متػػأخرة فػػي الػػزمف بالنسػػبةيمية لمتصػػنيؼ، رغػػـ ظيػػكره فػػي فتػػرة التأصػػ
محاكلة ذاتية في التصػنيؼ تقػـك عمػى اسػتجبلء خصػائص العمػـك الكثير، كىك  كالنضج التصنيفي

األصػػكؿ ى لمتصػػنيؼ تعػػكد فػػي طبيعتيػػا إلػػ كاقػػع البيئػػة الثقافيػػة اإلسػػبلمية لتشػػتؽ منيػػا أسسػػان  فػػي
و إدراجػػ. لػػذلؾ يمكػػف مػػف أبعادىػػا ليػػا كبعػػدان  التػػي كانػػت البيئػػة الثقافيػػة اإلسػػبلمية امتػػدادان العقديػػة 
 . التأصيمية لتصنيؼ العمـوالوجية  مؤلفات ضمف

 المصادر والمراجع0ػ 
 ، دار الفكػػر، بيػػركت،الظنػػكف كشػػؼ عمػػى الػػذيؿ فػػي ػػػ البغػػدادم إسػػماعيؿ باشػػا، إيضػػاح المكنػػكف

 .647-138، ص2. ج387-315، ص1ـ، ج1990ىػ/1410دار الفكر، بيركت، 
، دار الفكػػر، بيػػركت، حُٜٔي٘ل٤ٖ ٝآػييخٍ حُٔييئُل٤ٖ أٓيئخء ػػ البغػػدادم إسػماعيؿ باشػػا، ىديػة العػػارفيف

 .322، ص2ج .19، ص1، ج1402/1982
 ، الجفػػاف كالجػػابي لمطباعػػة كالنشػػر، ليماسػػكؿ،1ػػػ الجػػابي بسػػاـ عبػػد الكىػػاب، معجػػـ األعػػبلـ، ط

 .687ـ، ص1987ىػ/1407قبرص، 
ىػػػػ(، معجػػػـ 626)تأبػػػك عبػػػد اهلل شػػػياب الػػػديف يػػػاقكت بػػػف عبػػػد اهلل الركمػػػي البغػػػدادم ػػػػ الحمػػػكم 
 مادة )مرعش(.ـ. 1995، دار صادر، بيركت، 2البمداف، ط

ىػػػػ(، كشػػػؼ الظنػػػكف عػػػف أسػػػامي الكتػػػب كالفنػػػكف، دار الفكػػػر، بيػػػركت، 1067ػػػػ خميفػػػة حػػػاج )ت
 .1145، ص2ـ، ج1990ىػ/1410

 .60، ص6ـ، ج2002، دار العمـ لممبلييف، بيركت،15لزركمي خير الديف، األعبلـ، طػ ا
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، 3ـ، ج1978دار مكتبػػػػة الحيػػػػاة، بيػػػػركت، ، 2طػػػػػ زيػػػػداف جرجػػػػي، تػػػػاريخ آداب المغػػػػة العربيػػػػة، 
 .344ص

ىػػػػ(، ترتيػػػب العمػػػكـ، تحقيػػػؽ محمػػػد بػػػف 1145ػػػػ سػػػاجقمي زاده محمػػػد بػػػف أبػػػي بكػػػر المرعشػػػي )ت
 ـ.1988ىػ/1408، دار البشائر اإلسبلمية، بيركت، 1ط إسماعيؿ السيد أحمد،
بعػػػػػة سػػػػػركيس، القػػػػػػاىرة، ليػػػػػاف، معجػػػػػـ المطبكعػػػػػػات العربيػػػػػة كالمعربػػػػػة، مطإػػػػػػ سػػػػػركيس يكسػػػػػؼ 

 .995ص، 1ج ـ.1927ىػ/1346
دار الكتػػػػػػب العمميػػػػػػة، بيػػػػػػركت، ، 1ػػػػػػػ شػػػػػػمس الػػػػػػديف أحمػػػػػػد، فيػػػػػػارس أعػػػػػػبلـ كشػػػػػػؼ الظنػػػػػػكف، ط

 .121ـ. ص1993/ىػ1413
، 1)تػػرجـ الصػػفحات المطمكبػػة سػػييؿ قاسػػمك(، اسػػتانبكؿ، ج ،مػػؤلفمرم انميعثمػػػػػ طػػاىر محمػػد، 

 .325ص
، القػاىرة، االقتصػاد فػي االعتقػاد، مطبعػة صػبيحىػ(، 505ػ الغزالي أبي حامد محمد بف محمد )ت

 ـ. 1962
 ىػ. 1331، القاىرة، مطبعة السعادة، مقاصد الفبلسفة في المنطؽ كالحكمةػ الغزالي، 
 ـ. 1979، بيركت، كتاب المبنانيدار التحقيؽ عبد الحميـ محمكد، ، المنقذ مف الضبلؿ، ػ الغزالي

. 691، ص1م، أسماء المؤلفٌن، ج6691ـ فهرس الخزانة التٌمورٌة، مطبعة دار الكتب المصرٌة، القاهرة،   

 ،61 ،16ص ،6ج هـ،6161-6166، مصر، 6طالمصرٌة،  الخدٌوٌةالكتب العربٌة المحفوظة بالكتبخانة  فهرستـ 

.699، ص1ج .911 ،916 ،916، ص9ج .961 ،966 ،911 ،919 ،996 ،691  

، 6م، ج6699هـ/6199، مطبعة دار الكتب المصرٌة، القاهرة، المصرٌة الكتب بدار الموجودة العربٌة الكتبـ فهرس 

. 111ص  

 ،1ـ، ج1952ىػػػػػػ/1371، مطبعػػػػػة األزىػػػػػر، 2ػػػػػػ فيػػػػػرس الكتػػػػػب المكجػػػػػكدة بالمكتبػػػػػة األزىريػػػػػة، ط
 .351 ،338، ص7ج .60ص

 .14، ص12ػ كحالة عمر رضا، معجـ المؤلفيف، دار إحياء التراث العربي، بيركت، ج
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 في الحضارة العربية اإلسالمية "اإلناسة"حفريات 
 د. عبد العزيز غوردو
 أستاذ باحث مف المغرب

 
 مقدمػػػػػػة

األصكؿ األكلى لمتطكر الذم يشير مكضكع "حفريات اإلناسة" بالضركرة إلى الكشؼ عف 
حصؿ عمى ىذا الحقؿ المعرفي اإلنساني، كبما أف ىذا العمـ/اإلناسة، يحيؿ مباشرة عمى كؿ ما 
ىك إنساني، فإف شمكليتو تسبب سيكلة ادعاء أم ثقافة كانت بأحقيتيا الريادية عميو، كمف ثـ 

ا كانت ىذه الصناعة ال فمكؿ كاحد أف يدعي صناعة اإلناسة في مختبره التاريخي األكؿ، إذ
تحتاج إلى عدة منيجية كثقافة كاسعة لممجتمع الحاضف لممشركع الريادم، لكف ىذه العدة/الثقافة 
بالضبط ىي ما يمكف المؤرخ الحقيقي مف طرح األسئمة الذكية كالجديدة عمى الماضي اإلناسي، 

ب بغية فيـ أمثؿ لنشأتو ماضي ىذا العمـ الترتيب المناس كىي أيضا ما يمكنو مف ترتيب أحداث
 كتطكره. 

كنحف، في ىذه الكرقة، ال نريد أف نحاكر المشركع االنتركبكلكجي الغربي )كما فعؿ دكركب 
بؿ نريد أف نحفر عميقا لمتشكيؾ في  xxxviiiكآخريف( انطبلقا مف مبدأ التسميـ لو بالفضؿ كالريادة،

ؿ أال نصيب كرقتنا ىذه بالترىؿ مف ىذا الفضؿ كىذه الريادة؟ كفي سعينا لتحقيؽ ذلؾ فإننا سنحاك 
خبلؿ إثقاليا بالمراجع كالدراسات، بؿ سنعتمد فييا عمى خطكات منيجية محددة كثابتة، بغية 

 استكشاؼ النتائج كاضحة جمية؛  
كعميو فإننا سنعتمد عمى مصادر أساس في التأسيس لمشركع ىذه الكرقة، حيث سنرجع، في بناء 

بيريف ليذا العمـ تركا بصماتيما الكاضحة عميو مف دكف شؾ، أما جانبيا النظرم، إلى قطبيف ك
في الجانب الميداني فإننا سنركز عمى تقريريف ميدانييف لمكشؼ عمميا عف حفريات اإلناسة في 

 xxxviiiالحضارة العربية اإلسبلمية.
نما  كبما أف ابستيمكلكجيا المناىج تعممنا أف األصؿ في كؿ مكضكع ليس ىك اختيار النمكذج، كا 

 تبريره، فإننا نجد تبريرا الختيارنا في اآلتي: 
قطبيف مرجعييف  الذم ننكم تقكيضو: اخترنا االنطبلؽ مف النظرم أكال( فيما يتعمؽ بالمنطمؽ

يفي ستراكس، كقطبيا األنجمكساكسكني: إيفانز ىما: قطب االنتركبكلكجيا الفرنسية، كمكد ل
 برتشارد.
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، كالثاني مف خبلؿ عممو الرائد: xxxviiiاألكؿ مف خبلؿ عممو المرجعي: االنتركبكلكجيا البنيكية
 ؛ xxxviiiاالنتركبكلكجيا االجتماعية

ثانيا( إف كركد ابف فضبلف كابف بطكطة، كدعامة لتكثيؽ ىذه الكرقة في شقيا الميداني، لـ يكف 
ا، بؿ مؤسسا عمى تصكرنا العاـ لممكضكع، كعمى اختيار بعد قراءات عديدة ألدب اعتباط

 الرحبلت.
يأتي ابف فضبلف، تاريخيا، في بداية أدب الرحبلت، أم إنو يؤثث لمحظة التأسيس، بكؿ ما تعنيو 
الكممة مف معنى: )مف التجارب األكلى؛ رحمة مف تمكيؿ الدكلة/سفارة؛ ليس اليدؼ منيا 

ب المعرفة كاالطبلع؛ ليست ىناؾ خبرة في الرحبلت... كبالتالي ضحالة التجربة(، باألساس ح
بينما تؤرخ رحمة ابف بطكطة الكتماؿ التجربة، بعد تراكـ طكيؿ: )رحمة حب في االطبلع 
كالمعرفة؛ دراية عبر التجارب السابقة بالرحبلت كأدبيا؛ مف تمكيؿ ذاتي... كبالتالي نضج التجربة 

 فاالختيار في شقيو، النظرم كالميداني، لـ يكف اعتباطا كما ىك كاضح.كاكتماليا(. 
كألجرأة مكضكعنا المعنكف: "حفريات اإلناسة في الحضارة العربية اإلسبلمية" فإننا نقترح مقاربة 

 تتكئ عمى تصميـ بسيط مبدئيا يقـك عمى:
  مقدمػػػػة.

