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للمجلة حق إعادة نرش املواد بلغتها 	 
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  العلم والتكنولوجيا 
والتعليم واإلعالم 

تريلونات من العملة الصعبة رُصفت عىل األبحاث العلميّة والتكنولوجيا، منذ أن 

شهدت البرشيّة نهضتها العلميّة، ولكّنها تقف اليوم عاجزًة عن مواجهة كائٍن أصغر 

1000 مرّة من حبّة امللح، فهل سيُؤّدي هذا التّحّدي إىل صحوٍة يف البحث العلمي 

والتصنيع التقني. بقّوة الجائحة تستخدم التكنولوجيا اليوم للوقاية من املرض بعد أن 

اعتدنا عىل أّن ساحتها الرئيسة هي األسلحة للحروب، واملعلومات للغزو الفكري 

والثقايف والحروب الناعمة، واأللعاب لتدريب األطفال عىل العنف يف سّن مبكر. 

من  عاملًا  يبني  واإلعالم  والتعليم  بالتكنولوجيا  وتدفّق  اإلنسانيّة  بوصلته  العلم  فَقَد 

الفوىض األخالقيّة والتيه الفكري والفلسفي. فمناهج الجامعات كُتبت لتأبيد الّسيطرة 

وتحريف املايض، ورسالة اإلعالم ُصنعت لتزوير الوعي وحرف الوقائع، فال عالقتنا 

باملايض حقيقيّة، وال صورة الواقع يف أذهاننا صافية، وتشّدنا عمليات غسل األدمغة 

إىل مستقبل ليس لنا عىل أرض ترصخ من وجع بيئتها.

حكم الغرب عاملنا منذ قرنني من الزمن، وها هي تنكشف براءة االخرتاع املزيّفة 
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ملفاهيم التّقّدم والتنمية والرفاه والسعادة. ال غنى لنا عن بحٍث علميٍّ ينتجه الضمري 

والتعليم  الرتبية  مناهج  الّنهر-  -كم  مطّهرًا  ويجري  السليمة،  والفطرة  اإلنساين 

واستخدامات التكنولوجيا ولغة اإلعالم، علم عرفناه يف أيات الله هاديًا لوالدة اإلنسان 

 . [1[ِعنٍي الجديد،  قُْل أَرَأَيْتُْم إِْن أَْصبََح َماُؤكُْم َغْوًرا فََمن يَأْتِيُكم مِبَاٍء مَّ

يف هذا العدد: 

حقائق  العربية،  الرياضيات  يف  اليونانّية  الرياضيات  »أثر  القيم:  بحثه  يف   .1

العلم  تاريخ  كتابة  بابًا إلعادة  النبي  يعقوب عبد  الدكتور مصطفى  يفتح   وأباطيل«. 

واالستفادة  والهندسة  للرياضيات  املرصي  التأسيس  ويكشف  منصف،  منظور  من 

اليونانية، ثّم اإلضافات العربية-اإلسالمية التي ما كان من املمكن للرياضيات الحديثة 

عىل  الكريم  القرآن  أثر  البحث  هذا  يف  الجميلة  االلتفاتات  ومن  بدونها.  تظهر  أن 

التأليف الريايض بدًءا بكتاب الخوارزمي الذي أراده مؤلّفه خدمًة لحساب الوصايا 

واملواريث واألرايض. 

2. تحّدي متثاّلت الغرب عن الرشق، يف  رواية: »املوريسيك«  للكاتب املغريب 

حسن أوريد. معالجة دقيقة للكاتب رشيد املنوار يف إطار حرب التنميط املمنهج 

يف  اإلسالمي  الوجود  مع  االحتكاك  بدايات  من  املسلمني  عىل  الغرب  شّنها  التي 

األندلس، وخصوًصا بعد سقوط غرناطة، وخضوع املسلمني »املورسيكيني« للحكم 

القشتال املتعّصب. الاّلفت يف الّنص تشابه األساليب التي كانت تتّبع آنذاك ومنها 

لصق الصفات العنفية باملسلم مع ما يحدث اليوم.

-1915( السباعي  مصطفى  االسترشاق،  بقضايا  والوعي  اإلصالحي  الفكر   .3

1964( منوذجاً للدكتور حسان عبد الله حسان. وهو خالصة مكثّفة لجهود املفّكر 

مصطفى السباعي يف نقده للمسترشقني، وكشف أهدافهم وخلفياتهم وأساليبهم. 

عريب.  لعلم  التأريخ  صعوبات  الفلك؟  علم  أم  الهيئة  علم  أم  النجوم  علم   .4

للدكتور مهدي سعيدان، محاولٌة موفّقٌة إلعادة االعتبار لعلم الفلك عند املسلمني، 

]1] سورة امللك اآلية 30.    
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البحث  هذا  يف  وتظهر  مراغة.  مرصد  بنظريّات  كوبرنيكوس  أمثال  تأثّر  وخصوًصا 

جرأة بعض املسترشقني عىل إصدار أحكاٍم مجحفٍة يف أمور ال يفهمونها أصاًل، وال 

يدفعهم إىل التقليل من شأنها إال كونها خارج دائرتهم. 

جيفريي  آرثر  استرشاقي،  منظور  من  الكريم  القرآن  يف  املعجمّية  االستعارة   .5

منوذًجا للدكتور عبد العال احممو. بحث إشكالٌّ يطرح العديد من التّساؤالت حول 

األبواب  فتح  أهّميته يف  الباحث »استعارة معجميّة«. تكمن  يُسّميه  ما  سبل معالجة 

لتتبّع دقيق لحجم هذه االستعارة أّواًل عن طريق إثبات أنّها استعارة، وثانيًا تحديد ما 

إذا كانت معربة قبل نزول القرآن الكريم، وثالثًا تحديد اللّغة التي استعريت منها وهل 

هي من عائلة اللغات السامية أو غريها.... يعرض الباحث املغريب احمموا لسلسلٍة 

من مؤلّفات العلمء املسلمني الذين أحصوا الكلمت األجنبيّة يف القرآن، كالسيوطي 

)ت911هـ( يف رسالته »املهّذب فيم وقع يف القرآن من املعرب«، ويف ذكر املؤلّفات 

بعض املزج بني املجاز والغريب وما جاء يف إطار تفسري القرآن عموًما. وغاب عن 

يديه،  توفّرها بني  الباحث  بعض املصادر املهّمة يف املوضوع، رمبا بسبب عدم 

ككتاب »غريب القرآن للفقيه واللغوي فخر الدين الطريحي )ت1085هـ(. ثم يتحّول 

 )Arthur Jeffery( آرثر جيفريي نقديٍّة لكتاب  املسترشق  البحث إىل عرض قراءٍة 

ألّفه  تحت عنوان )the Foreign Vocabulary of the qur’an( مستنًدا إىل  الذي 

بـ  واملوسومة   )Catherine Pennacchio( بيناتشيو  كاثرين  قّدمتها  مهّمة  دراسٍة 

»االستعارة املعجميّة يف القرآن، الجوانب اإلشكاليّة لقامئة آرثر جيفريي«.

6.  األدب العريب يف عيون املسترشقني الروس، قراءة يف كتابات كراتشكوفسيك 

وأبرز  الّرويس،  االسترشاق  ملميّزات  وقيٌّم  موجٌز  عرٌض  بوزوادة.  حبيب  للدكتور 

متيّز  الذي  كراتشكوفسيك  إغناطيوس  وهو  اإلطالق،  عىل  الروس  املسترشقني 

مبقاربة لألدب العريب تبتعد عن املركزيّة األوروبيّة حتى يف منهجيّته الّنقديّة. يقول 

الباحث: ومن أهّم سمت هذه الّشخصيّة خوضها يف القضايا العربيّة بروح عربيّة، 

يف  املنترشة  والفوقيّة  التعال  عن  بعيًدا  مبحبّة،  األفكار  مع  تتعامل  عربيّة،  وعقليّة 

أوساط كثري من املسترشقني الغربيني.
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7. ويف باب مناقشة كتاب، اخرتنا لهذا العدد كتاب الزين الغمري، »اإلسالم يف 

الغربيّة  الصحافة  عىل  االسترشاقي  الخطاب  أثر  يرشح  الذي  الربيطانية«،  الصحافة 

لإلسالم  منطيّة  صورة  تعيش  كيف  ويُبنّي  خصوًصا.  والربيطانية  عموًما  املعارصة 

واملسلمني، تّم إنتاجها منذ قرون بني مفردات الصحافة الحديثة التي تعيد إنتاجها 

مع كّل حدث يتعلّق بالعامل اإلسالمي.

يف 18/ 9/ 2020  

 مدير التحرير

  جهاد سعد
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أثر الرياضيات اليونانّية
 يف الرياضيات العربّية... حقائق وأباطيل

 مصطفى يعقوب عبد النيب]]]

   عندما نطالع كتاب تاريخ العلم، نجد أّن هناك فصاًل من فصوله مل يكتمل بعد. 

فصفحاته بلغت من القلّة مبا ال يتناسب وحجم بقيّة فصول الكتاب؛ وهذا الفصل 

العربية اإلسالمية. وحتّى من يطّلع عىل هذا الفصل  هو الفصل الخاص بالحضارة 

والتفاصيل،  الدقائق  الدخول يف  وتجّنب  التعميم،  عليه  يغلب  أنّه فصل  يجد  أيًضا 

يبلغ ما يقرب من مثانية قرون، وهو عمر ليس  أّن زمن هذا الفصل  الرغم من  عىل 

بالقليل يف عمر الحضارات حفل مبئات العلمء العرب يف شتّى فنون العلم. غري 

أّن بعض املؤرّخني مــن الغرب قـــد حال له يف معرض إهمل دور العرب العلمي 

أن يقّسم العصور العلميّـة إىل عرصين رئيسيني: األول:  العصــر اإلغريقــي وميتّد 

التي  الحديثـة   األوروبيّة  النهضة  فهو عرص  الثانـي  العرص  وأّما  600ق.م.  من سنة 

التاريخ  أستاذ   )Postan( بوستان يقول  نفسه  السياق  1450م]2]. ويف  تبدأ من سنــة 

]1] كبير الباحثين بهيئة المساحة الجيولوجية )سابًقا( - مصر.

]2] ـ منتصر، عبدالحليم: تاريخ العلم ودور العلماء العرب في تقدمه، ص15.
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-يقصد  الوسطى  العصور  أّن  عىل  عاّمة  الّناس  »يتّفق  كمربدج:  بجامعة  االقتصادي 

حقبة الحضارة العربيّة اإلسالميّة- حفظت علم القدماء الستخدامه يف األزمنة التالية. 

كان ذلك عظيًم، ولكن األمر ال يتجاوز هذا الحد. إّن الذي تسلّمته العصور الوسطى 

مل تزد عليه إاّل قلياًل. والواقع أّن مشاركة أهل العصور الوسطى -يقصد املسلمني- 

ا جعل مؤرّخي العلم مييلون إىل اعتبار العصور  يف تطّور العلم بلغت من الضآلة حدًّ

الوسطى فرتة توقّف«]1].

 ومن املؤرّخني الذين يتصّدون لتاريخ علٍم بعينٍه غالبًا ما يتجاهلون أّي إسهام 

للعلمء العرب يف موضوع العلم الذين يؤرّخون له. وعىل سبيل املثال، يقول مرتجم 

»قصة الفيزياء« وهو كتاب يبحث يف تاريخ الفيزياء: »رأينا من املفيد إضافة عدد من 

الحوايش تشري إىل فضل العرب املسلمني عىل علم الفيزياء والفلك؛ إذ خال الكتاب 

من إسهامهم كأمثاله من الكتب الغربية«]2]، وحتى إذا كان هناك قدر من ذكر العرب 

يف مسرية العلم يف الحضارة اإلنسانيّة فهو ذكر مرشوط -إذا صّح التعبري- أعني أّن 

ذكر العرب كان بسبب أسايس، وهو أّن العرب قد حافظوا عىل الرّتاث اليوناين إبّان 

عرص  يف  وبخاّصة  العبايس  العرص  يف  جرت  التي  الّنطاق  الواسعة  الرتجمة  حركة 

الخليفة املأمون. ومن هنا جرت اإلشادة بدور العرب يف التاريخ، دون أن يذكر أّي 

قدر من علم عريّب مستقّل.

يقول مارتن بلسرن )M.Plessner(: »وبرغم معرفة املسلمني باملنجزات العلميّـة 

للثقافات األخرى، فإّن علوم اإلغريق كانت هي التي قّدر لها أن تؤّثر تأثريًا حاسًم 

عىل العلم اإلسالمي«]3]. وقد رّدد هذا املعنى رنيـه تاتون )R. Taton( املرشف عىل 

موسوعـة »تاريخ العلوم العـام« بقولـه: »إّن الّنظرة القائلـة بأّن العلم العريب ناتج عن 

خليط أو تلقيح وتخصيب للمعارف العلميّـة عند كّل األمم ال يثبت أمام الفحص. إّن 

هيكليّـة الفكر العلمي العريب هي يونانيّة متاًما«]4].

