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 صةة اهت  و مجتمةة  بنةةا  يف أسةةتم  التفك ةة  وأسةةال   السةةلو  مةة  المختلفةة  بألواهنةةا الثقافةة 

 تتم ة   بم حلة   تمة   ال ةو    وثقافتنةا  .الرتب ة   علة   وبصةمات   آثةاهه  لترت   وتطوي ه   تغ   ه  يف  وعمل 

 تلةةو  إلةة  أدى ممةةا الغ ب ةة   الثقاف ةة  واالسةةتعاه  الغةة    بثقافةةا  والتةةأث  واالنفعةةا  بةةالقلو 

 والتعل م. الرتب   يف يربز النطاق واس  اجتماعي

 أن  إال  مًعا  والرتا   والمواهد   العقو   يف  التقد    ألدوا   اإلسالم    األم   تملك  م   ال هم  وعل 

 وتخلةف  ثقايف   ه ا   يف  تتجل   فك ي   أزم   تع ش  فتي    واضح  ف تا  التخلف  ومظاه   الثقاف   أزم 

  حضاهي. وكسوف علمي 

 وخدمةةة  واالسةةةتعماه للسةةة ط   األح ةةةان مةةة  كث ةةة  يف الغةةة   اسةةةتخدم  سةةةال  فالتغ يةةة 

 مة  النخة   بعة   اسةتقطا   مة   تمكنةوا  وقةد  أولويةامم   أهةم  مة   تعةد  الت من   وهذه  مصالحتم 

 علوه جس  فتؤال  المثقف     عل   للتأث    الغ بي  النموذج  أفكاه  واتلن    مم   المسلم    لدى  المثقف  

تةم  التغ ية .  حمةال   عربهم  تم  تةم  ألفكةاههم  والةرتوي   للغة    التنظ ة   علة   يعملةون  ف  وجعل

تة امم  التخلةف  ذلةك  يف  سةاعدهم  والتنم     للتقد    نموذًجا  تضةخم  حتة   متعةدد    مجةاال   يف  وال

 الغ ب  . األفكاه المنت م   بع  لدى

 بة    ممسةل    ه ة   أمة   المجةاال   جم ة   يف  التنم ة   يف  فعةاًل   نجح  قد  الغ    بأن  التسل م  وإن  هذا

 بة   والنفس     االجتماع    المجاال   يف  ينجح  لم  أن   إال  للناس  المادي  ال فاه  توف    يف  نجاح   ف هم

  واالقتصادي .

 المغ    ف لسوف  مش وع  الغ بي:  الفك   وعاهض   نقد   التي  الع ب    الفك ي   المشاهي   وم 

 الفلسةف   وتأصة   والفلسةفي  الفكة ي  االختالف  وحق  الرتا    تقويم  إلعاد   ال حم   علد  ط   د.

 جةذه  ل بط  الم زوقي  يع    أبي  د.  ومش وع  والمنطق   األلسن    ب    الدق ق   العالقا   واستكشاف

 علةةد د. ومشةة وع الخلدون ةة   الت م ةة  صةةوهما يف االسةةم   بالفلسةةف  والفك يةة  الفلسةةف   المشةةكل 

 التصةوه  يف  المادي   بظاه    تسم تتا  يمك   ما  أو  الشامل    العلمان    ظاه    لدهاس   المس  ي  الوها 

 الغ بةةي الثقةةايف المنةةت  جةةذوه يف الت منةة  إهاد  تجل ةةا  لتتلةة  سةةع د إدواهد  د. ومشةة وع الغ بةةي 

 الغ بي. التاهيخ يف الكربى الس ديا  وظاه   االستش اق  كظاه  

 الملش ي  م  كث   م  ب  أخرب هم ب  ب   جتااًل  ل سوا الغ بي الفك  لنقد  األهبع   ال موز  فتؤال 

تةؤال   ذلك  وم   المدن     هال   م   بالغ    تجةاه  يود    ه ة   صةاه    موقةف  لةديتم  األهبعة   ال مةوز  ف

ا وهذا الغ ب    الثقاف   هبا. للجت  انعكاًسا ل س الغ ب    الثقاف  نقد أن يكشف مم 
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تةم   أفكةاههم  علة   المصةادق   لة س  األهبعة   هبةؤال   االستشةتاد   بة   ية اد   الذي  والموض   وآهام

 هةؤال   بة    الجةام   القده  هو  الم اد   وإنما  موضعتا   هذا  ل س  مناقش   مح   أط وحا   منتم  فلك 

 ف ًعا  ل س  الغ بي  الفك   نقد  أن  يعني  بما  عن    الفك ي  واالستقال   الغ بي   الفك   نقد  وهو  األهبع  

 المادي . المدن   دعا  بع  ي دد  كما ب  الجت  ع 

 اإلسةالم     علة   وينعة   الغ ب ة    للثقافة   اإلسةالمي  النقةد  هةذا  يسةتنك   المدن ة   هةال   وبع 

 األخةالق  يخةالف  مةا  ف ة   ل س  الغ بي  المجتم   أن  وي دد   الغ ب     الحداث   بمعج    انلتاههم  ه ا 

 واألمانةة  كالصةةدق العمةة  بأخالق ةةا  الغ بةةي المجتمةة   يتمتةة   ب نمةةا فقةةط  الجنسةة   المشةةكل  إال

 تشةةل ًتا بعضةةتم ويطةة   واألخةةالق  العةةد  سأسةة  م  ي   أن اسةةتطاع الغ بةةي المجتمةة  وأن ونحوهةةا 

ا  قصةً ا  دخة   كمة   )اإلسالم ون  ف قو :  الغ ب     الحضاه   م   اإلسالم     لموقف  فاشةتغ    فخمةً

 المدن ة   دعةا   عنةد  منتشة    الفك    وهذه  ( !وإبداع   القص   جما   وت    المتمال   سل   إل   بالنظ 

 المادي .