 
 األكؿ( أصكؿ اإلناسة في الحضارة العربية اإلسبلمية. الفصؿ

 األكؿ: قراءة في المصادر ذات الصمة بمكضكع اإلناسة. حثبالم
 الثاني: الشركط األكلى لتككف الفكر اإلناسي عند العرب كالمسمميف. حثبالم
 

 الثاني( نماذج تطبيقية: ابف فضبلف كابف بطكطة. الفصؿ
 مف رسالة ابف فضبلف. األكؿ: نصيب اإلناسة حثبالم
 الثاني: كماذا عف ابف بطكطة؟ حثبالم

 
 خاتمػػػػة.

 األوؿ( أصوؿ اإلناسة في الحضارة العربية اإلسالمية. فصؿال
 

 .xxxviiiاألوؿ0 قراءة في المصادر ذات الصمة بموضوع اإلناسة حثبالم
التراث العربي بدييي أف تحضر إلى الذىف كتب الرحبلت، عند الحديث عف حفريات اإلناسة في 

ذا كاف األمر كذلؾ، فمماذا أغفميا منظرك  اإلسبلمي، لكف ىؿ ىذه الكتب فعبل كتب إناسة؟ كا 
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ىذا الحقؿ المعرفي، عمى األقؿ العرب، طيمة القرف الماضي؟ كفي حاؿ الجكاب نفيا أليس 
، أك باإلمكاف االنتقاؿ بسؤالنا إلى مستكل آخر ىك: ىؿ يمكف الحديث عف إشارت إيتنكلكجية

 إيتنكغرافية، في ىذه المصادر؟
تساعد  الحقا أسئمة لممعالجة اإلشكالية التي سنعتمدىا، قد تتكلد عنيا ىذه أسئمة مؤطرة مبدئيا

كىي قراءة ال تزعـ لنفسيا اإلحاطة  ية كترسـ أىدافيا.در صمتكجيو مشركع ىذه القراءة ال عمى
 -عمى طريقة أىؿ االستنباط  -ي تكتفي بجميع المصادر الستقصاء أجكبة لؤلسئمة أعبله، بؿ ى
 بنماذج عف ىذه المصادر عينة لتفكيؾ بينى األجكبة. 

الفرع األكؿ مف ىذه المصادر، يجسده نمكذج رحمة ضاع أصميا، لكنيا تظؿ حاضرة بطريقة 
ىػ( التي 250غير مباشرة في مظاف أخرل؛ األمر يتعمؽ برحمة/سفارة يحي بف حكـ الغزاؿ )ت. 

ىػ( في كتابو "المطرب مف أشعار المغرب"، كىي 633ىا ابف دحية السبتي )ت. لخص أخبار 
إلى األندلس في أعقاب فتح عمكرية، كقد  Theophilusرحمة جاءت ردا عمى سفارة ثيكفيمكس 

كصؼ فييا الرحالة العربي بعض جكانب الحياة في بيزنطة كقتئذ. كتعتبر ىذه الرحمة أقدـ مف 
 نفصؿ الحديث عنيا الحقا(؛ رحمة ابف فضبلف )التي س

كمثميا رحبلت أخرل لـ تبتعد عنيا كثيرا، منيا رحمة أبي دلؼ إلى الشرؽ األقصى )النصؼ 
ىػ(. لكننا 444ىػ ك437األكؿ لمقرف الرابع اليجرم(، كناصر خسرك إلى الديار الحجازية )بيف 

زنطة كالصيف كاليند، نقصييا جميعا مف بحثنا اإلناسي، بكؿ مستكياتو، بما أف ىدفيا كاف بي
التي تعتبر مجتمعاتيا أبعد ما يككف عف المجتمعات البدائية، كما تشترط كؿ دراسة 

 أنتركبكلكجية.
ف كاف ىدفيا المعمف ىك البحث العممي، قاـ بيا  كلنفس السبب نستبعد رحمة أخرل، مماثمة، كا 

مة مخطكطة ىشاـ بف ىذيؿ، مبعكثا مف طرؼ عبد الرحمف الناصر، إلى بيزنطة لترج
 ديكسقكريدس اليكنانية، أكاسط القرف الرابع اليجرم.   

... xxxviiiكعميو فإف أم رحمة تكجيت إلى مجتمع كبير، مفتكح، بسجؿ تاريخي كحضارة عريقة الخ
أك حتى تضمنت بعض الكصؼ الخفيؼ لمناطؽ نائية أك شبو مغمقة، ال يمكف لمصيرىا أف 

يفترض إقصاؤىا مف حقؿ األنتركبكلكجيا،  يككف إال مصير الرحبلت سالفة الذكر، حيث
كاالستفادة منيا ضمف البحث التاريخي الصرؼ، أك في أبعد تقدير استخراج المادة اإليتنكغرافية 
منيا فقط، دكف السمك إلى ادعاء التحميؿ االنتركبكلكجي. كمف ىذه الرحبلت، عمى سبيؿ العد ال 

ىػ(، كابف رشيد السبتي 587عبد ربو الحفيد ) ىػ(، كابف578الحصر، رحمة ابف جبير األندلسي )
ىػ(، كابف عيسى البمكم 695ىػ(، كأبي القاسـ التجيبي )688ىػ(، كمحمد العبدرم )683)
فكؿ ىذه  xxxviiiىػ(...778ىػ( كابف سعيد الرعيني )774ىػ(، كابف الحاج النميرم )737)
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مف حقؿ اإلناسة لعدـ الرحبلت، كغيرىا مما لـ نذكره لكنو سار عمى نيجيا، يصعب تصنيفو ض
 استيفاء شركط المنيج فيو، كىك ما سنعمؿ عمى تقديـ مثاؿ عنو عند تفكيؾ رسالة ابف فضبلف.
 623الفرع الثاني، الكبير، مف كتب الرحبلت ىك الذم اكتمؿ منيجو مع ياقكت الحمكم )ت. 

شييرة كثيرة:  ىػ(، كقبمو نماذج 560ىػ(، ككاف قد رسـ معالمو الكبرل الشريؼ اإلدريسي )ت. 
ىػ( كابف حكقؿ )ت. حكالي 337ىػ( كقدامة بف جعفر )ت. 300)ت. حكالي  xxxviiiابف خرداذبو

 الذم نختاره نمكذجا عف ىذا النكع. xxxviiiىػ(380
، فضبل عف ابف خرداذبو كابف جعفر، لكنو xxxviiiاعتمد بف حكقؿ بشكؿ كبير عمى االصطخرم

المناطؽ التي زارىا، بعد خركجو مف بغداد  اعتمد أيضا عمى الرؤية كالمشاىدة العيانية لمكثير مف
 ىػ، كما يذكر ىك نفسو في مقدمة كتابو. 331عاـ 

ككتابو )المسالؾ كالممالؾ( يمخص لنا نمطا معينا مف الكتابة كالتأليؼ الغرض منو: "ذكر األقاليـ 
ا كالبمداف عمى مر الدىكر كاألزماف كطبائع أىميا كخكاص الببلد في نفسيا، كذكر جباياتي

كخراجاتيا كمستغبلتيا، كذكر األنيار الكبار، كاتصاليا بشطكط البحار، كما عمى سكاحؿ البحار 
مف المدف كاألمصار، كمسافة ما بيف البمداف لمسفارة كالتجار، مع ما ينضاؼ إلى ذلؾ مف 

  xxxviiiالحكايات كاألخبار، كالنكادر كاآلثار".
يطيؿ في ذكر أقساـ الببلد كأقاليميا لكف الرجؿ، عمى غرار مف نسجكا عمى نفس المنكاؿ، 

كخراجيا كجباياتيا... كيقصر فيما يتعمؽ بعادات كتقاليد كأعراؼ الببلد التي تحدث عنيا أك 
زارىا.. كذلؾ عف كعي منو بيذا التقصير، مما يدؿ عمى أنو ارتضى لكتابو منيجا خاصا عمى 

كالمقدميف في كؿ ناحية... إلى  عادة مف كتبكا فيو، فيقكؿ: "ككصفت رجاالت أىؿ البمداف...
ذكر النادرة بعد النادرة... كلـ أستقص ذلؾ كراىية اإلطالة المؤدية إلى مبلؿ قارئو، كألف الغرض 

 xxxviiiفي كتابي ىذا تصكير ىذه األقاليـ..."
كىكذا يتضح، ككما ىك معمف صراحة، بأف اليدؼ مف ىذه الكتابة لـ يكف متابعة المادة 

دكات كالتقنيات كالرسكـ كالمعتقدات الشعبية كالطقكس كالمغة، فضبل عف األنتركبكلكجية: )األ
القرابة كالتنظيـ االجتماعي، كالديف، كالفكلكمكر، كالفف... لممجتمعات المكسكمة بالبدائية(، بؿ 
عكس ذلؾ تماما )أم عدـ اإلطالة في ذكرىا مخافة السقكط في اإلمبلؿ(، فتنغمؽ الحمقة مع 

ادرنا، مما يعيدنا إلى أصؿ اإلشكاؿ، لكف ليس إلى المربع األكؿ منو، بما الفرع األكؿ مف مص
أننا نعمـ بأف أم طفرة انتقالية في مجاؿ العمكـ ال بد ليا مف أساس تقكـ عميو، يشكؿ شركطيا 

 التاريخية المكضكعية إلنضاجو كبركزه عمى السطح، كىك ما سنبحثو في المطمب المكالي.
 