]1]لفيف من المؤلفين: موجز تاريخ العلم، ترجمة د.عزت شعالن، ص15.

]2] لويد متز وآخرين: قصة الفيزياء، ترجمة د. طاهر تريدار وآخرين، ص6.

]3] شاخت وبوذورت: تراث اإلسالم، ترجمة د. حسين مؤنس ود. إحسان صدقي العمد، ج2، ص314.

]4] رنيه تاتون: تاريخ العلوم العام، ترجمة على مقلد، ج1، ص440.
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ولعّل ما جاء يف كتاب )History of mathematics( ومؤلّفه )C.Boyer( هو املثل 

الصارخ عىل نقص الفصل الخاص بالعلم العريب، فقد خّصص املؤلّف فصاًل واحًدا 

يف 20 صفحة عن الرياضيات عند العرب، بينم خّصص أربعة فصول عن أفالطون، 

وأرسطو، وإقليدس، وأرشميدس، وأبو لونيوس. وتقع هذه الفصول األربعة يف 76 

صفحة]1]. فهل من املعقول أّن حضارة زاهية بكّل املعايري وسع ملكها األندلس غربًا 

حتى تخوم الصني رشقًا، وبلغت من الزمان مثانية قرون وحفلت بعرشات إن مل يكن 

أمام  الصفحات  من  القليل  القدر  هذا  لها  يكون  أن  الرياضيات،  املئات من علمء 

إمّنا  القليل  القدر  أّن هذا  الظّّن  اليونانيني!!!، وأغلب  الرياضيات  خمسة من علمء 

جاء خصًم من رصيد العلم العريب لحساب العلم اليوناين. 

وخالصة القول يف هذا املجال، إنّه قد جرى التهويل من شأن الحضارة اليونانيّة 

بصورة مبالغ فيها، وأطلق عليها كثري من املؤرّخني »املعجزة اليونانية«، وأنّها الحضارة 

األم لكّل الحضارات قدميها وحديثها، وأنّها معلّمة البالد والعباد حتى إن: »الفالسفة 

اليونان كانوا يرون أّن مكتشفات الحضارة كلّها ترجع إىل الذكاء اإلنساين وحده دون 

أن يفسحوا املجال للتجربة أو للظروف التي تحّفز عىل الكشف واالخرتاع. وكانوا 

الفهم والعلم واالخرتاع  بالتّفّوق يف ميدان  أّن آلهتهم خّصتهم من دون البرش  يرون 

واالبتكار، وكّل من عداهم همج ال حضارة لهم، ومل يعرتفوا بالتحرّض إال للمرصيني 

الذين سبقوهم يف ميدان التحرّض مبراحل، وكان اعرتاف اإلغريق للمرصيني مشوبًا 

بالكراهية والحسد والحقد«]2].

يف  وتأثريهـا  اإلغريقيـة  الثّقافـة  دور  تضخيم  جرى  األفكار  تلك  خالل  ومن 

الثقافـة العربيّة، بحيث يخيّل للمرء من خالل استعراض آراء املسترشقني، أّن العلم 

مستندين يف  العريب،  باللّسان  كُتب  قد  يونايّن  علم  إال  هو  ما  العريب يف زعمهـم، 

العبايس.  العرص  التي جرت يف  النطاق،  الواسعـة  الرتجمـة  الزعم إىل حركـة  هذا 

وقد فضحت املسترشقة األملانيّة زجدريد هونكه )Z.Honke( تلك اإلشادة الكاذبة 

[1[John Wiley& Sons C.Boyer History of mathematics. 

.N.Y.1991

]2] مؤنس، حسين: الحضارة، ص70.
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بدور العرب بقولها: إّن الوقت قد حان للتحّدث عن شعب -تقصد العرب- قد أثّر 

بقّوة عىل مجرى األحداث العامليّة، ويدين له الغرب، كم تدين له اإلنسانيّة كافّة 

باليشء الكثري، وعىل الرغم من ذلك، فإّن من يتصّفح مئة كتاب تاريخي، ال يجد 

اسًم لذلك الشعب يف مثانية وتسعني منها. وأن يكون هذا الشعب رائًدا لغريه من 

الثقافة  عاًما حاماًل مشعل  الدنيا يف غضون سبعمئة وخمسني  أنحاء  الشعوب يف 

ردًحا جاوز عرص اإلغريق بضعفيه أكرث من أّي شعب آخر... فهذا أمر من يعلم به؟ 

ومن يتحّدث عنه؟

يف سياق الحديث عن اإلغريق، اعرتف األوروبيون بدور العرب يف التاريخ حني 

قالوا: إّن العرب قد »نقلوا« كنوز القدامى -تقصد الرتاث اليوناين- إىل بالد العرب.

إّن هذه العبارة الوحيدة التي يحاول فيها الكثريون كذبًا واّدعاًء تقريظ ما أسدوه 

ألوروبا، تحّدد يف الواقع دور ساعي الربيد فقط فتقلّل من قدرهم حني تطمس الكثري 

من الحقائق وراء حجب النسيان«]1].

الكاذبة  الهالة  الّستار عن  أزاحت  التي  الحقيقة  إىل  املؤّدي  نفسه،  السياق  ويف 

التي دأب املسترشقون ومؤرّخو العلم عىل ترديدها كأنّها من املسلّمت التي ال تقبل 

املراجعة أو الجدل، يقول جون ماكليش )J. Mclish( يف كتابه »العدد«: »إّن الفهم 

املوضوعي للرّتاث اليوناين لدى دراسته يف سياق الحضارات القدمية األخرى مل 

يتيّس لنا إاّل يف القرنني األخريين، بدًءا من اكتشاف حجر رشيد يف مرص سنة 1799 

وحّل رموزه بعد ذلك، إذ متكّنا من قراءة الّنقوش القدمية من غري اليونانيّة والالتينيّة، 

وأحطنا باملعامل الفكريّة لبعض الثقافات التي استخرج علمء اآلثار كميات كبرية من 

بقاياها من تحت األرض.

إحدى النتائج لهذا العمل أنّه تبنّي أّن اليونان مل تكن املصدر الرئييس للعلوم، 

العلوم  مصدر  يف  ال  مخطئني  كانوا  الرّشف  هذا  اليونان  إىل  نسبوا  الذين  وهؤالء 

فحسب، وإمّنا أيًضا يف طبيعتها. لقد أشاعوا جوًّا كان ينظر إىل علم الحساب عىل 

»علم  بأنّه  الحساب  علم  العلمء  ويصف  عمليّة،  تطبيقات  له  ليس  مجرّد  نظاٌم  أنّه 

]1]زجريد هونكه: شمس الله تشرق على الغرب، ترجمة: كمال دسوقي وفاروق بيضون، ص12.
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العلوم« وبأنّه أداة رئيسة يف دراسة طبيعة املجتمع، بيد أّن اليونانيني رأوا فيه شكاًل 

من الحكمة املجرّدة ليس لها أّي عالقة بالنشاطات العمليّة«]1]. 

الرياضيات بني اليونان والعرب:

رياضيات،  بال  علوم  فال  التجريبيّة،  العلوم  أمُّ  أنّها  للرياضيات  وصف  أيس  إّن 

ولعلّنا أحوج ما نكون لنعلم األصول األوىل للرياضيات اإلغريقية التي هي اخرتاع 

بشّقيها  اإلغريقيّة  الرياضيات  أّن  والحقيقة  العلم.  مؤرّخي  من  كثري  زعم  يونايّن يف 

املرصيّة  الحضارة  إىل  األوىل  أصولها  يف  تنتسب  والهندسة  الحساب  الرئيسيني؛ 

القدمية، بشهادة غري واحد من املؤرّخني. يقول ول ديورانت )W.Durant( يف مؤلّفه 

املوسوعي الشهري »قصة الحضارة«: »وحسبنا أن نقول إنّا نجد العلوم الرياضيّة -يف 

مرص- متقّدمة أعظم تقّدم منذ بداية تاريخ مرص املدّون، وشاهد ذلك تصميم األهرام 

يف  واسعة  معرفة  بغري  إليها  الوصول  يستطاع  ال  القياس  يف  دقّة  يتطلّب  وتشييدها 

العلوم الرياضيّة. وكان املّساحون والكتبة ال ينقطعون عن قياس األرايض التي محا 

الفيضان معامل حدودها وما من شّك يف أّن القياس كان منشأ الهندسة، واألقدمون 

كلّهم تقريبًا مجمعني عىل أّن هذا العلم من وضع املرصيني. ومل تقترص الهندسة 

املرصيّة عىل قياس مساحات املربّعات والدوائر واملكّعبات، بل كانت تقيس أيًضا 

أحجام االسطوانات والكرات، وقد وصلت إىل تقدير النسبة التقريبية  بــ  16 ،3   وما 

أعظم فخرنا إذ استطعنا يف أربعة آالف عام أن نتقّدم يف حساب هذه النسبة التقريبية 

من 3، 16  إىل  3، 2416 .]2].

فمرص  مرص،  إىل  رحلوا  قد  الرياضيات  يف  اليونان  أساطني  معظم  أّن  كم 

البطلميّة كم قال سارتون Sarton: »كانت املركز الرئييس للعلم اليوناين«]3]. وإّن 

طاليس )ولد 640ق.م( الذي يوصف بأنّه أبو الرياضيات اإلغريقية زار مرص واهتّم 

ا بالرّتاث الكبري الذي تجّمع عىل مّر العصور لدى الكهنة املرصيني،  اهتمًما خاصًّ

]1] جون ماكليش: العدد، ترجمة: د. خضر األحمد ود. موفق دعبول، ص108.

]2] ول ديورانت: قّصة الحضارة، ترجمة: محمد بدران، مج1، ج2، ص119.

]3] سارتون، جورج: تاريخ العلم، ترجمة: لفيف من األساتذة، ج4، ص135.
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وحاول تفسري الحقائق الهندسيّة التي وصل إليها املرصيّون بالبداهة، فأّدى ذلك به 

إىل السري يف الخطوات األوىل التي أّدت إىل ما يُعرف اآلن بالهندسة االستنتاجية 

.Deductive geometry[1[

إذًا، فالرياضيات مل تكن اخرتاًعا يونانيًّا أو علًم مقطوع الّصلة مبا قبله، بل كانت له 

أصول وجذور سواء يف الحضارة املرصيّة القدمية أو يف حضارة بالد ما بني النهرين.

من  كبريٍة  طائفٍة  ضمن  كانت  الرياضيات  كتب  إّن  لنقول  هذا  من  نخلص 

الواسعة  الرتجمة  حركة  ضمن  العربيّة  إىل  ترجمتها  متّت  التي  اليونانيّة  املؤلّفات 

الّنطاق التي متّت يف العرص العبايس عىل نحو معروف ومشهور، ومن املعروف 

أّن الرتجمة هي من األطوار الالزمة يف حياة األمم الناهضة، فليس العرب بدًعا يف 

العلوم  من  وغريها  الرياضيات  يف  العلميّة  معارفهم  اليونان  أخذ  فكم  األمر  هذا 

الذي  نفسه،  الطبيعي  النهج  عىل  العرب  سار  القدماء،  املرصيون  فيها  برع  التي 

أيديهم  إىل  وصل  ما  كّل  العربية  إىل  فنقلوا  بعدهم،  وأمم  قبلهم  أمم  عليه  سارت 

من مؤلّفات الرّتاث اليوناين والهندي والفاريس. وعىل الرغم من أّن املسترشقني 

قد أفاضوا  بحّق أحيانا، وبغري حّق يف معظم األحيان، يف أّن ترجمة العرب لرتاث 

اليونان بصفٍة خاّصٍة كان لها الفضل األكرب يف تلك النهضة العلميّة العربيّة، ناسني 

يف ذلك -جهال أحيانًا وقصًدا يف معظم األحيان- أّن الّنقلة لهذا الرّتاث إىل العربيّة، 

وأّن  باألخطاء]2]،  حافلة  مشّوهة  ترجمتهم  كانت  العرب،  بني  غري  من  كانوا  وقد 

ذلك  يف  وقضوا  األخطاء،  تلك  تصحيح  يف  أنفسهم  أجهدوا  قد  العرب  العلمء 

قرنني ونصف من الزمان ]3].

ويأيت كتاب »األصول« إلقليدس كأشهر مؤلّف ريايّض يونايّن تُرجم إىل العربية، 

ا كبريًا إىل درجة أنّه قد أعيدت ترجمته تارة أو تّم إصالح ترجمته  وقد بلغت العناية به حدًّ

تارة أخرى، كم تعّددت رشوحه. ويذكر ابن النديم يف الفهرست أّن »األصول« تّم تأليفه 

]1] الفريد هوير: رواد الرياضيات، ترجمة: رمضان أمين شريف، ص42.