 فخةم  كقصة   الغ بةي  المجتمة   وإن مةا  خةادع    مضةل    مثة   المض و   المث   هذا  أن    والحق ق :

د   أساسات   لك   المظاه   ونسةتنف  مظةاه ه  جمةا  يف نسةتغ ق أن  العقالن ة   م   فت   باالهن اه   متد 

 !الوش ك؟ اهن اهه م  الناس نحذه أن أ   لدخول   الناس

 فغالة   اإللت ةا    صةع د  علة   حةاد    اضةط ا   مة   تعةاي  الغ ب     الثقاف   أن  ذلك  يكشف  ومما

 النخة   أهلة   أمةا  الجةوه ي   األسةاس  هةذا  يف  عم ةق  شتشةو    مة   يعةاي  المجتم   ذلك  يف  الناس

 نت جة  الغ بي فالعالم محسوم   ه   ل مؤج   قض   عندها الدي  قض    أن  أو  المك     إما  فتي  ف المثق  

 والمعاد   اهلل  ع   الدق ق   الصح ح   ها التصو    م   مح وًما  ي ا   ما  دمحم    بنلو   باإليمان  ف تش     عد  

 .(1)العال   المطال  م  ونحوها المو  بعد والمستقل  العلوي والعالم والنلوا 

 مة   تحمل   بما  واالنلتاه  الش ع     األساسا   تثل    م   التمك   قل   الغ ب    الثقاف   يف  النظ   إن

تةا  أدبامتا  م   أفكاه ا  ولغة   دينًةا  األسةالف  كتة   عة   الغفلة   مة    ومثقف  ا  وتاهيخةً  منقصة   د  عة  ي    وأدبةً

 ثقاف ًّا. واهن اًما

 بالمسةل ما    أنفسةنا  وتحصة    ت اثنةا   مة   االمةتال   بعد  يكون  إنما  المرتجما   هذه  يف  فالنظ 

 ت اثنا. يف مثل  نجد الن أ هيند   ب  تم  وا ما أن يعلم  والمتأم   وش   خ   م  تحمل  ما لنم  

 
 (.120-119انظر: مآالت اخلطاب املدين، )ص:  (1)
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تةا  يكثة   التةي  المرتجما   إل   التحو    هذا  أسلا   أعظم  م   إن   تة     الغثةا   ف   بةرتا   اللةال   الج

د   ولط ف    وه يل    وبديع    وتنوع    كث ت    األم  :  الملالغ   م  األخ ى  األمم يف وتأث  ه ل  وه   هج 

 قي   أن   يف )والسةة    األجنلةةي  ثقافةة  بتعظةة م
 بانحطةةا  يغةةالي والغ بةةي   الغ بةةي  بحضةةاه  يلةةال  الشةة 

  .(1)حق قت ( عل  اآلخ  الف يق عند ما يع ف ال ف يق ك  كون   الش قي

ا عُن  َِّ»  :يف قولة   وسةلم  عل ة   اهلل  صةل   النلةي  بالغ بي فقد نل أنا ب   الش قي  ملالغ   أم  نَ َََََّّّلَتتََِّّ َّمَََّّ  َََّّّسَََّّ

م واَّلوََّّحِتىََّّبذراع،ََّّوذراًعاََّّبشع ر،ََُّّشع ًراَََّّقع َلك  رََّسَلك  ح  ََّّج  وه َََّّضب  ت م   ال تود   اهلل؛ هسو  يا قلنا: ؛«َلَسَلك 

  .(2)«َفَم ؟!» وسلم: عل   اهلل صل  الن لي   قا  والن صاهى؟

تةا فةنن المسةلم  ؛ عنةد النفسة   الت يمة  :وم  أسلا  هذه الملالغ   المجةاال  شةت  يف أثةً ا ل

  .(3)بالغال  باالقتدا  أبًدا مول  والمغلو  والعمل    العلم  

 بدينة  بصة ً ا يكةون أن بةد  ال  الكتة   هةذهيف    النةاظ   أن  إال  مف ةد؛  هو  ما  كتابامم  يف  أن  ننك   وال

 علةد الشة خ  النجةدي  المفسة    الفق ة   العةالم  صةنع   مةا  السة اق  هةذا  يف  يةذك   ومما  وأدوات    وعلوم 

ال    اهلل  هحم   (ةه1376   )  السعدي  ال حم   وابدأ  القلق  )دع  كاهن جي  دي   كتا   ب  و   يف  هأى  م 

 يف  ذكة   كمةا  بلسةط  عنةدنا  يكتة   لةم  أنة    وهأى  فاستحسن    ق أه  إل     يقصد  ولم  صدف   هآه   الح ا (

سة    وأن    المذكوه   الكتا  ن    ا الكتة يف وزيةاد  موجةود   وملادمة   أس  دف والسة  مة   اهكةفأ زبةد  إلة  ع 

تةا حشو ال مل    ع بي بلسان وع ضتا  الكتا    اسةتد    ثةم   المرتجمةا   يف كمةا منغ صةا  وال ف 

ا  فكةان  الشة  يف     الةوح     يف  بما  لتا  لط ةف العلةاه   سةت  الكةف    بحجةم  المحمة   خف ةف  كتابةً

اه الل ان    .(4)السع د ( للح ا  المف د  )الوسام  :وسم 

 القلةق دع" اسةمتا: صةغ    هسةال  مة   -السةعدي- )أهاي اهلل:  هحمة   عث مة    ابة   الش خ  قا 

  .(6)أساس ( عل  (5)الصغ  ت   ال سالت   أل ف وهبما ج د  كتا  هذا وقا :  "الح ا  وابدأ

َّم َّصورَّالتغريبَّالثقايف:

 
 (.1169-1168/ 4املذكرات، حملمد كرد علي )( 1)

  (.2669(، ومسلم )3456رواه البخاري ) (2)
 ينظر: اهلزمية النفسية عند املسلمني، د. عبد هللا اخلاطر رمحه هللا.( 3)
 (. 17( انظر: مقدمة منهج الدمريي يف حياة احليوان الكربى، للمديهش )ص: 4)
 .: "الوسائل املفيدة يف احلياة السعيدة"، و"الدين اإلسالمي حيّل مجيع املشاكل"يقصد (5)