 الثاني0 الشروط األولى لتكوف الفكر اإلناسي عند العرب والمسمميف. حثبالم
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شاءت الظرفية التاريخية لنشأة األنثركبكلكجيا الغربية أف تربطيا باالستعمار، بحيث تحكلت إلى 
أداة في يده )رغـ ادعاء العكس لدل البعض، كرغـ الطمكح لتأسيس أنثركبكلكجيا مستقمة عف 

جيا عممية"، لدل البعض اآلخر(، في حيف جاءت كتب الرحبلت العربية االستعمار/ "أنتركبكلك 
اإلسبلمية في إطار مغاير يحقؽ الشرط الجكىرم كاألساس لكؿ معرفة "باإلنساف" )اليدؼ 
األسمى لؤلنتركبكلكجيا( تتجاكز المصمحة الضيقة لؤلفراد، كلمدكؿ التي نضجت في إطارىا كتب 

مية بالدرجة األكلى، لكف ىؿ ىذا يضفي عمييا طابع البحكث الرحبلت، فيي كانت استكشافية عم
 اإلناسية المكتممة؟

الستقصاء ذلؾ قمنا بمقارنة عدد كبير مف كتب الرحبلت كالتاريخ كالجغرافيا، القديمة كالكسيطية، 
مع بعضيا، حتى إننا رجعنا إلى كتب التاريخ القديـ، كاألدبيات الجغرافية األكلى لدل اليكناف 

لمضارعتيا بالمصادر العربية القركسطية  xxxviiiماف )ىيركدكت؛ سترابكف؛ ديكدكر؛ بميف(كالرك 
 التي قدمنا نماذج عنيا في المطمب السابؽ.

كتكصمنا، في حدكد معرفتنا كما رجعنا إليو، إلى أف بعض الكتب أعبله كاف أقرب إلى مباحث ما 
ف أضيفت ليا  يعرؼ حاليا بالجغرافيا اإلقميمية، أك ما اصطمح عميو كقتئذ بكتب المسالؾ، حتى كا 

صفة الممالؾ أحيانا، مف ذكر لدرجات الطكؿ كالعرض كمكاقع البمداف كمكازاة بعضيا بعضا 
ككصؼ الطرؽ المؤدية إلى نقطة معينة، تشكؿ المنطمؽ كالمركز بالنسبة ليؤالء المؤلفيف: ببلد 

لبلتينية، كمكة أك بغداد عند اليكناف القديمة، عند الكتاب اإلغريؽ، كركما في الكتابات ا
ىذا شأف: سترابكف؛ ابف خرداذبو؛ قدامة بف جعفر؛ ابف حكقؿ؛ البكرم؛ اإلدريسي... … المسمميف

 كمف سار عمى ىذا النحك. 
بينما الكتب كالمصنفات األخرل كانت أقرب إلى الكتابات التاريخية العامة )ىيركدكت؛ ديكدكر؛ 

امة: ابف عبد ربو الحفيد؛ ابف جبير؛ ابف رشيد؛ العبدرم؛ ابف بميف؛ كتب الرحبلت اإلسبلمية الع
 الحاج النميرم...(

كتمتقي المجمكعتاف )الجغرافية كالتاريخية( في تقديـ إشارت غنية، كغزيرة )بمثابة قاعدة بيانات(، 
 لما يمكف إدراجو اليـك ضمف حقؿ اإلتنكغرافيا، كما عرفناه سابقا، لكنيا ركزت في المقاـ األكؿ
عمى المسالؾ كالطرؽ كضبط األقاليـ كالسمع كالبضائع.. كقبؿ ىذا كذاؾ أمكر الخراج كالماؿ، 

 كصمة األقاليـ كالبمداف بعاصمة الممؾ أك الخبلفة... بالنسبة لممصادر اإلسبلمية.
كعميو فإف مجمؿ ىذه المصادر شحيحة عندما يتعمؽ األمر باستخراج المادة األنتركبكلكجية منيا 

ات؛ التقاليد؛ األعراؼ؛ األساطير؛ المعتقدات، التنضيد المجتمعي؛ المؤسسات...(، ألنيا )العاد
كانت ترصد باألساس الخراج كالماؿ، كصمة األقاليـ بعاصمة الخبلفة، أك الطرؽ المؤدية إلى 
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الحج كاألراضي المقدسة، أك تسييؿ التجارة بالمجمؿ... كنحف ال نعيب عمييا ذلؾ ألف ىذا كاف 
 ىذا النكع مف الكتابة كالتأليؼ في ذلؾ العصر؛  شأف،

فالقضية إذف قضية منيج )منيج العصر في الكتابة(، كحتى ال يجرفنا منطؽ البل تزامف بعيدا 
في أحكامنا نقكؿ إف اليدؼ مف ىذه الكرقة لـ يكف منذ البداية لٌي ذراع الكقائع لبلستجابة لطمكح 

، عمى حساب المكضكعية ال عممية، بؿ التأسيس لمنيج في استقصاء نصيب شكفيني محمـك
اإلناسة مف كتب الرحبلت، إذ ما ينبغي االنجرار كراء العاطفة العمياء )إما مع أك ضد( بؿ 
ينبغي  االقتناع بتشريح كؿ رحمة عمى حدة كاستقصاء الجانب األنتركبكلكجي، أك اإليتنكغرافي، 

ال فإف تصنيفيا ضمف أدب الرحبلت أك كتب  فييا، ىذا إف تحققت فييا الشركط أصبل، كا 
الجغرافيا أك التاريخ العاـ، أك تحت أم مسمى عممي آخر.. ال يضيرىا، بؿ يظؿ فضميا 

 محفكظا. 
 

 الثاني( نماذج تطبيقية0 ابف فضالف وابف بطوطة. الفصؿ
 

 األوؿ0 نصيب اإلناسة مف رسالة ابف فضالف. حثالمب
ف كاف ياقكت الحمكم قد أعاد العرب حاليا اكتشاؼ رسالة ابف فضبل ف عف طريؽ الغرب، كا 

نسخ ثمثييا في معجمو، كابتداء حديثنا في ىذا المطمب بيذا القكؿ دليؿ عمى قيمتيا الكبرل، لندرة 
معمكماتيا كانفرادىا بيا أحيانا، حتى لئف عددا كبيرا مف الباحثيف الغربييف جعميا مكضكعا لبحث 

 ...xxxviiiأنجزه أك دراسة قاـ بيا
 ىذا الثراء المعرفي كاؼ ألف يدخؿ بيا حقؿ الدراسات األنتركبكلكجية؟ لكف ىؿ

لـ نستعجؿ الجكاب، كحممنا العدسة المكبرة لمقياـ بمتابعة مجيرية لما حممتو الرحمة في تقريرىا. 
ككانت نتيجة ىذا الفحص أف الرحمة ال تشذ عف التصنيؼ الذم قدمناه في مبحثنا السابؽ. فيذه 

نيا كانت أكثر غنى بالمعمكمات اإلتنكغرافية، إال أنيا لـ ترؽ مع ذلؾ إلى مستكل الرسالة، رغـ أ
 البحث األنتركبكلكجي في اعتقادنا، كذلؾ لؤلسباب التالية: 

، كاف االستجابة لطمب ممؾ الصقالبة xxxviiiأكال( إف ىدؼ الرحمة، كما ىك مثبت في مطمعيا
الديف كيبني لو مسجدا كيقيـ محرابا.. فيي ليرسؿ إليو الخميفة العباسي المقتدر مف يفقيو في 

أقرب إلى سفارة مثاقفة منيا إلى الرحمة في طمب العمـ، بمو إنجاز بحث عممي يراد لو أف يككف 
 إناسيا. 

 ثانيا( تألؼ الكفد الرسمي الذم أكفده الخميفة المقتدر مف أربعة أشخاص ىـ: 
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ى ببلد الركس، كقد استجمب كرقيؽ ثـ سكسف الٌرسي: مكلى نذير الخرمي الذم ينتيي نسبو إل
 أسمـ كتعمـ العربية )فيك يتقف لغتو األصمية/الركسية(؛ 

، يتقف التركية، بحكـ النسب إلى مشارؼ نير الفكلغا؛  تكيف التركي: كاف حدادا في خكارـز
: حيث تدؿ نسبتو عمى أصمو مف شماؿ أكربا )ببلد البمغار(، فمغة بارس xxxviiiبارس الصقبلبي

 لغة قكمو؛إذف مف 
أحمد بف فضبلف: تخبرنا الرحمة بأنو كاف يجيؿ المغات األجنبية، لكنو ضميع في العربية 

 كالشريعة اإلسبلمية.
فابف فضبلف، كما ىك كاضح، لـ يحقؽ شرط تعمـ لغة القكـ/مكضكع رسالتو/تقريره، بمو إتقانيا. 

 كىذا خمؿ كبير في تقرير كنا نطمح لو أف يككف أنتركبكلكجيا.
ـ، ككصؿ عند 921حزيراف  21ىػ /  309صفر  11لثا( خرج الكفد مف بغداد يكـ الخميس ثا

ـ، لتستغرؽ الرحمة ذىابا أحد عشر 922أيار  11ىػ / 310محـر  12ممؾ الصقالبة يـك األحد 
شيرا... كرغـ أنو ليست ىناؾ إشارات عف طريقة العكدة إلى بغداد، فبل نظف الرجؿ قد مكث 

أكثر مف بضعة أشير، ألف كصؼ خط رحمتو يشير إلى أنو كاصميا باتجاه  عند ممؾ الصقالبة
أرض الركس، ثـ ببلد الخزر، كما أنو يشير عند كؿ مناسبة )سكاء في ببلد الصقالبة أك الركس 
أك الخزر( إلى اعتماده الكبير عمى المترجميف، كلك كاف قد لبث في القكـ مدة طكيمة ربما كاف 

 310، كالتي تذكر سنة xxxviiiميؿ إلى ما مالت إليو اإلشارة الكاردة في كتابوتعمـ لغتيـ؛ بؿ نحف ن
عند كصؼ ببلد الخزر، لنستنتج بأف رحمة ابف فضبلف كميا لـ تتجاكز ثبلث سنكات، منيا 
حكالي سنة لمذىاب كمثميا لئلياب؟؟؟ فتبقى سنة فقط لتقسيميا عمى كؿ المناطؽ التي أقاـ فييا 

مدة اإلقامة بيف يكـ كثبلثة أياـ، كفي معظـ األحكاؿ أياما ال تصؿ ابف فضبلف؛ تفاكتت فييا 
، كىذا في اعتقادنا ال يمكف أف يسمح لمبلحظاتو أف تتطكر إلى مستكل المبلحظة xxxviiiالشير...