]2] راجع: يعقوب عبد النبي، مصطفى: "الترجمة في العصر العباسي"، جذور، ج15، مج8، شوال 1424هـ، 

ص643ـ  668.

]3] فروخ، عمر: عبقرية العرب في العلم والفلسفة، ص35.
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باإلسكندرية]1]. وهو كم يقول سارتون: »األصول أقدم وأوسع كتاب توّصلنا فيه إىل 

الهندسة، وهو ينقسم إىل ثالثة عرش كتابًا، ميكن وصف محتوياتها باختصار فيم ييل:

6 هندسة مستوية، ويتناول املثلّثات واملتوازيات ومتوازيات  1 إىل  الكتب من 

األضالع وهندسة الدائرة... إلخ.

الكتب من 7 إىل 10، وبها الحساب ونظريّة األعداد واملضاعف املشرتك األصغر 

واألعداد التي تكون املتوالية الهندسيّة...إلخ.

الكتب من 8 إىل 13 وتشمل الهندسة الفراغيّة]2].

والكتاب يف حّد ذاته كتاٌب مدريّس بامتياز، عىل الرغم من محاولة سارتون نفي 

ذلك، وهو نفي ملن يدقّق الّنظر فيه يتيّقن من أنّه -أي األصول- كتاب مدريس]3]؛ إذ 

إّن معظم محتوى الكتاب ال زال يدرس حتى اآلن يف املراحل التعليميّة املختلفة، 

وهذا ليس باألمر القليل.

وعىل الرغم أّن عدًدا ليس بالقليل من العلمء العرب قد ساروا عىل هذا النهج من 

العلوم الرياضيّة يف التأليف ذكرهم ابن النديم مثل: بنو موىس، وابن سعيد الجوهري، 

وثابت بن قرة، وغريهم]4].

أّما الهندسة فأشهر من تناولها يف مؤلّفاته كان الريايض األبرز يف تاريخ العلم وهو 

أرشميدس )ولد حوال 287ق.م( والذي أمىض بعض الوقت يف مرص، فقد كانت 

اإلسكندرية إذ ذاك مركز العامل العلمي]5]. ومن أشهر كتبه كتاب »الكرة  واألسطوانة«، 

وكتاب »املخروط وشبه الكرة«، وكتاب »تربيع القطع املكافئ«... إلخ، وغريها من 

الكتب التي تعالج الهندسة املستوية والهندسة الفراغيّة]6].

]1] الفهرست البن النديم، ص371.

]2] تاريخ العلم، مصدر سابق،ج4، ص85.

]3] المصدر السابق، ج4، ص87.

]4] الفهرست، مصدر سابق، ص378.

]5] سارتون، جورج، تاريخ العلم، م.س، ج4، ص138

]6] م.ن، ص139 وما بعدها.
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أثر القرآن الكريم واخلوارزمي يف تطّور الرياضيات:

 غري أّن الوجهة األساسيّة من اإلفادة من الرياضيات -سواء يف الحساب أو يف 

الهندسة- يف أمور الحياة سارت يف طريق آخر. ومن الغريب أّن املسترشقني كانوا هم 

من لفتوا االنتباه إىل هذا الطريق املغاير. يقول جوان فرينيه )J.Vernet( يف الفصل 

الذي كتبه عن الرياضيات يف كتاب »تراث اإلسالم«: »إذا تحّرينا الّدقّة نجد أّن التّطّور 

العلمي للرياضيات عند املسلمني يبدأ مع القرآن الكريم، وذلك فيم ورد يف القرآن 

من األحكام املعّقدة يف تقسيم املرياث«]1].

مقّدمة  يف  الخوارزمي  موىس  بن  محمد  كتبه  ما  نقول  ما  عىل  دليل  خري  ولعّل 

كتابه الشهري »الجرب واملقابلة« حيث يقول: »عىل أن ألّفت من كتاب الجرب واملقابلة 

كتابًا مخترًصا مل يلزم الّناس من الحاجة إليه يف مواريثهم ووصاياهم ويف مقاسمتهم 

وأحكامهم وتجاراتهم، ويف جميع ما يتعاملون به من مساحة األرضني وكرى األنهار 

والهندسة وغري ذلك من وجوهه وفنونه...إلخ«]2].

وما يلفت االنتباه يف هذا الكتاب أّن الخوارزمي بعد أن خلُص من الجزء النظري 

املتمثّل يف أسس الحساب وقواعده وما يتعلّق به من املعادالت الجربية، أفرد بابًا 

ا للقسم التطبيقي، أسمه »كتاب الوصايا« ضمن الكثري من  مسائل املواريث  خاصًّ

وكيفيّة حلّها]3]. 

الرياضيات عىل حد  وتاريخ  الغرب  الكتاب يف  هذا  أحدثه  الذي  األثر  أّما عن 

سواء، فيقول املحّققان وهم من األساتذة الرّواد يف الرياضيات يف العرص الحديث، 

ونعني بهم كاّل من الدكتور عيل مصطفى مرشفة والدكتور محمد مريس أحمد: »أّما 

صار  قد  اسمه  أّن  عليهم  للتدليل  فيكفي  اإلفرنج  عند  وشهرته  الخوارزمي  أثر  عن 

اللّغة اإلنجليزيّة مثاًل تستخدم كلمة  كلمة دخلت معاجم أغلب لغات العامل. ففي 

الجورزم التي هي وال شّك تحريًفا السم الخوارزمي، للداللة عىل الطريقة الوضعيّة 

]1] شاخت وبوذورث: تراث اإلسالم، ترجمة: إحسان صدقي العمد وآخرين، ج2، ص173.

]2] الخوارزمي: الجبر والقابلة، تحقيق: د. علي مصطفى مشرفة ود. محمد مرسي أحمد، ص 16.

]3] م.ن، ص67.
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يف حّل املسائل. كم أّن علم الجرب يف جميع لغات العامل مشتّق من الكلمة العربية 

الغربيون علم  تعلّم  كتابه. وقد  اسًم عىل  الخوارزمي  استخدمها  التي  الجرب، وهي 

بنيت عىل  الالتينية، وعن كتب أخرى  الخوارزمي مرتجًم إىل  الحساب عن كتاب 

كتاب الخوارزمي هذا.

 ومّم تقّدم يتّضح ما للخوارزمي من األثر البالغ يف تقّدم كّل من علمي الحساب 

الجرب  علم  وضع  الخوارزمي  بأّن  القول  يصّح  بحيث  والغرب،  الرشق  يف  والجرب 

وعلّمه وعلّم الحساب للّناس أجمعني«]1].

ولقد أراد الخوارزمي بهذا الكتاب التيسري عىل املسلمني فيم قد يْشكل عليهم من 

أمر املواريث، غري أّن تاريخ العلم قد أراد لهذا الكتاب شيئًا آخر، وهو أن يكون عالمة 

فارقة يف تاريخ العلم بوجه عام ويف تاريخ الرياضيات بوجه خاص من خالل أفكار 

ر لها أن تكون من األركان األساسيّة يف الرياضيات الحديثة. رائدة غري مسبوقة قُدِّ

أبو الوفا البوزجاين )998م(:

وعىل الّنهج نفسه يف الغرض من التأليف، يقول أبو الوفا البوزجاين )998م( يف 

مقّدمة كتابه »ما يحتاج إليه الكتّاب والعّمل من علم الحساب«: »وقد خدمته بتأليف 

كتاب يشتمل عىل جميع ما يحتاجه الكامل واملبتدئ، والتابع واملتبوع من الحساب، 

من  الدواوين  يف  تجري  التي  املعامالت  وسائر  الخراج،  وأعمل  الكتابة  وصناعة 

النسبة والرضبة والقسمة واملقاسمت والترصيف، وغري ذلك مم يتعامل به الّناس 

ويحتاجون إليه يف معايشهم«]2].

يف اهلندسة التطبيقّية:

هذا من أمر الحساب، وليس أمر الهندسة ببعيد سواء عند اليونان أو عند العرب، 

عبقريّتهم  لهم  شاءت  كيفم  وتالعبوا  الهندسة  يف  باألعاجيب  اليونان  أىت  فقد 

]1] الخوارزمي: الجبر والقابلة، تحقيق: د. علي مصطفى مشرفة ود. محمد مرسي أحمد، ص13.

]2] موالدي، مصطفى: كتابان نادران في الرياضيات التطبيقية، مجلة معهد المخطوطات العربية، مج 48، 

الجزآن 1 و2، نوفمبر 2004، ص125.
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باملستقيمت املتوازية واملتقاطعة واملثلّثات بأنواعها الحاّدة واملنفرجة والقامئة، 

لها  املشهود  براعتهم  فضاًل عن  واملمسات  الدوائر  إبداٍع يف  أمّيا  أبدعوا  وكذلك 

يف الهندسة الفراغيّة، كّل هذا مّم هو معروف ومشهور ومسّجل يف تاريخ العلم من 

التطبيقي  الجانب  أين  ولكن  املنطقيّة،  واالستنتاجات  النظريّة  الرباهني  براعتهم يف 

الذي يكرّس الهندسة يف خدمة اإلنسان واملجتمع، ال يشء عىل اإلطالق، يف حني 

أّن العرب بعد أن ساروا يف البداية عىل نهج إقليدس وفيثاغورث وأرشميدس،  بل 

وألّفوا مؤلّفات شتّى يف هذا املجال النظري للهندسة، اتّجهوا الوجهة السليمة، وهو 

الجانب التطبيقي من النظريات الهندسيّة، وقد أوضحت ذلك مخطوطة من ضمن 

ألوف املخطوطات القابعة يف زوايا النسيان، وهذه املخطوطة هي كتاب »ما يحتاج 

إليه الصانع يف علم الهندسة«، وهو من تأليف أبو الوفا البوزجاين -الذي مّر ذكره- 

ميكن  ما  إىل  يتطرّق  إذ  وموضوعه؛  بابه  يف  ملحوق  أو  مسبوق  غري  الكتاب  وهذا 

وقد  الهندسة«.  مهنة  يزاول  ملن  الوظيفيّة  »الواجبات  املعارصة  لغتنا  يف  نسّميه  أن 

خلصت الدراسة التي أجريت عىل الكتاب إىل تناول مؤلّفه املوضوعات التالية: 

1 ـ أهميّة الدربة بهدف اإلحاطة بتطبيقات العلم.

2 ـ أهميّة معرفة األساس النظري لحرفة ما للتميز مبمرستها.

3 ـ الحساسيّة املرهفة واألبديّة بني املهندس والصانع والتي ما زلنا نتلّمس آثارها 

يف العرص الحارض.

4 ـ أهميّة معرفة تطبيق العلم عىل الصناعة والرتابط الحيوي بني طريف العالقة.

5 ـ رضورة التزاوج بني الصناعة والهندسة، أي بني العلم التطبيقي والعلم النظري 

للرتقّي بنوعيّة املنتج]1].

ولعلّنا ال نجاوز الصواب إن قلنا إّن ما جاء يف هذا الكتاب الذي كُِتب منذ ألف 

سنة أو تزيد يصلح ألن يكون دستوًرا دامئًا ملن يزاول مهنة من املهن. نقول هذا؛ 

ألّن  بعض مؤرّخي العلم كدأبهم دامئًا يف التقليل من شأن العرب يف مجال العلم، 

]1] موالدي، مصطفى: كتابان نادران في الرياضيات التطبيقية، مجلة معهد المخطوطات العربية، مج 48، 

الجزآن 1 و2، نوفمبر 2004، ص145.
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يقول  املثال  يذكر، وعىل سبيل  نصيب  الهندسة  لهم يف  يكن  العرب مل  أّن  زعموا 

ويلز)Wills(: »ومل يضف العرب إىل ما ابتكره إقليدس إال القليل، ولكن الجرب يكاد 

يكون من خلقهم«]1].

تقّدم يف  أّي  يقول: »ومل يحدث  الذي   )Krawther( الرأي كراوذر ويشايعه يف 

الهندسة  يف اإلسالم، وقد يكون هذا أهّم تعليل لعدم تقّدم الطبيعة«]2].  