 (.22 /3)  ، للعثيمنيشرح صحيح البخاريانظر:  (6)
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 تاهيخنةا  ع   المطلق  الجت   م   تاهيختم  تفاص    مع ف   يف  اإله اق  الثقايف  التغ ي   صوه  وم 

 مة  تةاهيختم يف ما م  هذا إلخ  ...ال اشد  والخالف  النلوي  والس     األنل ا   بتاهيخ  ابتدا   المج د؛

  والخ ي. العاه

مةة  قةةا   آخةة  إلةة  نشةةأت  أو  مةة  الشةةا  يقضةةي أن العةةاه )إن :اهلل هحمةة  شةةاك  محمةةود  العال 

تةا  يف  يةدهس  طوااًل   أعواًما  دهاست   م   خ وج  ا  وأمتة    نةابل ون  تةاهيخ  أثنام ا  وفالنةً  أفةذاذ   مة   وفالنةً

 الةذي  الماضةي  هةذا  األيةا .  مة   تةذه   نتًفا  إال    الع ب    أمت   ماضي  م   يع ف  ال  وهو  الغ ب     األمم

 يعلمون  ال ف ما يقولون أو يعلمون   ما  ه    يقولون  مستش ق    م   للتاهيخ  يتع ضون  الذي   يصوهه

تةا تةاهيختم  عة   آلها   تق ةدوني  فتم   تاهيختم  عل   قلوهبم  فسد   دق  ع    أو  وتةدل س. هبتةان   كل

  الوبةا  يخة ج كمةا الدن ا عل  خ ج قد  هام  يتاهيخ مسخ    صوه   يف  يصوهون  الذي  الماضي  هذا

 .(1)(يقولون! كما أو وعاف   صح  فأعقلتا عنتا انقش  ثم

 أبنامنةةا عقةةو  يمةةأ الغةة   أن  ) اهلل: هحمةة  (ةهةة1385  ) اإلب اه مةةي للشةة  ا الشةة خ وأفةةاد 

 م  الواحد وإن   وأسالفنا  ماض نا لذك يا  س مت    ف تا  يلق   ال  حت   وتاهيختم   بعلومتم  ونفوستم

 جةان  تةاهيخ  ويحفة   عمة    عة   ش ًئا  يع ف  وال  نابول ون   ع   الكث    ل ع ف  أبنامنا  م   الصنف  هذا

 .(2)(عنتما اهلل هضي وخديج  عامش  ع  كلم  يحف  وال قل   ظت  ع  داه 

 انجةذا   أسةلا   وبع   النش    عل   الغ ب    الثقاف   هذه  ض ه  مدى  اإلب اه مي  اللش    ب     ثم

  الغ ب ة  الحضةاه  مة  التتاوية   هبةذه  ف مةوه  المسةلم  الشةا   إلة   الغ    عمد)  :قا ف  إل تا   أبنامنا

 وتحةو  قللتة   عة  المسةلم وتحة ف  القواعةد   مة   والعقلي  الفك ي  بن ان   تأيت  التي  التعال م  وهبذه

 الجةذ    وأسةال    السح   معاي  ك   ف تا  أن  الحضاه   هذه  خصامص  م   وإن  الغ     إل   الش قي

ق  أهنا  منتا  وحسلكم  العلةم  معاهةد  إلة   يت عون  أبناؤنا  فأصلح  وولده   والم    وأخ    الم    ب    تف  

 أخ ى وأش ا  العلم ومعتم إل نا ف  جعون الطوع  يشل  ك ه ع  أو الك ه  يشل  م ن ا طوع  ع   الغ ب  

تةم  ولة س  أسةماؤهم   ومعتم  الش ق     وال  اإلسال    منتا  ل س  هةذه  وإن  أفكةاههم   وال  عقةولتم  مع

تةا  مسةًخا   سم  ناها  إذا  نلعد  ال  التي  الكربى  المص ل   لتي تةا  لأفة اد   مسةًخا  كانة   ول ت  مسةخ  ولكن

ماما ونسخ لأمم  .(3)(لمقو 

 
  .(700/ 2مجهرة مقاالت حممود شاكر ) (1)

 .(468/ 2مد البشري اإلبراهيمي )آاثر اإلمام حم (2)

 .(470/ 2آاثر اإلمام حممد البشري اإلبراهيمي ) (3)
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تةا يدهي ال ط ق  مفرتق  يف  واقف  أبنامنا  م   الجديد  الج    هذا  )إن  أيًضا:  وقا   وقةد  يسةلك أي

 عقلة   إلة   أقة    الثقافة   هةذه  أصةلح   وقةد  الغ ب ة    الثقافة   مة   تستتوي  زخاهف  عل   ع ن    فتح

د  لما  وذوق   والمعةاي المغ يةا  م  عل   تنطوي ولما النفوس  إل   المسالك  م   ودعاما  أهلتا  مت 

تةةا ولمةةا الح وان ةة    وحظةةو  الشةةتوا  مةة  بةة  ت خةة  ولمةةا واالنطةةالق  التحلةة  موجلةةا  مةة  ف 

  .(1)جديد( عل  منتا يو   ك  ع ن   يفتح وهو العلم  شتود  م  ألهلتا يشتد ولما الجسد 

َّالثقايف:َّالتراثَّيفَّالمسلمي َّتميز

 حضةاه   يش دون  المسلمون  كان  ب نما  عم ق   سلا   يف  يل تون  الغ    كان  المتقدم   العصوه  يف

 .ت هاي الحس  يف وص  قد المسلم   لدى العلمي واإلبداع فالتأل ف األهكان  مكتمل 

 م يةد ال بمةا الملة  هةذه يف أسةواقتا نفقة  قد النقل   الش ع   العلو   هذه )إن خلدون:  اب   قا 

 وهتلة  االصةطالحا  وهةذب  فوقتا  شي  ال التي الغاي  إل  الناظ ي  مداه   ف تا  وانتت    عل  

 .(2)والتنم ق( الحس  يف الغاي   وها م  فجا   الفنون 

تةود   حجةم  مل نًةا  اهلل  هحمة   (ةهة1388   )  المص ي   ال يا  حس   ب   أحمد  األدي   قا و  الج