األنتركبكلكجية، ليذا كحتى عندما أقاـ في الجرجانية )عمى مشارؼ بحر آراؿ( مدة ناىزت ثبلثة 
 ىذه األشير الثبلثة كاف شدة البرد كقساكة ظركؼ اإلقامة. فإف أىـ ما كصفو في xxxviiiأشير

رابعا( حشدت الرحمة بمحطات كثيرة فييا مف الكىـ كالغمط كالكذب.. شيء كثير، كقد انتبو لذلؾ 
ابف حكقؿ، منذ القرف السابع، عندما نقؿ عنيا قرابة ثمثييا، في معجمو، فقاؿ عف ابف فضبلف: 

براءة منو، كلـ أضمف صحتو"، كقاؿ أيضا: "كىذا كذب منو، فإف "ىذا كأمثالو ىك الذم قدمت ال
أكثر ما يجمد خمسة أشبار..." كقاؿ كذلؾ: "قمت: كىذا أيضا كذب ألف العجمة أكثر ما تجر 

 xxxviiiعمى ما اختبرتو..."
كليس غريبا أف يخرج ابف حكقؿ، كىك مف ىك في تحرم الدقة كالضبط، بما خرج بو مف انطباع 

نحف نطالع في الرسالة ما يؤكد ميؿ الرحالة العربي إلى نقؿ الغث كالسميف عف ابف فضبلف، ف
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في رسالتو، بؿ ال يبعد عف اإلسياب في الحديث عف كىـ تكىمو، كزعـ بأنو رآه عيانا: مف 
احمرار الشفؽ كظيكر دكاب، في الجك، عمييا رجاؿ يقتتمكف.. فكاف أف فسر لو الصقالبة ذلؾ 

كمثؿ ذلؾ حديثو عف الحية  xxxviiiفار( يجتمعكف كؿ ليمة لبلقتتاؿ؟؟؟بأف الجف )المؤمنيف كالك
التي رآىا، كالتي يقارب طكليا مائة ذراع أك يزيد، كغمظيا مثؿ جذع الشجرة العظيمة؟؟؟ 
كجمجمة اإلنساف التي تتجاكز في عظميا القفير الضخـ، كأضبلعو التي تكبر عراجيف 

 حقا؟؟؟  ... فيؿ يككف ابف فضبلف قد رأل كؿ ذلؾxxxviiiالنخؿ
دكف أف يعني كؿ ىذا بأننا نقمؿ مف قيمة الرسالة كفائدتيا كأىميتيا، بؿ فقط لنقكؿ بأف صاحب 
الرحمة لـ يتحقؽ مف بعض أخباره فذكرىا مف باب الحقيقة بينما ىي أقرب إلى األكىاـ 

 كاألساطير، فمـ ينبو بعد أف لـ ينتبو.   
ؿ كاحتقار، ال نظرة اختبلؼ، كىذا عيب كبير خامسا( ينظر ابف فضبلف إلى "اآلخر" نظرة تعا

في رسالة كنا نطمح ليا أف تككف إناسية؛ فيك يقكؿ عف سكاف الجرجانية بأنيـ أكحش الناس 
؛ كعف األتراؾ xxxviii، كعف سكاف الكردلية بأف كبلميـ أشبو بنقيؽ الضفادعxxxviiiكبلما كطبعا

؛ كيصؼ xxxviiiاألتراؾ كأقذرىـ؛ كيقكؿ عف الباشغرد بأنيـ شر xxxviiiالغزية بأنيـ كالحمير الضالة
 ...xxxviiiالركس بأنيـ أقذر خمؽ اهلل.. بؿ ىـ كالحمير

سادسا( ال نكاد نمسؾ بالخيط الناظـ لممشركع األنتركبكلكجي في رسالة ابف فضبلف حتى يضيع 
: مبلبسيـ كتعدد xxxviiiفي كصؼ األتراؾ الباشغرد -مثبل  -منا ثانية، في عدة مناسبات، فقد بدأ 

كنو سرعاف ما انتقؿ لمحديث عف األنيار التي عبرىا، حتى إف المعمكمات آليتيـ كعبادتيـ.. ل
التي كفرىا عف ىذه األنيار أضعاؼ ما خصصو لآللية كاألساطير، ففي صفحة كاحدة )الصفحة 

( يذكر أنو عبر 110( يتحدث عف عبكره ثمانية أنيار، كفي فقرة كاحدة )ىي كؿ الصفحة 107
 سبعة أنيار...  
الصقالبة يكثر مف الحديث عف طريقة االستقباؿ كالجمكس كقراءة الرسالة  كفي كصؼ ببلد

السمطانية كنثر الدنانير كالدراىـ كتكضيح مسائؿ شرعية الخ.. دكف أف يتحدث عف العادات 
ثـ يكرس نفس المبدأ عندما يقضي  xxxviiiكالتقاليد كاألساطير كبنية التفكير لدل الصقالبة..

ث فييا عف طكؿ النيار كقصر الميؿ ككصؼ القمر يتحد xxxviiiصفحات طكيمة، بعد ذلؾ،
 كالككاكب ليبل، حيث يبدك أنو كصؿ إلى ببلد الصقالبة صيفا فأدىشو ما رأل...

لكف في خضـ ىذه المعطيات نجد إشارات إيتنكغرافية ىامة، سجميا ابف فضبلف، بؿ كانفرد 
يا كصفو لطقكس المكت ببعضيا دكف غيره كما تشيد بذلؾ الدراسات التي تناكلت رسالتو، من

، كبعض عاداتيـ في األكؿ، كطريقتيـ في القصاص مف القاتؿ xxxviiiكالدفف، لدل الصقالبة
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، ككيفية غسؿ المكتى، عمى عادة xxxviiiكالزاني، كتطيرىـ مف البيت الذم تصيبو الصاعقة
 ؛ xxxviiiالمسمميف، كبكاء الرجاؿ، دكف النساء، عمى الميت
، كأخرل تتحدث عف xxxviiiبكثرة الكسخ كالقذارةيفرد ابف فضبلف أيضا إشارات تصؼ الركس 

؛ لكف مف بيف ىذه اإلشارات جميعا، xxxviiiتقديميـ لمقرابيف السترضاء اآللية بغرض تيسير التجارة
، حيث xxxviiiيبرز الفصؿ الذم أبدع فيو بامتياز، عندما كصؼ كيفية إحراؽ الركس لمكتاىـ

 . يمكف اعتبار ىذا الكصؼ أكمؿ جزء إتنكغرافي في الرحمة كميا..
كالحصيمة أننا دخمنا مختبر البحث التاريخي كقد كضعنا ليذه الكرقة فرضية تتأس عمى استقصاء 

بمضمكنو   -الدرس األنتركبكلكجي عند كؿ مف ابف فضبلف كابف بطكطة، كلما كاف "البحث" 
يقكـ عمى شرط المكضكعية، تكجب عمينا باالستتباع أف نظؿ أكفياء   -اإلبستيمكلكجي الرحب 

 الشرط ميما كانت النتائج.   ليذا
إف استقصاء الدرس األنتركبكلكجي في "تقرير" ابف فضبلف، انتيى بنا إلى أف ىذا الرحالة ظؿ 

بعيف  Anachroniqueأبعد مف أف يستكفي كؿ الشركط، رغـ أننا أخذنا عامؿ البل تزامف 
، أم أال نسقط عمى االعتبار، مف خبلؿ تفيـ شركط نضكج العمكـ في إطارىا التاريخي الصحيح

أم عمـ منيجنا المعاصر في التفكير فقط، بؿ عمينا أف نراعي االعتبارات المكضكعية لو/العمـ، 
في الزمف الذم نبحث فيو. كرغـ ذلؾ فابف فضبلف، فيما نعتقد، حقؽ بعض شركط الباحث 

. فيك، أم اإلتنكغرافي، كلـ ينضج عممو، أك بعض منو، ليرتقي إلى مستكل اإلشارات اإلناسية
ابف فضبلف، زار المنطقة بسرعة، كلـ يتعمـ لغة القكـ كما يفترض في البحث الميداني 

، كىك الشعب Objetاألنتركبكلكجي الحؽ، كنظر إلى "مكضكع" تقريره، كالمكضكع ىنا بمعنى 
رية المتناكؿ بالدراسة نظرة تعاؿ كاحتقار، تماما كما كانت تنظر بعض التقارير اإلناسية االستعما

 لمكاضيع دراستيا، مف الشعكب البدائية، بالمعنى القدحي لمكممة.
إف ىذه الشركط، كغيرىا: كالسطحية في التحميؿ كعدـ اعتماد منيج المقارنة كالسقكط في أحكاـ 
القيمة التي تنأل عف المكضكعية، كاعتماد أخبار كاذبة أك مغمكطة... تسقط عف ابف فضبلف أف 

قا لعصره، فيؿ حقؽ صاحبنا الثاني/ابف بطكطة ما عجز ابف فضبلف عف يككف أناسا حقيقيا ساب
تحقيقو؟ أك بمعنى آخر: إلى أم حد تحقؽ الدرس األنتركبكلكجي في "تحفة النظار"؟ دكف أف 
يغيب عنا بأف بيف ابف فضبلف، أك عمى األصح أدب الرحبلت في بداية القرف الرابع اليجرم 

عميو األمر في القرف الثامف اليجرم، كىك عصر ابف  الذم عاش فيو، كما يمكف أف يككف
 بطكطة، مسافة زمنية كبيرة تسمح باقتراح تساؤؿ حكؿ تراكـ التجربة في كتابة الرحبلت؟

 
 الثاني0 ...وماذا عف ابف بطوطة؟ حثبالم
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لنجدد الصمة بالمنيج األنتركبكلكجي، عبر التذكير بخطكاتو العريضة، حتى تظؿ طرية في 
 كنحف نفصؿ مقاسيا عمى ما كتبو ابف بطكطة:الذاكرة 

أكال( البحث الميداني أك التحقيؽ يجب أف ينصب عمى مجتمع صغير مغمؽ، أك شبو مغمؽ، 
 بحيث يستطيع األناس مراقبتو بنفسو، كليس عبر كسيط.

ثانيا( العيش مع السكاف المحمييف/مكضكع الدراسة، فترة مف الزمف كافية لبلندماج معيـ بحيث ال 
يعكدكف يتصنعكف في معيشيـ اليكمي أماـ المبلحظ، كبحيث تكتمؿ لديو المبلحظة بشأف 

 سمككياتيـ كمؤسساتيـ.
 ثالثا( تعمـ لغتيـ لمتكاصؿ المباشر معيـ دكف كسيط.

 رابعا( االىتماـ بالحفريات كاألثريات كاإلتنكغرافيا كمستكل أكؿ لمبحث األنتركبكلكجي.
 د الكتابة.خامسا( المكضكعية كالحياد عن

سادسا( احتراـ اآلخر، كاالبتعاد عف نظرة التعالي كاالحتقار؛ بؿ اعتباره فقط مختمفا عف الذات، 
 كبالتالي اعتماد أسمكب المقارنة بينيما: "األنا" ك"اآلخر".