العربيّة يف  اللّغة  دور  إىل  يفطن  عندما  نفسه  يناقض  كراوذر  أّن  العجيب  ومن 

وليس  العلم،  للغة  طيعة  أداة  بوصفها  الهندسة-  بينها  -ومن  العربيّة  العلوم  تقّدم 

العربيّة ذات  اللّغة  أنّها لغة ال تصلح إال للشعر؛ حيث يقول: »إّن  كم أشيع عنها 

لعلوم  املسلمني  لنقد  املشّجعة  العوامل  من  كانت  املتميّزة،  والخصائص  البنية 

السابقني، فاللّغة العربيّة هي لغة التفكري التحلييل. وقد أّدى هذا الّنقد إىل تأسيس 

ساعدت  والتي  الدقيقة،  الفلسفيّة  باللّغة  الخاّصة  والتصّورات  املفاهيم  من  كثري 

املنطق  ظهور  يف  مساعدتها  عن  فضاًل  للظواهر،  الدقيق  الوصف  عىل  بدورها 

الّنقد  بأّن  القول  وميكننا  ليبنتز )Leibnitz( وخلفائه بعده.  الحديث عند  الريايض 

البداية  إقليدس كان هو نقطة  الدين الطويس لهندسة  به نصري  الذي قام  التحلييل 

ساكشريي  يد  عىل  1733م  عام  إقليديّة  ال  هندسة  لبناء  محاولة  ألّول  الحقيقّية 

)G.Saccheris( )1667 ـ 1773م(]3].

لشأنها  الهندسة خالفًا  آخر مع  للعرب شأن  فقد كان  كلّه،  الرغم من هذا  وعىل 

خطوط  من  الهندسة  تحويل  من  العرب  العلمء  عبقريّة  متّخضت  فقد  اليونان،  مع 

ومثلّثات ودوائر وغريها من األشكال الهندسيّة تفيد املناهج الدراسيّة وتعلّم الطاّلب 

االستنتاجات املنطقيّة، إىل علم مفيد للغاية يف أربعة أمور:

األمر األّول: إّن مفردات الهندسة من خطوط ودوائر ومثلثات تّم استخدامها ألّول 

متّكن  فقد  والبرصيات.  كالفلك  علوم  يف  مشكالت  حّل  يف  العلم  تاريخ  يف  مرّة 

]1] ه. ج. ويلز: معالم تاريخ اإلنسانية، ترجمة: عبد العزيز توفيق جاويد، ج3، ص124.

]2] ج.ج. كراوذر: صلة العلم بالمجتمع، ترجمة: حسن خطاب، ص173.

]3] ج.ج. كراوذر: قصة العلم، ترجمة: د.يمنى طريف الخولي، ص59.
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»قاعدة  بـ  فيم عرف  األرض،  مقدار محيط  التوّصل إليجاد  من  هـ(  البريوين)440 

البريونـي«، وهي تلك التسمية التي اشتهرت يف أدبيات تاريخ العلم لقياس محيط 

كتابه  يف   )C.Nallino( نيلينو  كرلو  اإليطال  املسترشق  تفصياًل  بيّنها  كم  األرض 

إىل  انتهى  البريوين  أّن  الذكر  وممّ يستحق  العرب«]1].   عند  تاريخه  الفلك..  »علم 

إيجاد نصف قطر األرض بفرق ال يزيد عن 15 كيلومرت]2].

كم احتفظ تاريخ العلم باسم ابن الهيثم من خالل ما عرف يف أدبياته  بـ »مسألة 

ابن الهيثم«، وهي مسألة هندسيّة حوى حلّها عىل معادلة من الدرجة الرابعة، والتي 

متّكن ابن الهيثم من حلّها بواسطة خّط تقاطع دائرة وقطاع زائد]3]. وممّ يؤكّد استخدام 

العرب للهندسة فيم يُفيد العلم وليس مجرّد رياضة ذهنيّة، هو الكتاب الذي وضعه 

ابن الهيثم عن الضوء، ودراسة الضوء كم هو معروف ال تستغني بحال من األحوال 

عن مفردات الهندسة من خطوط ودوائر ومثلّثات، يقول ج. برنال )J.Bernal(: »كان 

كتاب الضوء البن الهيثم )1038م( هو أّول دراسة علميّة جاّدة يف هذا املوضوع، وقد 

بني عليه كّل علم البرصيات يف العصور الوسطى، فكان أفضل املراجع حتى القرن 

السابع عرش، وحتى لو مل يكن املسلمون قد فعلوا شيئًا آخر، فإنّهم بتأسيسهم لعلم 

البرصيات، قد أسهموا يف العلوم إسهاًما بالغ األهميّة«]4]. 

األمر الثاين: تحّولت الهندسة من نظريّات صّمء إىل علم مفيد يف البناء، بحيث 

تتحّدث  التي  القاسم املشرتك يف املراجع  العمرة اإلسالميّة هي  أصبحت هندسة 

عن الحقبة العربيّة أيّا كان اتّجاه املؤلّف سواء أكان من املتعّصبني للحضارة اليونانيّة 

والتي ال يرى حضارة سواها، أم كان من املنصفني الذين يتمتّعون بقدر من الحيدة 

واملوضوعيّة.

 وللداللة عىل أّن الهندسة قد تحّولت عىل أيدي العرب من مجرّد نظريّات هندسيّة 

]1] كرلو نيللينو: علم الفلك..تاريخه عند العرب، ص291.

]2] البيروني، د. أحمد سعيد الدمرداش، ص 99.

]3] ألدو مييلي: العلم عند العرب وأثره في تطور العلم العالمي، ترجمة: د. عبد الحليم النجار، ص209.

]4] ج. برنال: العلم في التاريخ، ترجمة: د.علي علي ناصف، ص306.
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مجرّدة إىل تطبيقات عمليّة مفيدة يف شتّى املجاالت، فإّن العاّلمة املحّقق أحمد تيمور 

باشا يرشح لنا كيف تحّولت الهندسة من مجرد خطوط ودوائر ومثلّثات عىل الورق 

يدرسها طاّلب املدارس اإلعداديّة والثانويّة، إىل علم مفيد للبرشيّة حيث يقول: »إّن ما 

يزعمه من أعمت الشعوبيّة بصائرهم من قصور العرب يف غري الرشعيات واللسانيات 

من العلوم، واستداللهم عىل قصورهم يف الهندسة باستعانة الوليد بن عبد امللك يف 

أبنيته بصّناع الرّوم. لهو زعم ال نصيب له من الصّحة؛ ألّن العرب يف صدر دولتهم كانوا 

قوًما متبّدين، شغلهم الفتح عن االلتفات  إىل وسائل التحرّض، فم يروى عن استعانتهم 

مبعارصيهم يف بعض الفّنيّات، مل يكن إال عن تلك الحالة املالزمة بالرضورة لكّل قوم 

حديثي االنتقال من البداوة. ولكّنهم ملّا ألقوا عصا التسيار واطأمنّت بهم الدار نشطوا 

للفتح الثاين؛ وهو الفتح العلمي، فأتوا يف الفتحني عىل قرص املّدة مبا مل يسبق له يف 

األمم السالفة. وكان من ذلك أنّهم ملكوا ناصية العلم كم ملكوا ناصية العامل، وأحدثوا 

لهم مدنيّة خاّصة صبغوها بصبغتهم يف كّل مظهر من مظاهرها، فكان للهندسة من 

هذا األثر تجليها يف فرع البناء بذلك الطراز العريب البديع، وكآيات الصناعة املدهشة 

الباقية إىل اليوم يف قرص الحمراء بغرناطة، وهو الذي شهد به اإلفرنج أنفسهم، ونقوشه 

مبتدع عىل غري مثال سابق. كم حفظت لنا التواريخ طائفة صالحة من أعملهم كشّق 

األنهار وبناء القناطر وإجراء املاء إىل املدن من املسافات الشاسعة. بل إّن أهل بلنسية 

باألندلس ما زال معولهم إىل اليوم يف أنهارهم عىل ما وضعه العرب من الّنظام املحكم 

لتوزيع املاء حتى قال بعض منصفيهم: »لوال ما أقام لنا العرب من القناطر والجسور 

يقول  الغربية  العمرة  العمرة اإلسالمية يف  تأثري  أراضينا ظأمً«]1]. وعن  ملتنا وماتت 

ديورانت: »وملّا جاء الصليبيون إىل بالد املسلمني وجدوا مباين حربيّة ممتازة يف مدن 

اإلسالم يف الرشق، وعرفوا هناك فوائد األسوار ذات املزاغل، وأخذوا عن أعدائهم كثريا 

من األفكار التي أقاموا عىل أساسها حصونهم وقالعهم املعدومة النظري، وكان قرصا 

أشبيلية وقرص الحمراء يف قرطبة حصنني وقرصين مًعا«]2].

]1] باشا، أحمد تيمور: أعالم المهندسين في اإلسالم، ص10.

]2] ول ديورانت، قصة الحضارة، م.س، مج 7، ج13، ص240.
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فن اآلرابيسك:

ال  لبدوّي  كيف  أنّه  وهو  غرابة،  وأكرثها  األمور  أعجب  من  وهو  الثالث:  األمر 

يدري من أنواع الفنون سوى فن واحد ال يتعّداه، وهو الّشعر، أن يبدع بعد مرور قرن 

باسم  العامل، وعرف  التي غزت  الفنون  فنًّا من أجمل  بعد ظهور اإلسالم،  أو قرنني 

الهندسة من خطوط مستقيمة  مفردات  استخدام  العرب يف  دااًل عىل عبقريّة  عريب 

أو منحنية، ودوائر ومربعات ومثلثات وغريه من مفردات الهندسة؛ لتبدع فّن الزخرفة 

العربيّة املعروف يف أدبيات العامل باسم »األرابيسك« )Arabesque(، الذي أشاد به 

جمهرة املسترشقني ومؤرّخوا الحضارات، واعتربوه هدية العرب للعامل كلّه، فمثال 

اإلسالميّة  العمرة  عن  كتبه  الذي  الخاص  الفصل  يف   )M.S.Briggs( بريجز  يقول 

والذي جاء ضمن فصول كتاب »تراث اإلسالم«: »واسم أرابيسك الذي يطلق عىل 

املوضوعات الزخرفية التقليدية التي كانت ترسم بارزة بروزًا بسيطًا يف انجلرتا منذ 

عرص امللكة اليزابث، نقول إّن هذا االسم يدّل عىل أنّنا مدينون بهذه الزخارف للعرب 

يف القرون الوسطى«]1]. ويف موضع آخر يقول: »وال شّك أيًضا يف أّن الغرب مدين 

للمسلمني باستعمل الزخارف الهندسيّة. والواقع أّن املسلمني كانوا مصدر كثري مّم 

وصل إىل الغرب من علم الهندسة، أو كانوا عىل األقل القنطرة التي وصل إىل الغرب 

عن طريقها كثري من هذا العلم«]2]. 

ويقول ديورانت: »وأكرب الظّن أنّنا مدينون مبا بلغه من الزخرفة من عظمة وفخامة 

أن  أرادوا  املسلمني  الفنانني  فكأّن  الفّن،  يف  والحيوان  اإلنسان  صور  تحريم  إىل 

يعّوضوا هذا التحريم، فاخرتعوا هذا الفيض الغامر من األشكال غري البرشيّة، فبحث 

الفّنان يف أّول األمر عن منفذ ملوهبته يف األشكال الهندسية؛ الخط والزاوية واملربع 

وكّرر  والكرة،  والدائرة  الناقص  والقطع  واملخروط  األضالع  والكثري  واملكعب 

الذائع  العريب  الزخرف  منها  وأنشأ  الرتاكيب  مئات  منها  وركب  كلّها  األشكال  هذه 

الصيت«]3].

]1] مجموعة مؤلفين: تراث اإلسالم، ترجمة: د. زكي محمد حسن، ج2، ص154.

]2] م.ن، ص159.

]3] ول ديورانت، قصة الحضارة، م.س، ج13، ص244. 
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التقنية اإلسالمية:

األمر الرابع: وألّن تاريخ العلم ال يعدم من بني باحثيه باحثًا منصًفا، متجرًّدا من 

الذين  قّدر لهؤالء املسترشقني ومن شايعهم من املؤرّخني  فقد  الهوى والتعّصب، 

إنكارهم بال  التقنية، أن يكون  العربيّة اإلسالميّة يف مجال  أّي دور للحضارة  أنكروا 

أساس يستندون عليه، سوى أساس التعّصب العرقي واملذهبي. ولعّل الفضل يرجع 

يف رّد الصورة العربيّة -يف مجال استخدام الهندسة يف التقنية- لوجهها الصحيح إىل 

كتابًا مهمًّ يف  ألّف  الذي  اإلنجليزي  املسترشق   »)D. Hiell( »دونالدهيل  الدكتور 

تاريخ التقنية الخاص بالحضارة العربية اإلسالمية فقط بعنوان »العلوم والهندسة يف 

الحضارة اإلسالمية«، وهو أّول من نبّه إىل ما أسمه »التقنية اإلسالميّة« بعد أن نرش 

الجزري  الرزاز  ابن  لكتاب  وتعليقات-  برشوح  -مزودة  الكاملة  اإلنجليزية  الرتجمة 

»ومن  دونالدهيل:  الدكتور  يقول  الكتاب  هذا  وعن  والعمل«،  العلم  بني  »الجامع 

النهضة  عرص  قبل  الثقافيّة  العصور  مدى  عىل  الهندسة،  يف  األهميّة  بالغة  األعمل 

األوروبيّة، يربز كتاب اآلالت البن الرزاز الجزري الذي أنجزه يف سنة 1206 م، والذي 

الكتاب  الكتاب. ويلخص  به يف مقّدمة هذا  نعلم شيئًا عن حياته عدا ما أخربنا  ال 

معظم املعارف املرتاكمة عن الهندسة امليكانيكيّة حتى ذلك الوقت، مع تطويرات 

وإبداعات للجزري نفسه. وتكمن أهميّة هذا الكتاب فيم تضّمنه من وصف آلالت 

ومكّونات وأفكار. وبالقدر نفسه من األهميّة تبدو حقيقة أّن الجزري صّنف كتابه مع 

إرصار عىل متكني الصّناع من بعده من إعادة تركيب آالته حيث قّدم وصًفا دقيًقا لكّل 

من الخمسني آلة يتضّمن صناعتها وتركيبها، واألجزاء املكّونة لها، وزّودنا برثوة من 

املعلومات املتعلّقة بطرق املهندسني امليكانيكيني ومناهجهم يف العامل اإلسالمي. 