 الجلاه   الجتود   م   الع    بذل   ما  لتكربون  إن كم)  :المسلم    لدى  الثقاف   نش   سل    يف  ب ذل   التي

 تنةاولوا  فقةد  الكتة    مة   ألفةوه  ومةا   اللحةو   مة   خلفةوه  بمةا  قستموه  إذا  والعلم  المدن    سل    يف

  علةةم ثالثمامةة  إلةة  ف عوهةةا حتةة  العم ةةق والغةةو  الةةدق ق بالتقصةةي اإلنسةةان   المعةةاهف أصةةو 

 علةة  التةةأل ف معانةةا  يف األيةةا   اسةةتن فوا ثةةم  "السةةعاد  مفتةةا " كتابةة  يف زاده ىطاشةةكرب أحصةةاها

 اشةتمل   الةذي  الضةخم  الةرتا   ذلةك  للعةالم  فرتكةوا  الجدوى   وقل   المؤون   وكث    النسخ  صعوب 

 طة ابلس يف كةان أن  ال ومان    الدول   ع   كتاب   يف  ج لون  ذك   فقد  والغ  .  الش ق  يف  مكاتلتم  عل  

 ال يةا   ونقة   .(هةة502  سةن   الف ن   أح قتا  مجلد  مالي    ثالث   تحوي  مكتل   الفاطم     عتد  عل 

 نة    مةا  هبةا  نة    مجلةد  ألةف  وسةتمام   مل ةون  الفةاطمي  بةاهلل  الع ي   خ ان   يف  كان  ن أ  المق ي ي  ع 

 تةالاًل  صاه  حت  ال يح عل تا تسفي  الصح ا   يف  ألق    أو  الن    يف  فأه ق    األحدا   م   بمص 

تةا  مجلةد  ألف  أهبعمام   بق طل   الثاي  الحكم  بخ ان   كان  ن أ  المق ي  وهوى  الكت !  بتال   ع ف   ف 

 المناسةل   هبذه  والح   ألف   ستمام   إل   لوبون  جوستاف  األستاذ   وأبلغتا  للفت س   وأهبعون  أهبع 

 لم -سن  بأهبعمام   الحكم  خالف   بعد  :أي-  1364  سن   ف نسا  ع ش  اعتل   الذي  الحك م  شاه   أن

 
 .(309/ 2آاثر اإلمام حممد البشري اإلبراهيمي ) (1)

 (.1027/ 3)  مقدمة ابن خلدون (2)
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تةا  كتة    مجلةد  تسةعمام   إال  أسسةتا  حة    بلاهيس  األهل    المكتل   يف  يجم   أن  يستط   علةو    يف  ثلث

 يف التتةاه أح قة  وبما  ه ناط  ساحا  يف ك م ن س  دم ها  التي  مجلد  ألف  بالثمان    ناه كم   الدي 

 لة س أنة  لةي ويلو   العتد!  ذلك  يف  والعالم  العلم  عاصم   بلغداد   هالكو  وأه ق    وسم قند  بخاهى

 يف  يق  ما المؤلفا  يف وإن مئا   بض   تصان ف  تلل   م   المؤلف   يف  نفن  الملالغ    م   كث    ذلك يف

 مامتةان   وللة ازي  ومامتان   وثالثون  واحد  وللكندي  كتا    مامتا  عل د   فأبي  المجلدا    عش ا 

 بة   الملةك  علةد  مؤلفةا   أن  الط ة   نفةح  يف  وجةا   مامة .  الفاضة   وللقاضةي  أهبعمام    ح     والب 

 العةالم عل  والمح  الفت  توالي أن عل ) :ال يا  قا  ث م .(األلف  بلغ   قد  األندلس  عالم  حل  

 ع وز    األفً   ثالث    إال  المسطوه  والمجد  المذخوه  الكن   هذا  م   الحديث  للعص   يلق  لم  اإلسالمي

 .(1)العالم!( مكات  عل 

 ال  والشةمس  األوامة    المسلم    لدى  الثقايف  قالتفو    حا   لنا   يل     التآل ف  م   التام   الكم    هذا

 الحق قة   ومةواد   الع بي  الفك   إنتاج  م   ع ًما  س اًل   )إن  :هونك   زيغ يد  تقو   ولتذا  بغ با ؛   تحج  

 ويف ...الظمأى ال ما  الما  يشل  كما فأشلعتا همً ا  الجاف  أهضتا وهم    أوهبا  اكتسح  قد  والعلم

  هذه الع ب   الكنوز  إل   يدي  مد    إال  العلما   ب    م   واحد  عالم هنا   يك  لم  األوهوب    العلم  م اك 

 سةد    يف  من   ههل ً   العذ    الما   م   الظمآن  ينت   كما  منتا  وينت   يغ ف   أن  ل   اهلل  شا   ما  منتا  يغ ف

 .(2)العلمي( عص ه مستوى إل  لالهتقا  لدي  التي الثغ ا 

 زمة   بة    ذلك  يف  ف ق  وال  تاهيخنا   أدواه  مختلف  يف  بادًيا  كان  الع    نفوذ   )إن  س ديو:  يذك و

  .(3)إسلان ا( م  الع   ط د  ح نما وال الصل ل    الح و  وزم  األول  الغ وا 

َّالثقايف:َّالتراثَّيفَّالمسلمي َّتميزَّم َّنماذجَّ

 الثقةايف  تفةوقتم  بوضةو   لنةا  تلة    كتلتم  يف  أودعوه  وما  المسلم    علو    عل   س يع   إطالل   إن

 المؤلفةا   ه امة   علة   االطةالع  إلة   همتة   بة   سةم   )ومة   العطةاه:  ابة   قا    العلمي  وإبداعتم

 يف  سةل م   كان   إن  فك ت   وتن ه   العلو    دقامق  م   كث     حقامق  ل   انكشف  المصنفا   وعجام 

 الفتو : هياض

 الث يا   همت  وهام  ...     الث ى  يف  هجل  هجال  فك 

 
 (. 86يف أصول األدب )ص: ( 1)

 (.306-305مشس العرب تسطع على الغرب )ص: ( 2)