ىذه الخطكات لـ تتحقؽ، كميا كال جميا، في مكنتيسكيك كال في كركسك، كرغـ ذلؾ اعتبر برتشارد 
 اإلناسة، كاعتبر ستراكس الثاني فاتحيا األكؿ.األكؿ رائد 

فيؿ تحققت ىذه الشركط، أك بعضيا عمى األقؿ، في ابف بطكطة، بعد أف لـ تتحقؽ في ابف 
 فضبلف؟

كجب أف نقر أكال، كقبؿ بداية تممس جكاب لسؤالنا، بأننا لـ نقدـ أبدا "تحفة النظار" باعتبارىا بحثا 
ا يككف عف إشكاليتنا التي نشتغؿ عمييا؛ ىذه مقدمة ضركرية متكامبل في اإلناسة، فذلؾ أبعد م

ىنا، حتى ال يزعمف أحد بأننا صادرنا منيجنا الذم التزمنا بو منذ البداية؛ فالرحمة كما يمكف أف 
يبلحظ أم متصفح ليا، ال تختمؼ في كثير مف فصكليا عف بقية كتب الرحبلت: المركر بأماكف 

رغـ أىميتو كفائدتو في تقديـ معمكمات تاريخية كجغرافية كأدبية معينة ككصفيا.. كىذا الجانب، 
 أك حتى إيتنكغرافية.. إال أنو ال يسمك، في اعتقادنا، إلى مستكل العمؿ اإلناسي الناضج... 

فما الجديد الذم جعمنا ندخؿ بيا/الرحمة إلى مختبر البحث ىنا؟ بعبارة أخرل أيف تمتقي الرحمة 
 ؟مع الدرس األنتركبكلكجي

إذا كاف درس األنتركبكلكجيا لـ يتحقؽ كامبل كناضجا في كؿ الرحمة، فإننا نزعـ أف بعض 
 فصكليا كاف كثيؽ الصمة بيذا الدرس، كما سنرل مف خبلؿ عدة نماذج؛

فالقسـ المتعمؽ بكصؼ اليند حقؽ كثيرا مف الشركط األنتربكلكجية، كاإلقامة بيف السكاف 
كغيرىا... حيث قاـ الرحالة المغربي بتسجيؿ دقيؽ لكؿ ما شاىده األصمييف كتعمـ لغتيـ كعاداتيـ 

حتى إنو خصص نصؼ الجزء الثالث مف الرحمة لتفصيؿ الحديث عف ىذا المجتمع، كال غرابة 
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؛ xxxviiiىػ، 734في ذلؾ إذا عممنا بأف ابف بطكطة دخؿ اليند، كما ذكر ىك نفسو في محـر سنة 
أقاـ فييا أكثر مف تسع سنكات؛ فيؿ يعقؿ أال ، فيككف قد xxxviiiىػ743كخرج منيا في صفر سنة 

يتعمـ لغة القكـ طكاؿ ىذه المدة؛ كأال يعرؼ عف عاداتيـ كطقكسيـ كمؤسساتيـ شيئا كثيرا؟ عمما 
، فضبل عف  بأنو اشتغؿ ىناؾ بالقضاء، كمياـ السفارة، كنديما في الببلط، فتعمـ لغة القـك

د آنذاؾ، كالتي كاف الرحالة المغربي قد أتقنيا، الفارسية التي كانت شائعة بعدد مف مناطؽ الين
مع التركية، قبؿ كصكلو اليند بزمف؛ كقد ذكر حكارا منيا بنصو الفارسي األصمي، كذكر ترجمتو 

   xxxviiiالعربية، عندما عرض لقصة إحراؽ المرأة اليندية التي تكفي عنيا زكجيا.
رم لمعاصمة دىمي: بأقساميا ىذا فضبل عف إحاطتو بشرط أنتركبكلكجي آخر ىك الجانب األث

العمرانية، كأسكارىا كأبكابيا كمقابرىا كمزاراتيا كأحكاضيا كمسجدىا الجامع... فاطمع عمى النقكش 
، كما تتبع xxxviiiكالكتابات الميمة عمييا؛ ككصفيا كصفا دقيقا أفرد لو عدة صفحات مف كتابو

كالسحر كأكؿ المحـ البشرم  طائفة الجككية، شبو المغمقة، كعبلقاتيا باالستشفاء كاألساطير
كاعتقادىـ في سر الشباب الدائـ الخ، مما يدؿ عمى بنية تفكيرىـ كمعتقدىـ، فتتبع ذلؾ في عدة 

 ...xxxviiiمحطات
فيذه كميا اعتبارات يمكف أف تحسب لصالح أنتركبكلكجية الرحمة، لكننا لـ نعتبرىا كذلؾ، حتى 

ع كبير مفتكح "مممكة" كاسعة كحضارة عريقة نظؿ أكفياء لمنيجنا المعمف، ألف األمر تعمؽ بمجتم
قائمة، كليست مجتمعا بدائيا، أك مغمقا، بأم حاؿ مف األحكاؿ، حتى إف ابف بطكطة قاؿ عف 
عاصمتيـ دىمي بأنيا أعظـ حكاضر اإلسبلـ في الشرؽ كمو، كعد ممكيا مف الممكؾ العظاـ في 

ا كتبو الرحالة المغربي، بخصكصيا، المعمكر... فاألقرب إلى إبستيمكلكجيا العمكـ أف يدخؿ م
 ضمف كتب التاريخ كالحضارة، كليس اإلناسة. 

 ؛xxxviiiالنمكذج الثاني الذم نريد أف نتحدث عنو في رحمة ابف بطكطة ىك مجتمع ببلد البرىنكار
فينا مجتمع مغمؽ، شديد البدائية بجميع ما تحمؿ الكممة مف دالالت، يسكنكف في بيكت مف 

ألرض عمى الشاطئ.. رجاليـ مثمنا، يقكؿ ابف بطكطة، إال أف أفكاىيـ القصب مسقفة بحشيش ا
كأفكاه الكبلب، كنساؤىـ آية في الجماؿ.. ال يمبسكف شيئا، )كما ييدل إلييـ مف ثياب يمبسكنو 
الفيمة التي يركبكنيا( إال أف الكاحد منيـ يجعؿ ذكره كأنثييو في جعبة مف القصب منقكشة معمقة 

ف كالبيائـ كال يستتركف مف ذلؾ: الرجؿ مع ثبلثيف امرأة أك أقؿ أك أكثر... مف بطنو.. يتناكحك 
كال يسمحكف لمغرباء بالدخكؿ إلى ببلدىـ، بؿ يتاجركف معيـ في الساحؿ، خكفا عمى نسائيـ 
ألنيف يطمحف إلى الرجاؿ الحساف... عقكبة الزنا عندىـ شديدة، كقد شيد ابف بطكطة تطبيقيا 

بط غبلـ صاحب المركب مع إحدل نسائيـ، فأمر ممكيـ بصمبو، أثناء إقامتو بالمرس ى، حيث ضي
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بعد أف قطعت أنثياه، كحكـ عمى الزانية بأف جامعيا الناس حتى ماتت.. ثـ اعتذر ممكيـ مف 
 ...  xxxviiiصاحب المركب كأىداه غبلما آخر بدؿ المصمكب

نبلحظ دكف عناء كبير بأف ىذا المجتمع يشكؿ مادة أنتركبكلكجية خصبة بامتياز، لكال أف ابف 
بطكطة لـ يطؿ اإلقامة فيو، إذ لـ يبرح المرسى طيمة مدة إقامتو التي لـ تتجاكز أياما، فبل ىك 
خبر لغة القكـ كال ىك اقترب منيـ بما يكفي لتسجيؿ مبلحظات جديرة بأف تدرج ضمف الدرس 

ألنتركبكلكجي.. كرغـ ذلؾ فيذه المادة الكثائقية التي حفظتيا رحمتو غنية باإلشارات ا
 اإليتنكغرافية. 

، حيث إنيا xxxviiiعمى نفس المنكاؿ إذف يمكف التعامؿ مع فصكؿ عديدة مف رحمة ابف بطكطة
إجماال إما تدخؿ ضمف نمكذج المجتمع اليندم )حيث تكفرت بعض شركط اإلناسة فييا، لكنيا 

ما تدخؿ ضمف نمكذج ببلد البرىنكار )حيث تكفرت عمى النصؼ افتق رت لبعضيا اآلخر( كا 
الثاني مف الشركط لكنيا افتقرت لمنصؼ األكؿ(؛ فما الذم يتبقى مف الرحمة إذف ليككف جديرا 

 بالمتابعة األنتركبكلكجية؟
اليند كمجتمع  يأتينا الجكاب مضمرا، ال يكاد يبيف، بيف فصكؿ الرحمة، في الطريؽ بيف مجتمعي

 البرىنكار، حيث مجتمع صغير شبو مغمؽ ىك مجتمع ذيبة الميؿ.
لكف قبؿ أف نبدأ في بسط الحديث عما سجمو الرحالة المغربي بخصكص ىذا المجتمع، نرل أنو 

 مف األنسب البحث أكال في مدل مكضكعية ابف بطكطة كمصداقية ما كتبو...
سو، صادقا مع اآلخريف، يذكر ما يراه دكف مكاربة أك يبدك الرجؿ، مف خبلؿ رحمتو، صادقا مع نف

مداراة حتى إنو عندما تعجبو ابنة ىذا الكزير يذكر ذلؾ، كعندما يكره بنت ذاؾ يذكر ذلؾ أيضا.. 
يصؼ جكاريو كأحسنيف لذة في الجماع، دكف أف يخدش الحياء، كيذكر كيؼ انبطح أرضا عند 

 ك بطكلة... استسبلمو لقطاع الطرؽ دكف ادعاء فركسية أ
عندما دخؿ عمى السمطاف غياث الديف، باليند، ككاف مف عادة السكاف أال يدخمكا عميو دكف 
خؼ، كلـ يكف مع الرحالة المغربي ذلؾ، أعطاه بعض الكفار خفا، فعمؽ ابف بطكطة عمى 
الكاقعة بقكلو: "ككاف ىنالؾ مف المسمميف جماعة فعجبت مف ككف الكافر كاف أتـ مركءة 

 .xxxviiiمنيـ"
كرغـ أف ىذا السمطاف قد أكرمو كأحسف كفادتو إال أنو لـ يتكرع عف شيادة الحؽ، عندما رآه يقتؿ 
الكفار كيذبح نساءىـ كأطفاليـ... فقاؿ: "كذلؾ أمر شنيع ما عممتو ألحد مف الممكؾ كبسببو 