وقد وزّعت محتويات الكتاب عىل ستّة موضوعات، هي: الساعات ـ األوعية البارعة 

ذاتيّة  موسيقيّة  وآالت  النافورات  الفصد-  قياس  وأدوات  السوائل  استطراق  -أوعية 

التحّكم -آالت رفع املياه- آالت متنّوعة...إلخ«]1]. 

]1] دونالد هيل: العلوم والهندسة في الحضارة اإلسالمية، ترجمة: د. أحمد فؤاد باشا، ص166.
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بصمة الرياضيات العربية عىل العلم الغريب: 

 إّن املؤّرخ الّصادق وخاّصة مؤّرخ العلوم يجب أن يتّصف بأكرب قدر من الحيدة 

فيفقد  الحقيقة،  عن  تبعده  وجهة  إىل  الهوى  يشّده  أن  يجب  وال  واملوضوعيّة، 

مصداقيّته وتصبح كتابته محّل شّك ومراجعة وتدقيق. ومن هؤالء املؤرّخني الذين 

ا بعيًدا إىل الدرجة التي يرى فيها أّن بدايات  بلغ بهم التعّصب للحضارة اإلغريقيّة حدًّ

وأّن  اإلغريقي،  للعلم  امتداد  هي  إمّنا  األوروبية،  النهضة  عرص  يف  الحديث  العلم 

العلم قد انقطع فرتة تزيد عىل األلف سنة. يقول بنيامني فارننت )B. Farrangton( يف 

كتابه »العلم اإلغريقي«: »عندما بدأ العلم الحديث يف إظهار دالئل الحياة الزاخرة يف 

القرن السادس عرش أحّس كثري من الرّواد، وكانوا يف إحساسهم من الصادقني، أنّهم 

إمّنا يستأنفون الرّتاث اإلغريقي القديم الذي انقطع لفرتة تزيد عىل األلف عام. كان 

القدمية  الكتب اإلغريقيّة  القديم. وكانت  للعلم  امتداًدا  الجديد يف نظرهم،  عملهم 

التي يّسها لهم اخرتاع الطباعة وظهور نظام الدراسة الحديث، هي خري ما ميكنهم 

الحصول عليه؛ إذ كانت يف الواقع آخر ما كتب يف فروع املعرفة املتباينة«]1]. 

كم دأبت جمهرة من املسترشقني وشايعهم يف ذلك لفيف من مؤرّخي العلم، 

الذين يرون يف العلم اليوناين كّل يشء، والعلم العريب ال يشء تقريبًا، وذلك اتّساقًا 

مع ما استقّر يف أدبيات تاريخ العلم. غري أّن البعض رسعان ما يكتشف خطأ رأيه حني 

يقرأ مؤلّفات الرّتاث العلمي العريب، فيقع فريسة بني نقيضني: اعتقاده الراسخ يف علم 

اليونان، وبني ما وجده يف مؤلّفات العلمء العرب من آراء غري مسبوقة، وإبداع مبتكر، 

ومن هؤالء املسترشق الفرنيس كارا دي فو )Carra de vax( الذي بدأ حديثه يف أحد 

فصول كتاب »تراث اإلسالم« بالطعن الرصيح يف العرب بقوله: »ال ينبغي أن نتوقّع 

أن نجد لدى العرب تلك العبقريّة الخارقـة، وتلك املوهبـة املتمثّلـة يف املخيّلـة 

العلميّـة، وذلك الحمس، وذلك االبتكار يف الفكر، مم نعرفه عن اإلغريق. فالعرب 

قبل كّل يشء إمّنـا كانوا تالميًذا لإلغريق، وما علومهم إاّل استمرار لعلوم اليونان التي 

حافظوا عليها ورعوهـا، ويف بعض الحاالت طّوروهـا وحّسنوهـا. غري أنّه رسعان ما 

ينقض هذا الرأي يف النهاية بقوله: »إنّهم -أي العرب- بالتفكري الواقعي كان لعلومهم 

]1] فارنتن، بنيامين: العلم اإلغريقي، ترجمة: أحمد شكري سالم، ج2، ص9.
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فهو  الفلك  أّما  األموال،  تقسيم  يف  ويعاون  التّجارة  يخدم  فالحساب  مادّي،  هدف 

مطلب املسافرين وقاطعي الصحاري واملهالك، أو يستخدم ألغراض الدين ملعرفة 

أوقات الصالة، وقبلة مّكة، والدقيقة األوىل من قمر رمضان.

إنّهم  الخيال،  بيداء  يف  رسحوا  أن  لهم  يحصل  فلم  دامئًا  عمليني  العرب  كان 

مسألة  يف  نرى  كم  ا  جدًّ الكبرية  باألعداد  اهتّموا  الذين  اإلغريق  من  واقعيّة  أكرث 

أريناريوس]1]، ويرشح املرتجم هذه املسألة بقوله: »هي رسالة صغرية له يظهر فيها 

طريقة الوصول إىل حساب عدد الذّرات الرمليّة التي تحتويها كرة يف حجم األرض 

وهو رقم يتألّف من )واحد( يليه مثانون ألف صفر«]2]. ولعّل ما قاله املرتجم يوّضح 

الفرق بني الحساب من أجل الحساب الذي برع فيه اليونانيون، وبني الحساب من 

أجل تسهيل أمور الحياة للفرد واملجتمع الذي برع فيه العرب، وهو فرق قد سكت 

وأّن  الرياضيات،  الغرب يف  الثقيل عىل  الدين  للعرب  يكون  كيال  العلم  تاريخ  عنه 

الحساب اليوناين مل يكن بهذه الهالة التي أحيطت به.

والتعّصب  العنرصية  بني  يقعون  الذين  املؤرّخني  من  الّنمط  لهذا  آخر  وتناقض 

لرتاث اإلغريق يف الرياضيات، وبني ما يجده واقًعا يف وثائق الرّتاث العلمي العريب 

للدكتور  حاشية  يف  جاء  كثرية.  بأشواط  اإلغريق  رياضيات  يفوق  وتطّور  تقّدم  من 

مؤّرخ  نقاًل عن  العريب«  الرتاث  »تاريخ  الضخم  املوسوعي  كتابه  فؤاد سيزكني يف 

العلوم هانكل )Hankel(: »مل تضف الشعوب اإلسالميّة إىل ما نقلته إال القليل، ففي 

مواضع متفرّقة واصلوا البحث يف مجال صغري كان الطريق إليه قد بنّي لهم من قبل 

-يشري إىل ترجمة العرب للرتاث اليوناين- عىل أنّهم مل يهتدوا إىل الطرق بأنفسهم 

يف أّي موضع من املواضع، حتى يتسّنى لهم أن يكتشفوا مجااًل جديًدا مل يعرف من 

قبل، فهم مل يضيفوا فكرًة واحدًة إىل الكنز الذي نقلوه«]3]. ويعّقب سيزكني عىل هذا 

بقوله: »إّن املطّلع عىل ما ورد يف املقّدمة، وما جاء يف داخل الدراسة يخرج بانطباع 

مفاده أّن هانكل ألّف مقّدمة كتابه قبل أن يكتب كالمه بعد ذلك، وأنّه مل يستطع بعد 

]1] جمهرة من المستشرقين: تراث اإلسالم، إشراف: سير توماس أرنولد، ترجمة: جرجيس فتح الله، ص567.

]2]م.ن، ص567.

]3] سيزكين، فؤاد: تاريخ التراث العربي، ترجمة: د. عبد الله حجازي وآخرين، مج 5، ص3
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كّنا ال منلك  »إذا  التكعيبية:  املعادالت  بصدد  يقول  فم  مقّدمته  الّنظر يف  يعيد  أن 

بعد هذا أن نعزو أيًضا إىل العرب الفضل يف أنّهم أّواًل  استوعبوا فكرة عمل مسائل 

الطريق  القطوع فإنّهم يستحّقون بال شّك فضل كونهم مضوا عىل  هندسية بواسطة 

املفتوح بخطى قويّة ثابتة]1]«.

وعىل النقيض متاًما من هذا القول نجد مؤّرًخا آخر بعد عن التعّصب واتّصف 

بالحيدة واملوضوعيّة، وهم ركنان أصيالن للمؤّرخ الصادق، يقول جون ماكليش 

أثناء  والرياضيات  العلوم  يف  الرئيسيّة  العربيّة  اإلنجازات  »حدثت   :)J. Mclish(

األعمل  الضخم لرتجمة  برنامجهم  للتفّوق اإلسالمي. وقد حفظ  الذهبيّة  العصور 

والصينيّة،  والهنديّة  واليونانيّة  واملرصيّة  البابليّة  اللّغات  من  العربيّة  إىل  العلميّة 

فأصبح متاًحا للعلمء الغربيني. وكان هذا أساس الثورة العلميّة الغربيّة يف القرنني 

الخامس عرش والسادس عرش. 

الجرب  منها  نذكر  الرياضيات،  يف  جديًدة  فروًعا  أبدعوا  قد  العرب  فإّن  كذلك 

قبل  العرب  التحليليّة. ووضع  الهندسة  أنّهم وضعوا أسس  املثلثات، كم  وحساب 

أوروبا  يف  أّما  اللوغاريتمت.  إليها  تستند  التي  الرئيسيّة  األفكار  سنة  بستمئة  نابيري 

تقليًدا طوال ما  الرياضيات  العربية يف  املسيحيّة فلقد كان تشويه سمعة املساهمة 

اليونانيّة كان حكرًا عىل عدد  الرياضيات  تألّق  إّن  الزمن.  يقرب من أربعة قرون من 

صغري من املفّكرين الذين طّوروا الهندسة وجعلوا منها فرًعا منطقيًّا استنتاجيًّا، إمّنا 

أخفقوا متاًما يف الوصول إىل ترميز عددي مناسب.

لذلك فإّن املقارنة الحّقة للرياضيات العربيّة ال تكون باليونان القدماء، بل بأوروبا 

خالل القرون املمتّدة من القرن السابع إىل القرن الخامس عرش. واألوروبيون الذين 

الثاين  سيلفسرت  البابا  العربيّة؛  العلم  معاهد  يف  طاّلبًا  كانوا  الرياضيات  يف  متيّزوا 

 )J.Ressler(وليوناردو بيزا  وفيبونايك وآخرين«]2]. وقريب من هذا، قول جاك ريسلر

املثلّثات  حساب  بحّق  أنشأ  الذي  البريوين  »كان  العربية«:  »الحضارة  كتابه  يف 

]1] سيزكين، فؤاد: تاريخ التراث العربي، ترجمة: د. عبد الله حجازي وآخرين، مج 5، ص3.

]2] جون ماكليش، العدد، م.س، ص186.
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املثلّثة  التحليالت  لبطليموس؛  الزوايا  املربّعة  التحليالت  أحّل محّل  قد  الحديث، 

الشكل  الهاّمة يف  املثلّثة  الحسابيّة  النسب  وأّسس  التمس،  وأدخل خطوط  الزوايا 

التي نستخدمها  اليوم، لذا ميكن أن نثق يف مؤرّخي العلوم الذين يثبتون أّن »العرب 

هم الذين كانوا أساتذة الرياضيات يف عرص حضارتنا، ال اليونانيني«]1].