 (. 11اتريخ العرب العام، ترمجة: عادل زعيرت )ص:  (3)
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 العلةو    أنةواع  بمع فة   الكامة   والفاضة     تتكمة    المعاهف  حقامق  عل   باالطالع  اإلنسان    فالنفس

 .(1)الناس( مجالس يف التصده عل  والم احم  الللاس ه ئ  بتحس   ال   ويتفض   يتفوق

َّبََّّ ََّّالحسََّّ ََّّعلََّّيََّّألبيََّّالفيزياءََّّيفََّّالنلميََّّسعقالََّّنجدََّّالتجريعيةََّّالنلومََّّبنضََّّيفََّّالنظرََّّاأمننَََِّّّوإذا

تةا:  إبةةداعا  صةاح  وهةةو   (1038-ةهة430) العصََّّر َّالهيََّّثم  المظلمةة  والخ انة  األظةةال  من

 دال إل  آل تتا  ابتكاه  نس   م   فمنتم  الغ     علما   م   عدد   إل   االخرتاع  هذا  نس   إذ    )الكام  ا( 

 يف ذلك ووصف  الصوه  نتكو   ع  الكشف يف إل   الفض  جاعل   (ةه1024-  1615   )  بوهتا

 هةةذا نسةة  مةة  العلةةو   مةةؤهخي ومةة  الطل عةةي  السةةح  هةةو ةهةة998-  1589 سةةن  لةة  نشةة  كتةةا 

  دافنشي. ول وناهدو وف تلو  وب كون  ب كا   أمثا : آخ ي  علما  إل  االخرتاع

 إبداعاتة  ومة  الظ (  إلقا  طل ع  )يف بعنوان: كتا  الموضوع هذا يف الت ثم اب  خط  ما  وأو 

ا. حديث  بط يق  الضو  انعكاس نظ ي  ش ح   جدًّ

 )المنةاظ (  كتاب   أساس  فعل   األوهوب     العلو    عل   واللص يا   الف  يا   يف  نظ يات   وس ط  

  .(2)باللص يا  يتعلق ما ك  نشأ

تة    وقةد  هةة( 550)   الخةازن  الة حم   علةد  الم كان كةا  ف  يةا   علةم  يف  نجد  وهكذا  جة   ظ

 .(3)القديم  الكت  يف نوع  م  األو  وهو  الحكم ( )م  ان كتاب  يف إبداعات 

  الطََّّبََّّعلََّّمََّّاألوفرََّّبالنصيبََّّاإلسالميةََّّالحضارةََّّفيهاََّّأسهمتََّّالتيََّّالتجريعيةََّّالنلومََّّأبرزََّّوم 

 يقتصة   ولةم  األمة اض   مة   والعالج  الوقاي   ط ق  ل   ويض    اإلنسان  بصح   يتتم  الذي  العلم  ذلك

 ووصةف  المختلفة    األمة اض  اكتشةاف  علة   الطل ة   العلةو    مجةا   يف  اإلسةالم    الحضةاه   إستا  

 حتة  الطل ة  الحضةاه  يف المسةلم   إسةتا   وامتد اتس   ب   األم اض   هذه  لعالج  المناسل   األدوي 

 التي  التقل دي   الطل    المداهس  مناه   عل   ويسمو  يتفوق  دق ق  تج يلي  لمنت   التأس س  م حل   بل 

 بةة  وال ومان ةة  وال ونان ةة  والمصةة ي  واللابل ةة  والتنديةة  كالصةة ن   اإلسةةال   قلةة  سةةامد  كانةة 

 مقةده   مة   القديمة   الحضةاها   هذه  إل    وصل   مما  ال هم  فعل   اإلسال    قل   الع ب    والمدهس 

 هةةذه يف واألديةة   المعابةةد كتنةة  سةة ط   فةةنن عالجامةةا  وبعةة  األمةة اض اكتشةةاف علةة  فامقةة 

 
 .(506/ 2حاشية العطار على شرح اجلالل احمللي على مجع اجلوامع ) (1)

 (.150-149)ص:   رب تسطع على الغرب، هوكة زيغريدمشس الع( 2)

، د. عمننار النهننار )ص: م2015السنننة  ،2و 1السبق العريب اإلسالمي يف اإلبداعات الفيزايئية، جملة جامعة دمشق، العدد (  3)
761.) 
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 باعتقاد  المتعلق  واألوها   الخ افا  م  كث ً ا ف تا أدخل  قد الط  متن  عل  القديم   الحضاها 

 ثةم  ومة   والوجة    المة ض  معانا   ل   يسل   مما  اإلنسان  جسد  عل   الش ي    األهوا   بع   س ط  

  .(1)السح ي  والتعاويذ والطالسم الطل   بالمف دا  العالج ب   م جوا فقد

 الحضةةاه  سةةاه  واألوهةةا   الخ افةةا  مةة  العقةة  حةة ه  التةةي النلويةة  القواعةةد ضةةو  وعلةة 

تة    السةن   يف  هوي  مةا  علة   الطة   مماهسة   يف  المسةلمون  يقةف  ولم  اإلسالم     أسةال    مة   المط

 واسةًعا  نشةاًطا  ونشةطوا   وه ة ه  ال وناي  الط   دهاس   يف  المسلمون  األطلا   تعمق  ب   النلوي   الط 

تةا وأفةادوا  القديمة  الطة  كتة  مة  أيديتم تح   وق   ما  ك   ت جم   يف  أ سةس علة  وطوهوهةا من

 اإلسةةكندهي  مدهسةة  خةةال  مةة  ال ونةةاي الطةة  علةة  المسةةلمون األطلةةا  وتعةة ف جديةةد   علم ةة 

ابوه ومدهس  يس  ن د  ج 
(2). 