ٍينو"  . xxxviiiعجؿ اهلل حى
اد أف يعطيني قيمتيا كقاؿ في مكقؼ آخر عنو: أىديت ليذا الممؾ )غياث الديف( جارية فأر 

  xxxviii"فأبيت، ثـ ندمت ألنو مات فمـ آخذ شيئا"...
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ليذا، كعندما عقد العبلمة الركسي كراتشكفسكي، مقارنة بيف ابف بطكطة كمارككبكلك لـ يجد بدا 
مف االعتراؼ بأفضمية الرحالة المسمـ بسبب نزاىتو كدقة مبلحظاتو، فابف بطكطة، يقكؿ 

طرم ذاتي بظركؼ حضارة العالـ الذم يصفو أكثر مما كاف لدل كراتشكفسكي، كاف لو إحساس ف
ف كصؼ الرحالة المسمـ لخط سير رحمتو كاف أدعى إلى الثقة مما عميو الحاؿ  رحالة البندقية، كا 
مع معاصره المسيحي، فضبل عف أف محرر رحمة مارككبكلك قد أضاؼ إلييا الكثير مف 

 ؛ xxxviiiمخيمتو
 ؽ اليكلندم راينيارت دكزم لقب "الرحالة األميف".كليذا، أيضا، أطمؽ عميو المستشر 

فنحف إذف أبعد ما نككف عف رحالة غيفؿ فيما كتبو، أك مستغًفؿ لمف سيقرؤه، ألنو يحتـر نفسو 
كيحتـر اآلخريف. مف ىنا فإننا نرل ما كتبو عف جزر ذيبة الميؿ، التي ننكم تفصيؿ الكبلـ 

 لمكضكعية. فيذا شرط في األٌناس قد تحقؽ.عنيا، عمى جانب كبير مف الدقة كالنزاىة كا
، كقضى xxxviiiتحدث ابف بطكطة عف جزر ذيبة الميؿ )المالديؼ( في صفحات كثيرة مف كتابو

، كخرج منيا ثـ عاد إلييا في زيارة ثانية xxxviiiفييا، كما ذكر ىك بنفسو، أكثر مف سنة كنصؼ
كدتو الثانية، بشأف ... لكنو لـ يذكر، بعد عxxxviiiـ1345ىػ/غشت 746منتصؼ ربيع الثاني سنة 

العادات أك األعراؼ أك المؤسسات... شيئا يذكر، مما يجعمنا نستنتج بأنو سجؿ أىـ ما يمكف 
 تسجيمو بخصكص ذلؾ خبلؿ مدة إقامتو األكلى.

كاضح خبلؿ مدة ىذه اإلقامة، األكلى الطكيمة، أنو تعمـ لغة القكـ الذيف نزؿ بينيـ، فيك ال 
كمميـ مباشرة، فيفيميـ كيفيمكنو، رغـ أنو يقر بأنو لما نزؿ يتحدث معيـ عبر مترجـ، بؿ ي

ذا كنا نذكر ىذا، كنشدد عميو ىنا، فإننا ال نذكره  .xxxviiiبجزرىـ أكؿ األمر لـ يكف يعرؼ ذلؾ كا 
 اعتباطا، بؿ ألنو مف أدكات األنتركبكلكجي كعدتو التي يبني بيا تقريره الميداني. 

قديـ عمى طريقة المبحثات/المكنغرافيات، تحدث فيو الرحالة ىذا التقرير، الذم بيف أيدينا، بدأ بت
المغربي عف أصؿ التسمية كعدد الجزر كشكميا ككيفية الكصكؿ إلييا كدخكليا كعدد 

 ... xxxviiiأقاليميا
إنيا جزر نائية معزكلة كسط المحيط اليندم، كلمكصكؿ إلييا كاف عمى ابف بطكطة أف يسافر 

)ىنا  xxxviiiأياـ، كلك أخطأ المركب سمتيا لـ يتمكف مف دخكليابحرا مف ميناء قاليقكط مدة عشرة 
يتحقؽ شرط ميـ في التقرير األنتركبكلكجي: المجتمع المنعزؿ، شبو المغمؽ(؛ بعد ذلؾ ذكر بأف 
ىذه الجزر ال زرع فييا )عدا كاحدة(؛ إنما يعيش السكاف عمى األسماؾ كشجر النارجيؿ )جكز 

ع داد الطعاـ كشدد عمى أف السمؾ عندىـ يقكم الباءة اليند( ككصؼ بتفصيؿ طريقة الطبخ كا 
  xxxviiiإلى درجة كبيرة، كقد جرب ذلؾ بنفسو...



 410 

                                                                                                                                            

؛ xxxviiiثـ بدأ في تقديـ عرض مفصؿ كدقيؽ لما ستطمؽ عميو األنتركبكلكجيا الحقا مفيكـ "الثقافة"
يمانيـ باهلل  قكم فسكاف الجزيرة ىزيمك البنية ال يعرفكف السبلح، كبالتالي الحرب/مجتمع مسالـ، كا 

جدا، صادقكف في معامبلتيـ، بسطاء في تفكيرىـ كعيشيـ.. يسكد االعتقاد لدل الجميع بأنيـ 
مستجابك الدعكة، حتى إف أعداءىـ ال يغيركف عمييـ كال يأخذكف مف ماليـ شيئا، مخافة أف 
ر يمحقيـ شيء مف ىذه الدعكة )ال ييـ البحث األنتركبكلكجي صحة ىذا االعتقاد مف بطبلنو، بقد

 ما ييـ أف الناس قد آمنت بو فعبل(... 
منازليـ بسيطة مف الخشب، كىـ يحبكف النظافة كالطيب كجميعيـ يسيركف حفاة، كال يرتدكف إال 
فكطا يشدكنيا عند كسطيـ بدؿ السراكيؿ، كمف عاداتيـ عند الزكاج أك السبلـ عمى القاضي أك 

  xxxviiiالممؾ كضع أثكاب مف القطف يفرشكنيا أمامو.
يمانعكف أف تتزكج المرأة منيـ بالغريب، لكنيـ يمنعكف خركجيا مف البمد، فإذا أراد زكجيا ال 

ذا أقاـ بينيـ دكف زكاج فالمرأة التي يقيـ عندىا تتكفؿ  مغادرة جزرىـ كاف عميو أف يطمقيا، كا 
.. )كسيؤكد الحقا، عندما تزكج بربيبة السمطانة، xxxviiiبخدمتو كترضى منو بالقميؿ مف اإلحساف

 -يقكؿ  -يا كانت مف خيار النساء، "كبمغ حسف معاشرتيا أنيا كانت إذا تزكجتي عمييا أن
(، أما مبادالتيـ التجارية فتتـ xxxviiiتطيبني كتبخر أثكابي كىي ضاحكة ال يظير عمييا تغير"

 .  xxxviiiبالمقايضة أك بالكدع، كليـ حساب غريب في ذلؾ كصفو الرحالة المغربي بتفصيؿ
، بما في ذلؾ السمطانة، )ككاف قد الحظ، في معرض كصفو لرجاؿ ال تغطي النساء شعكرىف

(، كيمشطنيا كال يضعف عمى xxxviiiالجزيرة، بأنيـ يضعكف عمى رؤكسيـ عمائـ أك قطع قماش
، كلـ يفمح ابف xxxviiiأجسادىف إال فكطا تستر النصؼ األسفؿ، كيمشيف كذلؾ في األسكاؽ كغيرىا

 ـ بذلو المجيكد في ذلؾ. بطكطة الحقا، كىك قاض، أف يزيؿ ىذه العادة رغ
يمكف استئجار النساء لمخدمة في بيكت األغنياء، كيغرمف ما يكسرنو مف أكاني. كزكاج المتعة 
عندىـ منتشر جدا، كال تمؿ المرأة مف خدمة زكجيا كال تأكؿ أمامو، كال ىك يعرؼ ما تأكؿ، 

  .xxxviiiلكنيف ال يخرجف مف ببلدىف أبدا
باألساطير كالجف كالعفاريت، يعتمد في ركايتيا عمى أخبار قصة إسبلـ أىؿ ىذه الجزر مرتبطة 

، كقد عكدنا xxxviiiذكرت لو، لكنو يعتمد أيضا عمى ما قرأ مف نقكش مكتكبة عمى مقصكرة جامعيا
ابف بطكطة عمى اعتماده عمى النقكش كاألثريات في ذكر أخباره، إلى درجة أف محقؽ رحمتو قد 

 .xxxviiiشرط أنتركبكلكجي، آخر، يحسب لصالحو أيضا(أفرد لذلؾ فصبل مف جزئيا األكؿ. )كىذا 
ىذه الجزر تحكميا امرأة )ىي خديجة بنت السمطاف جبلؿ الديف عمر( يطيؿ في كصؼ كيفية 

، كباسميا يتـ الدعاء عمى المنابر، كليا جند مف الغرباء )حكالي ألؼ( xxxviiiانتقاؿ الممؾ إلييا
 ...  xxxviiiخطيبأجكرىـ مف األرز عند مطمع كؿ شير، كليا كزراء كقاض ك 
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، كىك يختمؼ في بعض تفاصيمو عف طرؽ االحتفاؿ في xxxviiiمف عاداتيـ االحتفاؿ بعيد الفطر
المغرب، كيحتفكف بالضيؼ عمى طريقتيـ، رغـ حقارتيا، بأف يعمقكا أربع دجاجات كعشرة مف 

. أما احتفاليـ في مجمس السمطاف فكبير، xxxviiiجكز النارجيؿ عمى أعكاد كيضعكنيا عمى أكتافيـ
 ...xxxviiiي بإضراـ النار فيدخمكنيا كيطأكنيا بأقداميـ كمنيـ مف يأكميا كما تؤكؿ الحمكلكينتي
بأف ميمة األنتركبكلكجي تكمف في إيجاد الركابط بيف  xxxviiiبرتشارد، في اإلناسة المجتمعية، يقكؿ

المؤسسات المجتمعية كاستيعابيا، بعد تفسيرىا؛ كقد انتبو الرحالة المغربي إلى ترابط مؤسسات 
تمع الذم أقاـ فيو، عمى بساطتيا، ففيـ بأنو كسط مجتمع بسيط مسالـ، إذا لقي الكاحد منيـ المج

صاحبو قاؿ: اهلل ربي كمحمد نبيي كأنا أمي مسكيف؛ أبدانيـ ضعيفة كال عيد ليـ بالقتاؿ أك 
؛ مسممكف لكف تنتشر بينيـ عادات كثيرة مخالفة لمشرع: كإقامة xxxviiiالمحاربة، كسبلحيـ الدعاء