ولعّل ما جاء عىل لسان هذا املؤّرخ يدّل عىل أّن عدًدا غري قليل من الباحثني يف 

تاريخ العلم الذين توفّروا عىل تحقيق أو االطالع عىل مؤلّفات الرّتاث العلمي العريب 

يف الرياضيات ومن ثّم دراستها قد أرجعوا الحّق إىل نصابه مبا فيها حاالت السطو 

الرصيح من علمء أوروبا لبعض النظريّات العلميّة الرياضيّة التي سبق بها  العلمء 

العرب، كم أظهروا مبتكرات العلمء العرب سواء يف الحساب أو الجرب أو حساب 

املثلثات أو الهندسة التحليلية وغريها من علوم الرياضيات التي تظهر الدين الكبري 

أنّنا سوف نسلك مسلًكا مغايرًا  العلم. غري  تاريخ  الرياضيات يف  للعرب يف مجال 

لبيان مدى دين العرب املستحّق يف تاريخ العلم، وهو مسلك غري قابل للمراجعة 

أو التشكيك يف صّحته ومصداقيّته بشهادة املسترشقني ومؤرخي العلم من الغربيني 

أنفسهم، حتى تكون الشهادة من أهلها، وحتى يكون الفضل ما شهد به الغري، وهذا 

املسلك املعّزز بشهادة الغري، ال ميلك املرء حيالها سوى أن يقّر بتأثري العرب عىل 

الرياضيات، فيم يشبه البصمة التي ال تنمحي وال تزول والتي تتمثّل -بجانب اإلبداع 

العريب والذي مّر ذكره يف أقوال مؤرّخي العلم من الغربيني- يف األمور التالية: 

الجرب )Algebra(، هذا علم عريب محض؛ وألنّه عريّب محض فقد احتفظ  ـ   1

باسمه العريب دلياًل ساطًعا عىل مساهمة العرب يف تاريخ العلم اإلنساين؛ ألّن الجرب 

أصبح قاسًم مشرتكًا يف جميع العلوم التجريبيّة.  ويروي لنا أحد مؤرّخي الرياضيات 

وهو الفرد هوبر )H0pper(  قّصة هذا املصطلح قائال: »لقد كتب الريايض العريب 

الخوارزمي كتابًا يف حّل املعادالت وجعل له عنوان »الجرب واملقابلة«. ولقد ترجم 

هذا الكتاب إىل الالتينية تحت عنوان »مدرسة الجرب واملقابلة«، وبالتدريج اخترص 

العربية  الكلمة  حلّت  وبذلك  »الجرب«  الدارجة  الكلمة  إىل  الغريب  العنوان  هذا 

]1] جاك ريسلر: الحضارة العربية، ترجمة: غنيم عبدون، ال ط، القاهرة، الدار المصرية للتأليف والترجمة، 

بدون تاريخ، ص175.
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أّن  األمر  ظاهر  يبدو يف  وقد   ،[1[»)Arithmetic( اليونانيّة  الكلمة  محّل   )Algebra(

كلمة ما حلّت محّل أخرى، وهو أمر كثري الحدوث، غري أّن الحقيقة أّن علًم جديًدا 

قد ظهر إىل الوجود يف تاريخ العلم عىل يد عامل عريب. ولسنا يف حاجة إىل بيان 

مدى أهميّة علم الجرب يف شتّى مناحي الحياة فضاًل عن كونه واحًدا من أسس العلوم 

عىل اختالف أمناطها وتنّوعها.

2 ـ تسعى الدول عادة إىل تكريم أبنائها من العلمء بإطالق أسمئهم عىل بعض 

 )Ohm( األوم  مثل  الشائعة  الكهربية  القياسيّة  الوحدات  مثل  القياسيّة،  الوحدات 

والفولت )Volta( واألمبري )Ampere(، غري أّن عاملًا عربيًّا، مل يسع إىل تكرميه أحد، 

بل فرض  اسمه فرًضا عىل أدبيات تاريخ العلم، وهو الخوارزمي؛ إذ إّن اللوغاريتمت 

)Logarithm(، والتي تعترب من أهّم األسس الرياضيّة، وهي مشتّقة من اسم العامل 

العريب الكبري الخوارزمي، يقول جوان فرنيه: »ولكن الخوارزمي يعترب أّول ريايّض 

الذي  العربية  باللّغة  منهجّي  تنظيم  وضع  مبحاولة  له  مدينون  ونحن  كبري.  مسلم 

 ،)Alogarithm( باللّفظ  له  ندين  كم  والصفر(  ومنازلها  األعداد  )أي  الرتقيم  يعني 

وهو مشتّق من اسم الخوارزمي كم ورد يف الرتجمة ملصّنفه املعروف باسم »كتاب 

الخوارزمي«)48(]2]. 

 وعن الخوارزمي وكتابه تقول زجريد هونكه: »وكُتب للخوارزمي الخلود بتأليفه 

ويضّم  واملقابلة«  الجرب  »حساب  منها  األّول  حمل  الرياضيات  يف  هامني  كتابني 

مجموعة ممتعة من مشاكل الرياضيات التي يعنينا أمرها يف الحياة العمليّة. وحينم 

ترجم هذا الكتاب إىل الالتينية يف العصور الوسطى حمل معه اسمه العريب لتصبح 

كلمة »الجرب« )Algebra( كلمة عامليّة تخلّد اسم صاحبها.

ومل يقترص الخوارزمي عىل تعليم الغرب كتابة األعداد والحساب، فقد تخطّى تلك 

 )Algorithms( املرحلة املعّقدة من مشاكل الرياضيات، وما زالت القاعدة الحسابية

حتى اليوم تحمل اسمه كعلم من أعالمها. والخوارزمي حني تناول يف كتابه موقع 

]1] الفريد هوير، رواد الرياضيات، م.س، ص94.

]2] شاخت وبوذورث، تراث اإلسالم، م.س، ج2، ص301.
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الصفر قال: »يف عمليات الطرح، إذا مل يكن هناك باق، نضع صفرًا وال نرتك املكان 

خاليًا حتى ال يحدث لبس بني خانة اآلحاد وخانة العرشات. ويضيف: »إّن الصفر 

يجب أن يكون عىل ميني الرقم؛ ألّن الصفر عىل يسار االثنني مثاًل )02( ال يغرّي من 

قيمتها وال يجعل منها عرشين«]1]. 

ثورة كربى  »الصفر« من  ثورة مثلم أحدثه  الرياضيات مل يعرف  تاريخ  لعّل  ـ   3

أن  الرياضيات بوجه أخص، فلواله ملا استطعنا  العلم بوجه عام وتاريخ  تاريخ  يف 

تقّدمها املشهود، وملا  الرياضيات  تقّدمت فروع  الكثري من املعادالت، وملا  نحّل 

تقّدمت املدنيّة عىل النحو الذي نشهده اآلن يف عرص الحاسوب ) الكمبيوتر (. ولقد 

 )Zero( عرف العامل كلّه »الصفر« عن طريق العرب، يقول هوير: »لقد جاءت كلمة

من الكلمة العربية  صفر، وهي ترجمة للكلمة الهنديّة »سنيا« التي تعني »خال«  أو 

اللغة اإلنجليزية يف الكلمة )Cipher(، وكلمة  انتقلت كلمة صفر إىل  »فارغ« ولقد 

)Zero( نفسها مخترص للكلمة اإليطالية )Zepiro( وهذه أيًضا أصلها الكلمة العربية 

وتعني   ،)Cipher( سيفر  لفظة  أّن  »واملعروف  قائالً:  فرنيه  ويضيف جوان  صفر]2]. 

الرقم باإلنجليزية، إمّنا اشتّق أصاًل من الصفر العربية، وكانوا يرسمونه عىل هيئة حلقة 

يف داخلها فراغ، وهو شكل أصبح يدّل عىل الصفر لدى الغرب«]3].

 ومن الغريب يف األمر والذي يدعو إىل الريبة أن املؤرّخني الغربيني الذين تناولوا 

العلم.  تطّور  وأهّميته يف  الصفر  تجاهلوا متاًما  العلميّة،  األفكار  تطّور  كتاباتهم  يف 

فلم يذكر -مثاًل- جيمس كونانت )J. Conant( يف كتابه »مواقف حاسمة يف تاريخ 

العلم  تطّور  يف  ساهمت  التي  العلميّة  األفكار  ضمن  عريب  لعامل  فكرة  أيّة  العلم« 

يف الحضارة اإلنسانيّة، كم مل يذكر أيًضا توماس كون )Th.Khun( يف كتابه »بنية 

الثورات العلمية« خربًا واحًدا عن الصفر أو عن أّي عامل عريب عىل الرغم من أنّه قد 

أورد عرشات األسمء من العلمء بداية من عرص اإلغريق وحتى العرص الحديث.

]1] زجريد هونكه، شمس العرب تسطع على الغرب، م.س، ص75.

]2] الفريد هوير، رواد الرياضيات، م.س، ص33.

]3] شاخت وبوذورث، تراث اإلسالم، م.س، ص302.
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إًذا، نحن أمام حالة من التّجاهل التّام والّصمت املريب واإلنكار املتعّمد إلبداع 

عريب متثّل يف مصطلح علمّي عريّب الحرف واللفظ واملعنى، وهو أكرث املصطلحات 

العلميّة دورانًا عىل األلسنة وتداواًل يف مّؤلفات العلم وأدبيّاته فضاًل عن انتشاره  يف 

كّل سطر مقروء وكّل كلمة مسموعة يف كّل لغات العامل بأرسه. ولعّل جاك ريسلر يف 

كتابه »الحضارة العربية« أوضح أهميّة الصفر بالنسبة للعلم بقوله: »ويستطيع املرء أن 

يقول دون سخرية: إّن الصفر كان يعّد من بني أهّم فتوح الجنس البرشي«]1].   

مبدأ  املرتكز عىل  العرشي  الحساب  وإكمل  نرش  »كان  تاتون:  رينيه  يقول  ـ   4

املوقع -يقصد موقع األرقام من بعضها البعض مثل موقع اآلحاد والعرشات واملئات 

العلم العريب الكربى]2]، فاألرقام أو  العدد- هم إحدى نجاحات  والتي تحّدد قيمة 

إال  الهنود،  األرقام من  اقتبسوا هذه  قد  العرب  أّن  الرغم من  العربية، وعىل  األعداد 

 Arabic( العربية«  »األرقام  باسم  اآلن-  -حتى  كلّه  العامل  أرجاء  يف  عرفت  قد  أنّها 

Numbers(؛ ألّن أوروبا قد عرفت هذه األرقام عن طريق العرب بعد تعديلها وتطويرها 

يستخدمون  األوروبيون  كان  وقد  هيل]3]..  دونالد  يقول  كم  املسلمني  أيدي  عىل 

التي أدخلها العرب يف  الرومانيّة املعّقدة والطويلة، فأّي ثورة علميّة تلك  الحروف 

الرياضيات، وما أدراك ما الرياضيات التي دخلت يف كل علم. وعىل هذا فليس من 

الغريب عىل مؤّرخ مثل هوبر أن يناقض نفسه ويعرتف بفضل العرب يف الرياضيات، 

ويقول: »شكرًا للعرب الذين جلبوا الحكمة إىل أوروبا التي كانت غارقة يف الجهل 

والتخلّف. أدخل العرب الطريقة الجديدة الثوريّة يف كتابة األعداد، هذه الطريقة التي 

مّهدت السبيل ملا يعرفه العامل الحديث يف الهندسة والطريان«]4]. وعن الجهل الذي 

العربيّة يحّدثنا  الوسطى وترّددها يف استخدام األرقام  العصور  فيه أوروبا يف  كانت 

هذه  صغرية،  دائرة  استخدام  يفرتض  الخوارزمي  كان   976 سنة  »يف  قائال:  ريسلر 

الدائرة هي التي نشأ منها الصفر)Zero(، بيد أنّه ال اليونانيون عىل الرغم من ثقافتهم، 

]1] جاك ريسلر، الحضارة العربية، م.س، ص157.

]2] رينيه تاتون: تاريخ العلوم العام، ترجمة: علي مقلد، ص468.

]3] دونالد هيل: العلوم والهندسة في الحضارة اإلسالمية، ترجمة: د. أحمد فؤاد باشا، ص37.

]4] الفريد هوير، رواد الرياضيات، م.س، ص33.
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للعدد،  طريقة  يكشفوا  أن  استطاعوا  الفنيّة  طريقتهم  من  الرغم  الرومانيون عىل  وال 

وكان األقدمون يعّدون عىل أصابعهم، وعىل ذلك ظلّت ممرسة الحساب صعبة يف 

الغرب حتى بعد اخرتاع الخوارزمي للصفر مبئتني وخمسني سنة، واليوم ال نصل إىل 

تعليل البطء الغريب  الذي أحدثه األوروبيون يف استخدام األعداد العربية«]1].