ناش  موسوع   برتجم   ال تودي  الطل    ماس جوي   قا    وقد  مة وان  للخل فة   ال ونان ة   الطل    الك 

 مة  كث ةً ا تة جم الةذي هةة(85 )  األمةوي ي يةد ب  خالد ت جم  ما وكذلك .(3)هة(63)  الحكم  ب 

  اإلسكندهي . مكتل  حوما التي الطل   الكت 

 كث ة   أ عجة   فقةد   والجغرافيََّّاََّّالتاريخََّّبهاََّّاشتغالََّّللمسلمي ََّّكانََّّالتيََّّاالجتماعيةََّّالنلومََّّوم 

 حوقة  وابة  المقدسةي عم  وأكربوا  كتلتا   م   الحضاه   هذه  تفتموا  الذي   المش ق ا   علما   م 

 وال عقةةوبي والةةلالذهي خ داذبةة  وابةة  واإلدهيسةةي األث ةة  وابةة  والطةةربي والمسةةعودي ويةةاقو 

 وشة خ  واللكة ي  والل ة وي  والللخةي  وقدامة   فضةالن  وابة   هسةت   وابة   الفق ة   وابة   والخواهزمي

 القفطةي  وابة   أصة لع   أبي  واب   اهلل  فض   واب   سعد  واب   سع د  واب   جل    واب   الفدا   وأبي  ال بو 

 إلة   بشةكوا   وابة   طلاطلةا  وابة   عسةاك   وابة   بسةا    وابة   الخط ة   واب   والصفدي  انك  ل  خ    واب 

 يق ؤهةةا  لمةة  إال تحتةةاج ال مطلوعةة  موجةةود  وكتةةلتم  العلمةة   هةةذي  يف كتلةةوا  ه ةة هم عشةة ا 

هوا   ل  ج   فوامد الغ ب ون منتا واستفاد   .(4)ف ص  ك  يف هبا ونو 

 مة   كث ةً ا  ال و    حت   التاهيخ  ف   يف  أخ ج   كلتا  أوهوبا  أمم  نظ   وما)  علي:  ك د   محمد  يقو 

 
 ،ريننخ الطننض يف الدولننة اإلسننالميةات، (17: ص)لعلنني بننن عبنند هللا النند ا   ،انظننر كبنناب: رواد الطننض يف احلإلننارة اإلسننالمية (1)

 .(24: ص)للدكبور عامر النجار  

 (. 68: ص)رواد علم الطض يف احلإلارة العربية واإلسالمية  (2)

 (.163/ 1طبقات األطباء البن أيب أصيبعة ) (3)

 جلويدي.  ،أدبيات اجلغرا يا والباريخ واللغة عند العرب (4)
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 اإلدهيسةةي الشةة يف إن جوت ةة : يقةةو  االجتمةةاع. وعلةةم التةةاهيخ فلسةةف  واضةة  خلةةدون ابةة  ع ةةاه

 ثالثة   مةد   لتا  معلًما  ودا    وس بطل م  ال  العلم  هذا  أوهوبا  معل    الذي  الجغ اف ا  أستاذ   كان  الجغ ايف

 هةذا  يف  العة    علةو    خالصة   وهو  اإلدهيسي   هسم   ما  إال  للعالم  مصوه  ألوهوبا  يك   ولم  ق ون 

تةا  وق   التي  األهال   يف  اإلدهيسي  يق   ولم  الف    حةو   داه  مة   قةا :  اللةا    هةذا  يف  وسمة بطل  ف 

 أن  يةده   أن  السةت   ومة   كةولملس   خ يسةتوف  أم  كةا؟  كشةف  ومة   جامةا   فاسةكودي  إف يق  ؟

 تحق قتمةا  وكان  الع     م   بحاه   أيدي  عل   تما  قد  تقدمتما  ما  جم    فاقا  اللذي   الكشف    هذي 

 العةة   بعقةةو  العظ مةةان الكشةةفان هةةذان وتةةم العةة    عنةةد الجغ اف ةةا علةةم اهتقةةا  بةةدون متعةةذًها

 .(1)قا  ما آخ  إل  (النصاهى إم   تح  وأشخاصتم وموادهم

تةةا بن ةة  التةةيوه  هةةا  والفن ةة  وال ياضةة   الفلسةةف   العلةةو   مةة  كث ةةً ا إن :تقََّّولَّالحقيقََّّةو  عل 

 المنصةف    وإن  ومةنتم   منا  اللاحث    بنجماع  الع ب    اللغ   ط يق  ع   إال  تصلتا  لم  الغ ب    الحضاه 

تةةا ويوفوهنةةا  والمدن ةة  العلةةم علةة  الفضةة  هبةةذا الع ب ةة  للغةة  ل عرتفةةون مةةنتم  التمج ةةد مةة  حق 

 لغةتتم  وعة    أخةذوها  عةنتم  العلةو    هذه  يف  أساتذمم  بأهنم  اإلسال    لعلما   ويعرتفون  واالحرتا  

 ق ةاإف ي وشةما  وصقل   باألندلس المسلم   مجاوه  لتم  ه  أ  أن  للده   يحمدون  وأهنم  ت جموها 

 المنصةفون  هةؤال   ية ا   وال  اقتلسةوا   مةا  عةنتم  واقتلسوا   أخذوا  ما  عنتم  أخذوا  حت   الشا    وثغوه

 القاممة   الحضاه  عل  الشا   ومعاهد ف يق اإ شما  ومعاهد  الع ب    األندلس  معاهد  فض   يذك ون

 ية دون ي الةون وال اآلن  إلة  معاهةدهم يف األندلس    الدهاس    المناه   بع   ينتتجون  ي الون  وال

 .(2)بفضل  فاض  لك  ويعرتفون  أصل  إل  شي  ك 

 وابتكةاههم  التةأل ف  يف  األسةالف  تفةن   مة   نجةد  والشة ع    األدب ة   العلةو    يف  النظ   أجلنا  وإذا

 :منتا  (3)ف تا مجاهامم  الم  عل  يصع  ألواًنا

 مة  أب ةا   وف تا  كلم    ك   يف  الش    ف تا  الت     هسال ً   كت   فقد  (:ةه516   )  الح ي ي  كتل   ما

  .(4)أيًضا س ن   ول  الشع  

ا  أخة ى  وهسةال   منقوطة    ه ة   تل تا  والتي  منقوط   كلم   ف تا  الت     هسال   ول  تةا  حة ف  أيضةً  من