قة في بيت طميقيا، كالتراخي عف إقامة الصبلة، كالتقصير في إقامة الحدكد... كقد اجتيد المطم
ابف بطكطة في محاربتيا، بعد أف كلي القضاء، كنجح في ذلؾ.. لكنو فشؿ في ستر 

... أما قصتو مع إقامة الحد عمى السارؽ فطريفة كتؤكد مدل مسالمة ىذا المجتمع، xxxviiiالنساء
 . xxxviiiيد سارؽ بيا فغشي عمى جماعة منيـ كانكا بالمجمس" يقكؿ: "أمرت مرة بقطع

فيـ الرحالة أيضا األدكار التي تمعبيا المصاىرة كأداة لترسيخ النفكذ ضمف سكاف ذيبة الميؿ، 
فكصفيا كأجاد في ذلؾ، بؿ كاستخدميا أيضا.. يقكؿ، بعد أف صاىر أربعة مف أعياف القـك 

الكزير كأىؿ الجزيرة"، فيككف قد فيـ آليات الحراؾ : "فمما صاىرت مف ذكرتو ىابني xxxviiiككبرائيـ
االجتماعي داخؿ ىذا المجتمع، كارتباطيا بالمؤسسات الدينية، نمكذج القضاء، فارتقى اجتماعيا 

 بسرعة، فانفتحت أمامو أبكاب المجتمع عمى مصراعييا، يبلحظ، ثـ يسجؿ منيا، ما يشاء.  
كؿ ىذه المبلحظات كالمعمكمات لـ يتكقؼ عف عقد جدير بالذكر أف الرحالة المغربي كىك يسجؿ 

، ككذا xxxviiiالمقارنة كمما رأل ذلؾ ضركريا؛ فقارف بيف طريقتيـ في "التبراح" كمثيمتيا في المغرب
بيف تفاكت  -بعد أف تكلى القضاء  -، كما قارف xxxviiiطريقة إعداد السرديف كتناكلو، ىنا كىناؾ

، ككاقع الحاؿ أف ابف بطكطة ال xxxviiiبببلدنا" طبائع السكاف، فقاؿ: "ليست ىنالؾ خصكمات كما
يكؼ عف المقارنة، بيف ببلده كمختمؼ الببلد التي زارىا، في كثير مف المناسبات، فقارف إنتاج 
األرز كبعض المحاصيؿ الفبلحية كأسعارىا كاألكزاف... بتفصيؿ كبير، بيف ببلد بنغالة 

كقارف بيف أسماء بعض التكابؿ كاألفاكيو بيف ببلد الجاكة )سكمطرة(  xxxviiiكالمغرب
؛ ككاف قبؿ ذلؾ قد قارف ببيف xxxviiiكقارف بيف ببلد الممبار، كالسكداف، كالمغرب xxxviiiكالمغرب...

أمكر الصرؼ كالعممة في المغرب عندما كاف في مصر كالبصرة كتركيا كاليند... كبيف الرطؿ 
رل، كبيف دكر السكة المغربية كالصينية، كأسعار الخيكؿ ىناؾ المغربي كالمف في الجيات األخ
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كالمغرب، كشكؿ البناء بيف الصيف كسجمماسة المغربية... كنير سبل كنير إسطنبكؿ، كالخزؼ 
 المغربي كالخزؼ في عدد مف المنطؽ التي زارىا...

كجي يجب الذم قاؿ بأف منيج األنتركبكل xxxviiiفإذا عرضنا كؿ ىذا عمى تنظير إيفنز برتشارد
أف يقكـ عمى المقارنة التي يعقدىا األناس بيف المجتمع الذم يقكـ بدراستو، كمجتمعو األصمي؛ 

 ألسنا ىنا في قمب الدرس األنتركبكلكجي كبؤرتو؟ أفبل يحؽ لنا عندىا السؤاؿ:
إف مف يأخذ العدسة المكبرة ليفحص"التحفة" عف قرب ليس باعتبارىا كتاب رحمة فقط، سيبلحظ 

معت فعبل بيف التصكريف: الماكركسككبي المتسـ بالنظرة الشمكلية لما تـ عرضو مف أنيا ج
 كقائع، كالميكركسككبي المتسـ بالمعالجة الدقيقة لمقضايا...

كالقارئ )األنتركبكلكجي( عميو، كىك يتابع بنية التفكير لدل ابف بطكطة، أال يغٌيب عف ذىنو أبدا 
 ديد مف الكقكع في شرؾ تسطيح ىذا العمؿ الكبير.سمة المقارناتية، كيتكخى الحذر الش

إف المقارنة بيف المغرب كبيف ذيبة الميؿ؛ كبيف المغرب كبيف مؿ جاكة؛ كبيف المغرب كبيف ببلد 
الترؾ أك الصيف أك اليند أك السكداف الخ، لـ تكف بريئة أك ساذجة أبدا، إنيا تقيـ الدليؿ القكم 

طو بيف ناظرينا، لمكشؼ عما ىك إبستيمكلكجي في معارؼ عمى النمكذج اإلنساني الذم يتـ بس
اإلنساف، حتى لك كانت معتقدات أك أساطير أك شعكذة... إلقناع القارئ بجدية ىذه المؤسسات 
في حياة ذلؾ اإلنساف، في كسطو الحي، قبؿ أف تتـ إعادة الحياة إلييا مف خبلؿ مؤلؼ يعي ما 

  التي يطرحيا...يقكؿ، كيخترؽ زمانو كمكانو في المعرفة 
ىك ذاؾ الذم يغادر مكطنو كيغترب بعيدا عنو  xxxviiiإف األنتركبكلكجي الحؽ، يضيؼ ستراكس،

ال لشيء إال لمسبب األنتركبكلكجي، حيث االقتراب مف اآلخر كالعيش معو كمبلحظتو عف 
قرب... كنحف نتساءؿ ماذا كاف يفعؿ ابف بطكطة غير ذلؾ؟ أليس ىك القائؿ، في تشبيو بميغ، 

ي مطمع رحمتو: "كاف خركجي مف طنجة مسقط رأسي... منفردا عف رفيؽ آنس بصحبتو، ف
كركب أككف في جممتو... فجزمت أمرم كلـ أبف عمى السككف، كفارقت كطني مفارقة الطيكر 

  xxxviiiلمكككف"
أليس ىك الذم رفض أف يرافؽ ركب الحجيج، رغـ نية الحج لديو، بؿ اختار مركبا آخر؛ فنزؿ 

رضاء لغريزة حيث شاء لو ا لنزكؿ كارتحؿ حيث حنت نفسو لمرحمة، حبا في المغامرة كا 
 االستكشاؼ داخمو، استكشاؼ مجتمعات أخرل مختمفة عف مجتمعو األصمي الذم ترعرع فيو؟ 

لقد كاف األستاذ التازم )في معرض تعميقو عمى خركج ابف بطكطة بقصد الرحمة(، مف الذيف 
ا بتقديـ معمكمات عف المدف المغربية: طنجة كتازة كتممساف انتبيكا إلى أف الرجؿ لـ يكف ميتم

نما أخذ في ذلؾ عندما ابتعد عف الببلد كشعر بالحاجة إلى تقديـ الفائدة  كغيرىا، كا 
 ... xxxviiiالجديدة
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أليس ىنا إدراؾ دفيف، كشعكر مبطف، بأف الرحالة المغربي ال يريد أف يكتب عف "أناه" )أم 
د تسجيؿ معمكمات عف "اآلخر" المختمؼ عنو، لما في ذلؾ مف مجتمعو الذم خرج منو( بؿ يري

شعكر بتقديـ "الفائدة"؛ كما ىي ىذه الفائدة غير تمؾ التي يسطرىا األنتركبكلكجي لنفسو، كلحقمو 
المعرفي؟ ىا ىنا، نعتقد، لقاء حاسـ مع الدرس األنتركبكلكجي في ىدفو األسمى، بؿ كحتى دكف 

راغماتية ضيقة، ككأني بابف بطكطة يريد أف يتعرؼ ثقافتو مف خمفيات استعمارية أك غايات ب
 خبلؿ ثقافة اآلخريف، كىذه بالضبط ميمة االنتركبكلكجي الكبرل.

إف تكريس مكانة ابف بطكطة الفذة، في الدرس األنتركبكلكجي، تكمف في أنو قد أرسى مبادئ 
و: اكتشاؼ الذات مف خبلؿ اكتشاؼ بعض جكانب ىذا الدرس، تماما كما تشترطيا مناىجو كأدكات

اآلخر؛ عبر دراسة اإلنساف في أماكف متفرقة مف ىذا العالـ، تككف ميدانا تجريبيا الختبار عدد 
مف الفرضيات العامة التي تخص اإلنساف.. كحيث ال يرل ممانعة في أف تككف "أناه" عمى 

بلقة كطيدة خطأ.. إف تجربتو مع ركح كفمسفة الحياة نفسيا تجعمو نمكذجا حقيقيا لع
 باألنتركبكلكجيا... 

كنككف نغالط أنفسنا إذا كنا نطمب منو أف  -إنو/ابف بطكطة، الكاضع األكؿ لمبادئ ىذا العمـ 
في شكمو  -يكتب بنفس المغة كأدكات التعبير المعتمدة في البحث األنتركبكلكجي المعاصر 

عبلقة السكية بيف اإلنساف/األنا األكؿ، لكف ىذا ال يمنع مف أنو حقؽ، ثـ كرس، الفتح الكبير لم
كاإلنساف/اآلخر، ثـ بيف اإلنساف/عامة كالطبيعة باعتبارىما امتدادا، كتكامبل، لبعضيما، كليسا 
نقيضيف متعارضيف، مف حيث المبدأ كاليدؼ، بحيث ال يعكد مستحيبل معرفتيـ عف قرب، بؿ 

يتجمى في "تحفة النظار"  يمكف فيميـ كالعيش معيـ كاالندماج فييـ حد الذكباف.. كىك ما
كبالذات في قسميا الخاص بسكاف ذيبة الميؿ؛ عبر االنكباب عمى تسميط بقعة مف الضكء عمى 
العقؿ البشرم، مف خبلؿ مبلحظة كتسجيؿ تمثمو لؤلساطير كالديف كالتنضيد االجتماعي... 