5 ـ من أهّم املالمح األساسيّة يف تقّدم الرياضيات، الرموز الرياضيّة التي وجدت 

طريقها إىل سائر العلوم املتعلّقة بالرياضيات كالفيزياء والفلك، ومن العجيب أّن هذه 

الرموز إمّنا هي اخرتاع عريب أصيل. تقول املسترشقــة األملانيــــة زجريد هونكــه: 

»إّن علم الجرب ال يزال حتى هذا  اليوم يحتفظ بطابع عريب يتجىّل يف الـ »X« التي نضعها 

رمزًا للمجهول يف معادلة ما. ثم إّن هذا الحرف »X« الذي يليه حرفا »Y« و»Z« كرموز 

للمجهول يف املعادالت، وحبًّا يف اتّباع التدّرج األبجدي، إمّنا دخل أوروبا تحت قناع 

ال تعرفه إال القلّة. بل وإنّه ليصعب علينا أن نتبنّي أصله العريب، وال سيّم أّن األبجديّة 

العرب كّل يشء مجهول  العربيّة ال متلك بني حروفها مثل هذا الحرف. لقد سّمى 

يقصد البحث عنه يف املعادالت بـ »اليشء«، ومخترص اليشء  هو »ش« الذي يعادل 

صوتيّا حرف الـ »X« يف األسبانية القدمية. إنّنا ما زلنا حتى هذه األيام نتلّقى، ونحن 

صغار يف املدرسة، دروًسا عن كيفيّة استعمل »اليشء« العريب يف الحسابات«]2].

مقدار عىل  يعني قسمة  الذي  »الكس«  الشائعة  الرياضيّة  ـ من املصطلحات   6

آخر مثل 3/4 ويقابل هذا املصطلح يف اللّغة اإلنجليزية )وبالتال يف سائر اللغات( 

كلمة )Fraction( وهذه الكلمة إمّنا هي ترجمة عربية لكلمة »الكس« العربية. يقول 

جون ماكليش: »قّدم الخوارزمي يف كتابه فصاًل كاماًل عن الكسور، وإّن الّصلة  بني 

كلمتي »الكس« باملعنى االصطالحي و»الكس« باملعنى اللّغوي يف اللّغة العربيّة 

موجودة بني كلمتي »Fraction« و »Fracture« يف اللّغة اإلنجليزية. فكلمة »كس« 

وتعني األعداد املكسورة هي كلمة الخوارزمي الذي بنّي كيف ميكن تقسيم الواحد 

املفرد إىل قطع...إلخ«]3]. 

]1] جاك ريسلر، الحضارة العربية، م.س، ص174

]2] زجريد هونكه، شمس العرب تسطع على الغرب، م.س، ص160.

]3] جون ماكليش، العدد، م.س، ص173.
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خامتة: 

أن  تعّمدنا  وقد  الرياضيات،  يف  اليونان  لرتاث  الحقيقيّة  الصورة  كانت  تلك 

بني  من  الباحثني  آراء  دون  الغري  بآراء  الحالة-  هذه  يف  متّبع  هو  -كم  نستشهد 

ومؤّرخو  املسترشقون  أفاض  فلقد  والهوى،  امليل  مظّنة  نتجّنب  حتى  العرب، 

وقد  اإلنسانيّة.  مفاخر  من  وعّدوها  اليونانيّة  الرياضيات  يف  وبحثًا  درًسا  العلم 

هذا  ترجمة  يف  الفضل  كّل  الفضل  لهم  العرب  أّن  عىل  جميًعا  آراؤهم  أجمعت 

به، ويكفي بهذا فضاًل وعرفانًا لهم، وإنّهم -إذا  الفّذ واالحتفاظ  الرتاث اإلنساين 

عىل  اليونانيّة  الرياضيات  أوفت  فقد  للغاية،  قليلة  فهي  ما-  مساهمة  لهم  كانت 

االقرتاب من درجة الكمل، إن مل يكن قد بلغتها فعاًل.

وإذا كان مـن قولـة حـّق تقـال؛ فإنّنـا نحـن العـرب نتحّمـل املسـؤوليّة الكربى، 

يف ترسـيخ هـذه الصـورة التـي باتـت مـن املسـلّمت يف تاريـخ العلـم. فباسـتثناء 

كتـب معـدودة للغايـة تـّم تحقيقهـا ودراسـتها، نذكـر منها عىل سـبيل املثـال كتاب 

»الجـرب واملقابلـة« للخووارزمـي، والـذي قـام بتحقيقـه ودراسـته علمن مـن أعالم 

الرياضـة يف العلـم العـريب، ورمّبـا يف العلـم أيًضـا، وهـم الدكتـور عـيل مصطفى 

مرشفـة واآلخـر الدكتـور محمد مـريس أحمد، ومثال آخـر كتاب  »اسـتخراج األوتار 

يف الدائـرة« للبـريوين تحقيق ودراسـة الدكتـور أحمد سـعيد الدمرداش. غـري أنّنا ال 

ننـيس يف هـذا الشـأن ذلـك العمل املمتـاز واملجهـود الرائع الـذي قام بـه الدكتور 

رشـدي راشـد يف تأريخه للهندسـة التحليلية العربية ودراسـتها يف خمسـة مجلّدات 

حـوت ألـوف الصفحـات التـي تـؤّرخ لفـرع واحـد مـن علـوم الرياضيـات. ولعـّل 

األمـل يحدونـا يف الجامعـات -وخاّصـة كليات العلـوم وتحديًدا أقسـام الرياضيات 

فيهـا- واملؤّسسـات العلميّـة التـي متـأل أقطـار الوطن العـريب بـأرسه، أن ترشع يف 

ترجمـة كّل مـا كتبـه املسـترشقون ومؤرخـو العلـم عـن الرياضيـات العربيـة، حتى 

ميكـن تصحيـح املفاهيم الخاطئـة التي لحقت بالعلـم العريب عموًمـا والرياضيات 

بوجـه أخـص، ليـس هـذا فحسـب بـل التأكيـد عـىل حـدوث عمليـات سـطو عىل 

نتـاج العلـمء العـرب، وانتحـال علـمء الغـرب إبّـان عـرص النهضـة األوروبيّـة وما 

بعدهـا بعـد أن ترجـم الـرّتاث العلمـي كامـاًل إىل الّلغـة الالتينيّـة واإليطاليّـة عـرب 
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مراكـز االتّصـال الحضاري يف مدن الجنـوب األورويب وحوارضه، مـّم هو معروف 

ومشـهور يف هذا الشـأن.

العلم  مكتبات  يف  النسيان  زوايا  يف  القابعة  الرياضيّة  املخطوطات  تحقيق  إّن 

للكثري من  الفهارس  يّست  فقد  اآلن،  العسري  باألمر  ليس  وحوارضه، رشقه وغربه، 

املكتبات سبل معرفة أماكن املخطوطات ومن ثّم السبيل الحصول عىل نسخ مصّورة 

منها، وال ننىس بالطبع الكتاب املوسوعي يف املخطوطات للدكتور فؤاد سيزكني 

إرادة  سوى  يبقى  يعد  ومل  الغرض،  لهذا  كتاب  خري  وهو  العريب«،  الرتاث  »تاريخ 

أول العزم من الباحثني يف أقسام الرياضيات بكليات العلوم يف الجامعات العربيّة، 

العلميّة،  املخطوطات  تحقيق  مجال  يف  الخربات  وتبادل  التعاون  من  أكرثها  وما 

وخاّصة الرياضيّة منها؛ حتى ميكن الكشف عن حقيقة اإلبداع العريب، ومدى انتفاع 

قبل  من  السطو  عن  الكشف  وذاك  هذا  من  وأهّم  عليه،  واعتمدهم  الغرب  علمء 

علمء الغرب، واّدعاء السبق والفضل، وهو ما أكّده ودلّل عليه فريق من املسترشقني 

ومؤرّخي العلم أنفسهم.  

ولعّل هذا كلّه يصّب يف مجرى واحد، وهو أّن العامل كلّه -يف مجال العلوم- يدين 

بالكثري للعرب بأكرث مم يدين به لليونان؛ ألّن العلم العريب قد فرض نفسه فرًضا عىل 

الرياضيات بدليل تلك املصطلحات العربيّة األصل باقية عىل حالها حتى اآلن.
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حتّدي متّثالت الغرب عن الّشق
 يف  رواية: »املوريسكي« للكاتب املغريب حسن أوريد

 رشيد املنوار]]] 

الرّشق والغرب حكايًة طويلًة ومعّقدًة، كم ذهب إىل ذلك  العالقة بني  شّكلت 

إبراهيم جربا، تشمل »مثل أيّة قّصة معّقدة جيّدة وممتعة، الكثري من الرصاع، والكثري 

ثالث  خالل  بينهم  املواجهة  اللّقاء]3]/  هذا  تحّقق  وقد  والكراهية«]2].  الحّب  من 

مراحل أساسيّة عرب التاريخ]4]. 

]1]  باحث في الدراسات العامة والمقارنة، جامعة محمد الخامس، الرباط المغرب.

[2[ Jabra Ibrahim Jabra, Modern Arabic Literature and the West, Journal of Arabic Litera-

ture, Leiden, E. J. Brill, Vol. II, 1971, p. 77.

[3[ For further readings about this encounter see: Issa J. Boullata, Encounter between East 

and West: A Theme in Contemporary Arabic Novels, Middle East Journal, Vol. 30, No. 1 

)Winter, 1976(, pp. 49-62.

اإلسالمية  العربية  اإلمبراطورية  وصول  إبان  الميالدي(  الثامن  القرن  )في  األولى  المرحلة  تحّققت   [4[

بحضارتها، وإنسانيتها، وعلومها إلى أوروبا أيام كانت ) أوروبا( ما تزال غارقة ظلمة االضطرابات الداخلية 

ومختلف مظاهر الجهل، وهي الحقيقة التي غيبها الغرب. وقد حدثت المرحلة الثانية إبان وصول جحافل 
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واملعنويّة  املاديّة  سيطرته  أناه،  حول  ومتركزه  قّوته  مرحلة  خالل  الغرب،  وطّد 

عىل الرّشق، لدرجة أصبح معها »وجدانه ال ينفتح عىل اآلخرين إال بقدر ما يكون 

هؤالء مجموعة من العنارص يف أفقه الذايت، فيصعب عليه أن يفهم األشياء من غري 

منظاره الخاص، وال يعطي أّي اعتبار لآلخرين والهتمماتهم، األمر الذي يؤّدي إىل 

أن يختلط لديه املوضوع بالذات« ]1].

قّسمت هذه القّوة االستعمريّة الغربيّة -بعد أن اكتسبت من القّوة ما جعلها تسيطر 

عىل الّشعوب وتقهرها- العامل إىل جزأين مختلفني، متثاّل يف ثنائيّة الغرب والرشق، 

ودرجات  والسيطرة  القّوة  عالقة  »تعكس  املكّونني  هذين  بني  الّصلة  من  لتجعل 

متفاوتة لنفوذ مركب«]2].

جانب  إىل  »رشق/غرب«،  املتخيّلة  الثنائيّة  هذه  من  الغربيّة  القّوة  صاغت  كم 

الفارق الجغرايف بني املركز االستعامري وبني أطرافه، تصّورات عن التفّوق الغريب 

قويّة  أوروبيّة  قارّة  قارتني:  بني  فاصل  خّط  »رسم  فتّم  وتجارب.  وعادات،  ثقافة، 

وظاهرة، وقارّة أسيويّة ضعيفة ونائية«]3]. وهكذا، »شّكلت غرائبيّة الرشق واختالفه، 

دامًئا  الثقافة، يظهر  التاريخ كم يف  ففي  العامل ووعيه.  الغريبة«]4] تاريخ  وشهوانيّته 

»التّفّوق األورويب عىل التخلّف الرشقي«]5]؛ ألّن األوروبيني آمنوا بأّن امُلستعمرات ال 

ميكنها أن متلك ال تاريًخا وال ثقافة. ومن ثم، فإنّها أقطار متخلّفة تستحّق أن يحكمها 

التي  الموازية  الثقافية  الكثيرة، ومبشريه، ومؤسساته  بجيوشه  ُمستعمراً  الشرق  إلى  الغربي األبيض  اإلنسان 

أوجدت لهذا االستعمار مسوغات أنثربولوجية وثقافية. أما المرحلة الثالثة، فإنها جرت خالل القرنين الثاني 

عشر والثالث عشر، أي خالل مرحلة الحروب الصليبية التي اتخذت طابعاً دينيا مسيحياً، وأظهرت للشعوب 

األوروبية بأنها حمالت تسعى إلى حماية الحجاج المسيحيين إلى مهد المسيح، وإعادة األراضي المقدسة 

)فلسطين( إلى أحضان أهلها المسيحيين. 

]1] الحبابي، محمد عزيز: مفاهيم مبهمة في الفكر العربي المعاصر، ال ط، القاهرة، دار المعارف، 1990، 

ص204.

[2[ Edward W. Said, Orientalism, Penguin Books India, 2001, p. 05.

[3[ Ibid., p. 57.

[4[ Ibid., p. 05.

[5[ Ibid., p. 07.
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األوروبيون]1] الذين كان لهم الفضل يف جلب الحضارة إىل تلك األماكن الرببريّة.