 
 .(199-198)ص: اإلسالم واحلإلارة العربية  (1)
  .(374 /1آاثر اإلمام حممد البشري اإلبراهيمي )انظر: ( 2)

  .(38-26ص: )به حياة احليوان الكربى، للمديهش  مقدمة منهج الدمريي يف كباانظر: ( 3)

 (.2209/ 5) ينظر: معجم األدابء( 4)
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 هوتقة ؤ ال مة    م  هتق ؤ وعكًسا  ط ًدا  يق أ  ومنظو    منثوه  كال    ول    منقو   ه    واآلخ   منقو  

  .(1)بح وف ! واحًدا هفتجد منكوًسا 

 ولة  آخة   بوجة  أولتا إل  آخ ها وم   بوج  آخ ها إل  أولتا م   هاتق ؤ   القتق ي   هسال   ول 

ي  العواط  أيًضا  .(2)اإلعجا   ع  ع ي   وخطل  منقوط   أب ا  ول  الن قط  ع  الع   

َّأيًضا:َّالتفن َّصورَّوم 

 وإن التجةا   ح وف م  فقط ح ًفا (13) تستعم  منقوط   ه   متمل   بأح ف  المؤلف   الكت 

ف؛ بعضةة يف  كةةان تةة  ف مةةا القصةةد ولكةة  تكلةة  تةةاه واإلهةة ا   التفةةن  يظ  اللغةة  يف اللةةاع طةةو  وإظ

 والل ان.

 األكةرب الملةاه  بة  اهلل فة   الفة   ألبي اإللتا (  )سواط   المسم   الق آن   تفس    ذلك:  م 

تةو  يف  طلة   وقةد  اهلل   هحمة   (ةه1004   )  التندي  آبادي  يف  ويقة   ة هة1306و   ةهة1300  سةن   لكن

 الكلم(. )مواهد  :بعنوان آخ  مؤلف ول  صفح . (780)

 بحةة وف للقةة آن تفسةة   اهلل هحمةة  ة(هةة1305  ) الحسةة ني محمةةود الشةةام    الةةدياه ولمفتةةي

 صفح . (517) يف ةه1306 سن  دمشق يف من  األو  الج   طل  األس اه( )ده سماه متمل  

 مخالفة  يف  اعالخة   )اخةرتاع (هةة764  ) الصةفدي  كتةا   الةرتا :  كتة   يف  التفن   صوه  وم 

اها هامعة   مقال   اهلل  هحم   الطنطاوي  علي  الش خ:  العالم   عن   كت   والطلاع(   النق   مة  )لةون :سةم 

  .1987 سن  نش   العقلي( الرتف

 كة   وسةلكوا   المع فة   أبةوا   مة   بةا   كة   كتةلتم  يف  المؤلفون  ط ق)  قا :  أج ا    منتا  ننق 

 الشةاع   والقل   المفك   العق   إل    يص   أن  يمك   ما  ك   وأودعوها  واألد    العلم  ط ق  م   ط يق

تةا  والةدن ا؛  الةدي   علةو    ف تا  فكان  المتأم    والوجدان  القة آن  يف  المجلةدا   مة   ومئةا   مئةا   ف 

تةةا الطل عةة  ويف وألوانةة   فنونةة  األد  ويفودهايتةة    هوايتةة الحةةديث  ويف أويلةة  وت  تن يلةة   قوان ن

 وطلقةةامم: العظمةةا  تةة اجم يف الكتةة  مةة  آالف ولةةدينا وحديثةة . قديمةة  التةةاهيخ ويفومظاه هةةا  

 العقةال  أخلةاه دونةوا والشةع ا . واألدبةا  واألمة ا   والقواد  والفقتا   والق ا   والتابع     الصحاب 

 ال ونةةان عنةةد كةةان وإذا والنةةابغ  ! األذك ةةا  أخلةةاه دونةةوا كمةةا  والمغفلةة   والحمقةة  والمجةةان  
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تةا استمد والتي مفاخ هم  أول  يعدوهنا التي  »اإلل اذ «  هذه  األقدم    وشةع اؤهم الغة   أدبةا  من

 آالف خمسة  يف قصة د   عندنا  أن  اإلداهي «  »الرتات    يف  الكتاي  هوى  فلقد  مآث هم   أكث   المحدثون

 ب ة    آالف  سةلع   يف  أخة ى  أهجةوز   الق طلةي  ع سة   والبة   النلوية    الس     يف  ج د   هم ي   ب   

د  خ   يف السن   »المقاال  :عنواهنا وثالث   ب  ! ألف عش  تسع  يف علي ب  لعثمان الربي « م 

 علة  تعتمةد وال  واقة   يسةندها  مةا  تخة ال    وعلة   خ افةا   علة   تشةتم   اإلل ةاذ   كان   وإذا

تةا  مةا  األهاج    هذه  فنن  حق ق    األهاج ة   تع فةون  وأنةتم  هةذا  محققة .  وتةواهيخ  ثابتة   حقةامق  إال  ف 

 أمثالتما. م  والكث   الع اقي وألف   مالك اب  كألف   العلم   

 مة   الفة   أهة   اسةرتا   كمةا  جديةد   لون  إل   اسرتاحوا  واكتفوا  الجد  م   شلعوا  أهنم  ظنوا  ولما

 القةده   مللة   هبةا  مع فتي  تلل   ال  التي  ال سم   يف  الجديد   المذاه   هذه  إل   وال سام    المصوهي 

 وفتمتا. تذوقتا أو هبا اإلعجا  حد إل  منتا عجلي يص  ال ولك  ف تا  والكال   وصفتا عل 

 أو  ا هكمةً   م كوم   حجاه   أو  ا أكوامً   مكوم   كربي   عل   إال  ف تا  أهى  ما  بلوح   أعج   وك ف

 كأهنةا  إحكةا    وال  دقة   وال  نظةا    وال  ت ت ة   بةال  متداخلة   متع جة   بخطةو   تعلةق  قةد  امقلوبً   اسلمً 

تةا  أهى  ثةم  ال م    م   بقع   عل   الدجاج  خ اب ش تةا  موضةح   كتابة   تحت  امة أ   صةوه   إهنةا  :تقةو   ل

 والعلث!  الفوض   إال  هنا   ما  بح    وال  شمس  ثم  وما  ...اللح   يف  الشمس  ه و   مشتد  أو  جم ل 

تةا ية بط ال جم لة  كلمةا  ت صف ح ث الشع   يف الحديث  المذه   كتذا  الفكة   نة يتل    هبةا  ب ن

 اختة    قةد معجةم ولكن   معجم   إال  هي  ما  اآلذان   لتا  تط    موس ق   وال  الذوق   هايلذ    صوه   وال

 الحديث! الشع  هو هذا إن قالوا: ت ت ل !