س مستحيال، بؿ "إنيـ فقط ليسوا مثمنا.. لكف العيش بينيـ ليكالتأكيد عمى نسبية الثقافة: 
ىذه خبلصة الدرس الذم نستنتجو مف تقريره الذم دمج فيو فنكف الطيي باآلثار  xxxviii..مشتيى"

باآلداب باألساطير... في مكضكع كاحد، دكف ترفع أك استخفاؼ، بالبنية الحاضنة لكؿ ىذا.. 
ناسة(، بحيث يمكف اإلعبلف بأف المشركع اإلناسي عنده، حتى دكف تسميتو بيذا العنكاف )أم اإل

ىك إثبات تداخؿ كؿ ىذه المككنات في اليكمي العنيد، الرتيب، الذم يحاصر اإلنساف، بما ىك 
كذلؾ، في بيئتو ككسطو، كمشركع كاع بيذا الكسط، كعارؼ بو، حتى لك كانت فمسفتو في ىذا 
الكجكد بسيطة )مف زاكية نظرنا نحف( كىذا ىك الدرس الفمسفي العميؽ الذم عمينا استيعابو 

 جميعا.
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 خاتمػػػػػػػػة 
 

إف الجداؿ الذم يؤلؼ ىذه الكرقة ال يتعمؽ، في العمؽ، بمجرد خبلؼ مع مؤرخي العمكـ حكؿ 
حفريات اإلناسة، بؿ مع نمط، مف الفكر، عركتو عقدة المعتقدات كالمكاقؼ كاألحكاـ المسبقة 

 كشكمت مساحة كاسعة مف جغرافيتو؛ كنقصد بو الفكر الغربي المتمركز حكؿ الذات. 
برتشارد ال تبتعد عف ىذه المشكمة: مشكمة الدكر المحكرم  –كحيث إف أطركحتىٍي ستراكس 

 لممركز في إنتاج الحضارة، في حيف لـ تعمؿ األطراؼ، طيمة تاريخيا، شيئا غير االستيبلؾ.
بإنشاء النمكذج المثالي االزدكاجي لممجتمع الغربي الذم يتجمى  -األطركحتاف  -كحيث تسمح 

اخمي في العمؿ دائما باتجاه إنتاج المعرفة، بينما ترل في المجتمع اإلسبلمي راكدا إلى جكىره الد
 األبد أك متراجعا منذ نشأتو.

تو جااح زيؼ ىذا الطرح، بتبياف أف استنتفإنو كاف لزاما أف نبني ىجكما مضادا يقكـ عمى تكضي
ط خبلؿ تحميؿ دقيؽ لمشرك  كخبلصاتو حكؿ نشأة األنتركبكلكجيا كانت خاطئة تجريبيا، كذلؾ مف

 .التاريخية التي أفرزتيا
لقد حاكلنا إظيار أنو باستطاعة التحميؿ التاريخي الرصيف أف يحطـ كامؿ ىذا المشركع 
ظيار أنو يمكف مف حيث المبدأ تحكيؿ معضبلتو، شبو العممية، إلى أىداؼ صالحة  الشكفيني، كا 

الطرح عمى نظرة إبستيمكلكجية قائمة عمى أف لمعمؿ النظرم، بعد تقكيميا. ككنا نستند في ىذا 
العمؿ العممي الجاد يقضي بالقطيعة مع المفاىيـ األيديكلكجية كأحكاـ القيمة القبمية إذا كنا نبغي 

 إقامة نظاـ جديد لممعرفة.
قطعا ال تيدؼ ىذه التعميقات إلى التمميح بأف األنتركبكلكجية ىي نمكذج مخفؼ مف الفكر 

مكمياتو، أك أف الفكر االستشراقي ىك األنتركبكلكجيا زائد كثرة الكبلـ، بؿ إف االستشراقي، في ع
اليدؼ ىك اإلدراؾ بأف األنتركبكلكجيا، كشكؿ إلنشاء الخطاب التكاصمي، تحتكم عمى تقميد نقدم 

 لمذات يمر بالضركرة عبر "األنتركبكلكجيا النقدية".
تنكعة، شيئا أكثر مف الرد عمى فكرة الريادة يتطمب نقد أطركحة برتشارد/ستراكس، في أشكالو الم

الدائمة لمغرب، ذلؾ أف المتردد في ىذا النكع مف الكتابة أنيا في أحسف حاالتيا تصبح ستارا 
رقيقا لمكاقؼ التفكؽ األخبلقي أك العنصرم، كتبريرا لبلستعمار بالتالي. لذلؾ فإف ما نحتاجو ىك 

ألنتركبكلكجييف لـ يككنكا مكضكعييف أك شيء أكثر مف مجرد االعتراض عمى أف بعض ا
حيادييف في مكقفيـ مف نشأة اإلناسة. كتتطمب نياية ىذا المكقؼ ىجكما أساسيا عمى الجذكر 
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النظرية كالمعرفية ليذا النكع مف الكتابة، كبالتالي الفكر. كنعتقد بأف األدكات المعرفية الحديثة 
ية المركزة الغربية حكؿ الذات تتطمب إذف نياية مجيزة تماما لمقياـ بعممية النسؼ ىذه؛ إف نيا

 أشكاؿ معينة مف الفكر كخمؽ نكع جديد مف التحميؿ.
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 التقرير الختامي
تاريخ العمـ في عقدت الجمعية األردنية لتاريخ العمكـ مؤتمرىا السنكم السابع، مكضكعو " 

تكويف الظاىرة أو المنظومة، الواقع  –التشكؿ  –اإلسالمية0 البدايات  الحضارة العربية
مف  25ك  24"، في رحاب جامعة فيبلدلفيا )الخاصة(، كبدعـ سخي منيا، يكمي والمستقبؿ

شير تشريف الثاني. كقد قدمت الجامعة جميع التسييبلت المطمكبة إلنجاح المؤتمر، الذم أجمع 
نجاحو. فممو الحمد، كلمجامعة كرئيسيا معالي األستاذ الدكتكر  جميع المشاركيف كالميتميف عمى

مركاف كماؿ، كطاقـ المكظفيف الذيف ساىمكا في اإلشراؼ عمى التجييزات الخاصة، عظيـ 
 الشكر. 

، ثـ جرل  2010بعقد المؤتمر سنة  2008ككاف مجمس إدارة الجمعية اتخذ قرارا في سنة 
مع جامعة فيبلدلفيا الستضافتو كدعمو. ككافقت االتفاؽ عمى مكضكعو. كجرت اتصاالت 

الجامعة بعد مفاكضات بيف رئيس الجمعية األستاذ الدكتكر عبد المجيد نصير كمستشار رئيس 
الجامعة )معالي( الدكتكر ابراىيـ بدراف. كما تـ االتفاؽ عمى التاريخ الدقيؽ لممؤتمر. كبعد 

كره، أرسؿ رئيس الجمعية ىذه الكرقة إلى تحضير كرقة تكضح مكضكع المؤتمر، كأىميتو، كمحا
 عدد كبير مف الميتميف بالمنجزات العربية اإلسبلمية، أفرادا كمؤسسات، الستثارة اليمـ كاالىتماـ.
كألؼ مجمس الجمعية المجنة التحضيرية مف: أ. د. عبد المجيد نصير رئيسا، ك د. بديع العابد، 

. خميؿ قنصؿ. كبعد تحضير النشرة األكلى  بالمغتيف العربية كاإلنجميزية، أرسمت إلى الميتميف، ـك
بعد أف حددت مكاعيد قبكؿ الممخصات كالردكد كالبحكث كالقبكؿ النيائي. كقد كرد إلينا ما يقارب 

ممخصا، جرل استبعاد أكثر مف نصفيا لبعدىا عف محاكر المؤتمر كطمب مف اآلخريف  80
بداء القبك  ؿ النيائي. إذ أف الجمعية كانت حريصة عمى أف إرساؿ البحكث تامة لمنظر فييا كا 

تككف البحكث المشاركة حكؿ أحد المحاكر، إضافة أف تككف بمستكل الئؽ، كأف تتبع تعميمات 
بحثا لمتقديـ في المؤتمر، إذ أف بعض مف قبمت  18محددة في الكتابة. كأخيرا، تـ قبكؿ 

مما اعتذر عف عدـ قبكلو. ككاف  ممخصاتيـ لـ يرسمكا بحكثيـ، اك أف البحث الميرسىؿ كاف
المشارككف مف األردف كالعراؽ كسكرية كاإلمارات العربية المتحدة، كالسكداف كتكنس كالجزائر 

 كالمغرب كركسية. 
كفي أثناء ذلؾ، جرل االتصاؿ بعدة جيات لدعـ المؤتمر، فتمقت الجمعية دعما سخيا مف شركة 

 البكتاس العربية كجامعة البتراء.
عض مف قبمت مشاركتيـ، اعتذركا في المحظات األخيرة عف عدـ القدكـ ألسباب عمى أف ب

 باحثا. 13مختمفة. كثبت عدد المشاركيف عمى 
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افتتح المؤتمر بكممة مف رئيس الجمعية، ككممة مف رئيس الجامعة. كبعد استراحة عقدت جمستاف 
ستاذ الدكتكر عادؿ الطكيسي تخمميما غداء في الجامعة. ككاف العشاء بدعكة كريمة مف معالي األ

رئيس الجامعة األردنية. كفي اليكـ التالي عقدت الجمسة األكلى، ثـ الجمسة الختامية لبلقتراحات 
كالتكصيات، تخمميما غداء في الجامعة. كبعد الجمسة الختامية، زار المشارككف آثار جرش. ككاف 

 يني، رئيس جامعة إربد األىمية.العشاء بدعكة كريمة مف عطكفة األستاذ الدكتكر محمد صبار 
كاىتمت الجمسة الختامية بتقديـ أفكار حكؿ مكضكع المؤتمر القادـ، الذم سيعقد في أكاخر شير 

، بإذف اهلل. كالفكرة التي حازت عمى ما يقارب اإلجماع تدكر حكؿ تطكر 2012آب )أغسطس( 
س، كأساليبو، كما يتعمؽ بذلؾ المدارس في الحضارة العربية اإلسبلمية كانتشارىا، كخطط التدري

جازات. كسيجرم تطكير ىذه الفكرة كتكصيفيا  مف مباف ككقفيات، كمدرسيف، كتخصصات، كا 
 بدقة، ككضع محاكرىا. 

 كما أكصى المشارككف بنشر بحكث المؤتمر بطريقيف: الكتركنية ككرقية.
اإلعداد كالتنظيـ كفي األخير، تقدـ المشارككف لمجمعية كلمجامعة بجزيؿ الشكر عمى حسف 

 كالتنفيذ، كحسف الضيافة، كعميؽ االىتماـ.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