 عاد   الحلو   والصوه   الملتك   المعن   م   خل   فنذا  للمعاي   أوع    األلفا   أن  نع ف   والذي

 ذلةك  ألدبا   أالع    وصاه   للمستف دي !  فامد   ف تا  وما  وهن    طن    ق عتتا  إن  لتا  فاهه    ألفاظا

 ال باأللفةةا  التالعةة   هجالةة هةةم   كةة  االنحطةةا ؛ بعصةة  األد  مؤهخةةو يةةدعوه الةةذي ال مةةان

 !يجاوزوهنا

 مة  ف تا وما  الح ي ي   لمقاما   الش خ  زمان  يف  األد   أه   ف ح    اهلل  هحم   الطنطاوي  ذك   ثم

 عشة    السادسة   المقامة   ويف  متمل .  وبعدها  منقوط    كلم   السادس :  المقام   يف  جا   ما  مث    التفن  

  .تتغ    ال مقلوب   ال ساه وم  ال م    م  وعكًسا  ط ًدا تق أ م ج  

 منقو . معجم ح ف ف   ل س تأل ًفا اهلل هحم  ذك  ثم

ب  ال الوايف( الش ف )عنوان ب  يعني العلو   م  علم جدو  ك   جداو    خمس   ف    كتاًبا  وذك 



 
 

13 

  .المق ي

 عج ة    لكتا   وصف  ف تا  مقال ً   (ةه1354  /هج   /23)  ال سال (  )مجل    يف  كت   أن    وذك 

د  فقةد  العقلةي(   )الةرتف  أسةم     ممةا  بشي   جا   ألن    قا :  مث     الفك ي  ت اثنا  يف  ل   ل س  ال  أن  تعمة 

ف  خطأ  هو  بما  إال  ف    يأيت  الحةق  سل   ع  ب   مما   الصوا    جاد   ع   ب   معدو   أصل    ع   مح  

تةا  علة  تةوهد  مسةأل  وال مؤلفة   إلة  يعة ى كتا  وال صاحل   إل  ينس  ب    فال  بلةد  وال وجت

 موضعتا... يف توض 

 يف الدابة  يصة   دا  والخ  اع:  ة(ه764  ) للصفدي الخ  اع(  )اخرتاع  الكتا   اسم  أن    وذك 

ف   ب ت   عل  كتاب  بن  وقد الق ا . تستط   وال فترب   ظت ها   هما: والل تان ش حتما. ثم مح  

 مللسكو  الربد   يف الشع   أك   وكان   .. .الفض   جاهي  ام أ   تو ك  ب   كن   لو

 متضًحا   النتاه وظال   الل    ...يف  بئ   إل   الطلوع  م   بد   ال

 فجعلة   األد    مسةتقل   مة   اط فةً   للصفدي  كشف  اهلل  لع   :بقول   الل ت    عل   الطنطاوي  عل ق

  أوهدهما! اللذي  الل ت    هذي   ع   يختلف  ال  والذي  شع    أن   عل   الكال    م   أيامنا يف  ينش   ما  يق أ

 األسةما   وكثة    لة .  األسما   وض   يف  زع رت  أك     الفاض   األستاذ   أخونا  تع   الذي  الشع   هذا

 مةا  ا قطةًّ   إال  يكة   لةم  ثةم  ا اسةمً   خمسة    مة   أكث   ل   فالقط  المسم    ش ف  عل   دل اًل   اداممً   ل س 

 أسًدا. وال ا ً م  ن   صاه

 ال   الشةع   هةو  أنة   علة   الصحف  تنش ه  الذي  الحداث   شع   ق ؤوا  لو  فك ف  الطنطاوي:  ويعلق

 .(1)!الدواوي ؟ ب  وملؤوا الكت  وأودعوه ال وا  هواه ما

ال    السابق    المسلم    إنََّّ:ختاًما تةم  وأخضة   ب   العلم   خدمتم  العلم  خدموا  م   فكةان  األمةم   ل

ا  أسةلان ا  إل   ش ًقا  الص    م -  وأفواًجا  ف ادى  إل نا  يأتون  العلم  وطال   المع ف   هواد   لتلقةي  -ه بةً

 مؤهخةوهم   بةذلك  اعرتف  كما  اإلسالم     األمصاه  يف  وه  ها  وطل ع ا   وهندس   ط   م     والعل

 األمة   انقل  بخدمت  أولئك وقا   العلم   خدم   ع   األخ  ي   الق ن    خال   المسلمون  تخل   فلما

 .(2)عنتم العلم ألخذ إل تم ن ح  الذي  نح  فأصلحنا

 
 .  (118-109)ص:   علي الطنطاويل،   صول يف الثقا ة واألدب (1)
 .(11)ص:   انظر: مقدمة اإلبدا  العلمي، د. أمحد القرين (2)
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 بةداعاإل  إلة   بةال جوع  إال  األمةم  بة    مكانتنةا  وهفة   الغةاب    المجةد  إل   العود   يف  لنا  سل    وال

 يحة  ال منة  نعةاي الةذي  العلمةي  والتخلةف   الضةو   بس ع   يتقد    ال و    فالعلم  ب    والعناي   العلمي

 ق منةا  علة   الحفةا   م   اإلبداع   سما   يف  فلن تق    األطال    عل   واللكا   الماضي  عل   النوا   بكث  

 يعلمون. ال الناس أكث  ولك  أم ه  عل  هال  واهلل  وملادمنا