تاريخ  كتابة  لذلك،  يرّوجون  كم  عاتقهم،  عىل  البيض  األوروبيون  هؤالء  أخذ 

الرّشق وتشييد هويّته. ويف هذا الصدد، الحظ إدوارد سعيد بأّن الكتابات الغربيّة تصّور 

الرّشق بوصفه غري عقاليّن، وعاجزًا، ومؤنّثًا )ملا تحمله األنوثة يف الثقافة السائدة من 

سلبية واستسالم(، ومتخلًّفا، األمر الذي يجعله يختلف عن الغرب العقالين والقوي 

واملذكر. 

كم أنشأ الغرب مفهوم املغايرة الذي »تحّدد من خالله اإلمرباطوريّة نفسها مقابل 

قويًّا  )املغايرة( خطابًا  منه  تستعمرهم، وتقصيهم، وتهّمشهم«]2]. فصاغ  الذين  أولئك 

يتبّنوا  وأن  املستعِمر  أعني  أنفسهم عرب  إىل  ينظروا  بأن  املستعَمرين  تلقني  أجل  من 

إيديولوجيّته؛ ألنّه يشري إىل تشييد األنا مقابل اآلخر الذي جعله )الغرب( يتأّسس عرب 

منطيّة  صور  عرب  ومتييزهم  )الغربية(،  األنا  حدود  خارج  وموقعتهم  الرعايا،  تعريف 

تجعلهم دامئًا يف درجة النقيض -كم هي الحالة مع الرشق والغرب- أي، إنّه طريقة من 

أجل وْسم وضعيّة الفرد وهويّته مقابل إنكار ذلك عىل اآلخر املتمثّل عادة يف الرشقي.

ومن ثّم، فإنّه عرب هذا املسلسل )املغايرة( تقيص مجموعٌة معيّنة مجموعًة أخرى 

»تول  املسلسل  هذ  ويتضّمن  سيكولوجي.  أو  اجتمعي  سياق  داخل  وتهّمشها 

السلطة- الصوت، ومراقبة الكلمة. أي، ضبط وسائل التأويل والتواصل ومراقبتهم«]3].

ويف هذا الصدد، شيّد الغرب لنفسه -خالل املرحلة االستعمرية- مكانة األنا بينم 

َهّمش البلدان املستعَمرة وأهاليها؛ ألنّهم مل يستطيعوا تحديد وضعيّتهم دون مسلسل 

الذين  أولئك  هم  أغياًرا  باعتبارهم  إليهم  يشار  الذين  األشخاص  فأصبح  املغايرة. 

]1] انظر: ميمي، ألبير: صورة المستعِمر والمستعَمر، تعريب: جيروم شاهين، ال ط، بيروت، دار الحقيقة 

1966، ص107. والنشر،  للطباعة 

[2[ Bill Ashcroft, Gareth Griffiths and Helen Tiffin, eds, Key Concepts in Post-Colonial 

Studies, London, Routledge, 2004, p.158.

[3[ Bill Ashcroft, Gareth Griffiths and Helen Tiffin, eds, The Empire Writes Back , London, 

Routledge, 2002, p. 96.
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ينتمون إىل مناطق أخرى، ومجموعات مختلفة خارج بنية القّوة املهيمنة الخاضعة 

للسلطة االستعمرية الغربية.

ولغته- كم شيّدها  وأناسه،  اآلخر وأرضه،  ثقافة  بشأن  النمطيّة  التمثاّلت  تتحّكم 

األعمل  يف  ولنا  واملستعِمر.  املستعَمر  سيكولوجية  يف  االسترشاقي-  الخطاب 

األدبيّة لتشارلوت برونتيي )جني آير(، وجوزيف كونراد )قلب الظالم(، ودانيال ديفو 

)روبينسون كروزو(، وتشارل ديكنز )اآلمال الكربى( خري مثال عىل ذلك، لنتحّقق من 

طريقة تصوير أغيارهم.

ولهذا، فإنّه من أجل تحّدي األشخاص اآلخرين داخل األدب الغريب االستعامري، 

يقرتح إدوارد سعيد »رضورة قراءة النصوص املعيارية العظمى، ورّبا السجل بكامله، 

أهمّية  إعطاء  بغية  قبلها  وما  الحديثة  املرحلة  خالل  واألمريكية  األوروبية  للثقافتني 

وصوت ملن ال صوت له، أو للذي يحرض بشكل مهّمش أو ممّثل إيديولوجًيا يف 

مثل هذه األعامل«]1].

ذهب إدوارد سعيد بعيًدا يف هذا االتّجاه من أجل إظهار بأّن االندماجات الدنيويّة 

بنيات  أهميّة من خالل »تحليل  أن تكون ذات  الحوارضية ميكن  الثقافة  إلنتاجات 

االتّجاه واملصدر وعرب ممرسة القراءة الطباقية، التي تتوقّف عىل الّنظر إىل الّسجل 

الثقايف بوعي متزامن بشأن التاريخ الحوارضي املسود وإىل تلك التواريخ األخرى 

كذلك«]2]. 

فإذا كان إدوارد سعيد قد ركّز يف نظريّته -كم تجلّت يف كتابه املفصيل يف تاريخ 

الّنظريات األدبيّة »االسترشاق«- عىل تطبيقها يف رسم صورة الغرب للرشق كم تجىّل 

ذلك يف الكتابات الغربية ويف سجاّلتها التاريخيّة،  فإنّنا سنجّربها -من خالل دراستنا 

صورة  أي  للمركز،  الهامش  صورة  رسم  بشأن  أوريد-  لحسن  »املوريسيك«  لرواية 

الرّشق للغرب. 

[1[Edward Said, Culture and Imperialism, New York: Vintage Books )Random House(, 

1993, p. 59.

[2[ Ibid., p. 59.
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ومن خالل هذه املحاولة، التجريبيّة، نُريد أن نجعل »الخاضع يتكلّم«]1] عرب نّص 

مضاد«  »خطاب  أشكال  من  شكالً  اعتربناه  والذي  هو،  أنتجه  املوريسيك(  )رواية 

بصور  موطنه -رشقه-  أهل  وتصّور  باسمه،  تتكلّم  ظلّت  التي  اإلمرباطورية  لخطاب 

الحقيقي،  الجغرايف  املادي  الواقع  تقّدمه رشقًا كم هو يف  وُمصطنعة ومل  متخيّلة 

كم أشار إىل ذلك إدوارد سعيد. وبذلك، نريد أن نسائل صدقيّة الّصور الّنمطيّة التي 

طاملا ارتبطت بـالرّشق الذي دّمر الغرب أسس حضارته، بشبه الجزيرة اإليبريية، وأباد 

أهله، ورّحلهم خارج الحدود يف سفن مملوءة بالبرش، محاوالً، كذلك، طي صفحة 

تاريخ إنجازاته هناك، ومحو معامل أي إسهام ميكن أن يُنسب إليه.

موضوع الرواية:

املوريسيك]2] هي ثاين عمل روايئ يصدره الكاتب املغريب حسن أوريد]3] بعد 

وقد  املغرب.  الثقايف يف  االنفصام  التي تحيك عن   ،)1999( والشجن«  »الحديث 

املتوّسط،  القطع  من  صفحة   219 يضّم  الذي  العمل،  لهذا  األوىل  الطبعة  صدرت 

باللغة الفرنسية عن دار أيب رقراق للطباعة والنرش سنة 2011.  

وضع أوريد قارئ روايته أمام موضوعها منذ العتبة األوىل لنّصه من خالل عنوان 

معرّب )املوريسيك(، وصورة أكرث داللة لسفينة رشاعيّة تغّص بركاب فارين من جحيم 

وبالصفاء  لدّمهم،  العرقي  الّنقاء  برضورة  آمنوا  ممن  للمسيحيني،  األعمى  التعّصب 

العقدي مللتهم، وهي أسطورة كانت تؤّسس، بشكل أو بآخر، للمركزية األوروبية كم 

تبلورت بعد ذلك. 

]1]  استعملته في صيغة توكيدية لما ذهبت إليه غاياتري سبيفاك في مقالتها:=

=Gayatri Chakravorty Spivak, Can the Subaltern Speak?, in: Cary Nelson, Lawrence Grossberg, 

Marxism and the Interpretation of Culture, University of Illinois Press, 1988, pp. 271- 317. 

[2[ Hassan Aourid, Le Morisque, Editions et Impressions Bouregreg, 2ème édition, 2011.

]3] تعددت أجناس الكتابة لدى حسن أوريد )-1962 (، القادم من أحد قصور الرشيدية إلى الرباط ليلتحق 

بالمدرسة المولوية ليكون بها زميل دراسة لولي العهد محمد السادس، وتباينت أعماله بين اهتمام بكتابة 

الرواية، والتاريخ، وقرض الشعر.
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عىل  الدين  »نارص  طرز  عىل  بصددها،  نحن  التي  الرواية،  هذه  الكاتب  أّسس 

بن قاسم  أحمد  الدين  شهاب  أو  الحجري  الكافرين«]1]، وهي رحلة ألفوقاي  القوم 

يف  جاءت  التي  الرحلة،  هذه  لنا  التاريخيّة. تنقل  الكتابات  تُعرّفه  كم  الَحْجِري]2]، 

ثالثة عرش بابًا، أطوار هجرته إىل الله ورسوله، وهروبه من ُمالحقات محاكم التفتيش 

سنة 1597 ميالدية من أحواز غرناطة  قاصًدا املغرب بعد أن دخله ُمتنّكرًا رفقة أحد 

أصدقائه، يف ُجبّة راهب. 

املسلمني  دفعت  التي  األوضاع  تطّورات  كتبت  التي  الرحلة،  هذه  عرضت 

املورسكيني إىل مواجهة الّسلطة القشتاليّة تصّديًا لحملة التنصري التي أُجربوا عليها، 

وكيف أّدت الندالع ثورتهم الكربى يف غرناطة، باإلضافة إىل الحيل التي لجأوا إليها 

العذاب.  صنوف  أشّد  بهم  وأنزلت  استهدفتهم  التي  التفتيش،  محاكم  من  للتخفي 

تلتها رحلة أفوقاي يف وصف الهاي بني 1611- 1613 ميالدية، وهي تروي عن زيارة 

الرحالة لبالد الهولنديني، يصف فيها الهاي وأمسرتدام. وقد انشغل يف هذه الرحلة 

مبحاورة الفرنسيني والهولنديني من أجل عرض القضيّة املوريسكية.

تتّسم هذه الرحلة بأهميّة خاّصة؛ ألنّها كُتبت خارج بالد األندلس من لدن واحد 

من أبناء الدار ممن شاهدوا، وذاقوا مرارة مضايقات زبانية محاكم التفتيش وعيونهم 

تجاه املوريسكيني. وهي بذلك متثّل وثيقة تاريخيّة بالغة األهميّة وصوتًا ملن أريد 

]1] لالطالع على النصوص الكاملة لردود أحمد شهاب الدين أفوقاي على أهل الكتاب، يراجع:

حنشي، محمد عمراني: مدرسة ابن حزم األوربية في النقد التاريخي للكتب المقدسة )رسالة في التسامح 

الديني(، ط1، مطبعة توب بريس، 2011.

]2] تُعرفه كتب التاريخ بأنّه رّحالة ومترجم وديبلوماسي موريسكي من مواليد األندلس سنة 1569 ميالدية. 

فّر من إسبانيا النكبات والحروب، قبل قرار الطرد بنحو عشرين سنة، وحل بالمغرب الذي عمل به في خدمة 

سالطينه السعديين بدايًة في بالط كل من أحمد المنصور الذهبي وزيدان الناصر وأبي مروان عبد الملك بن 

زيدان إلى غاية فترة السلطان الوليد بن زيدان. تعرف على أوائل المستشرقين في جامعة ليدن البريطانية. كما 

تعرف على المستشرق الفرنسي إتيان هوبير دي اورليان، الذي كان طبيب السلطان المغربي أحمد المنصور 

في مراكش بين 1601-1598م. ساهم في تنشيط الحركة الثقافية في المغرب إلى أن انقطعت أخباره بتونس 

كتابه في أدب الرحالت المعنون رحلة الشهاب إلى لقاء األحباب، إلى جانب  1640 ميالدية، ُمخلفاً  سنة 

ورسالة  هـ،   1048 الثاني  ربيع   10 في  اإلسبانية  عن  ترجمه  والذي  بالمدافع«  للمجاهدين  والمنافع  »العز 

ترجمها عن األسبانية تسمى »الزكوطية« في علم الفلك. 
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يندثر، وتلك غايات غطّت عن نواقص  لصوته أن يصمت وإلشعاعه الحضاري أن 

هذا املخطوط الذي جاء مليئًا -كم أشار إىل ذلك ُمحّققه محمد رزوق-  باألخطاء 

اللّغويّة، وباأللفاظ العاميّة، وبالصيغ املرتجمة. وميكن رّد هذه الهفوات اللّغويّة إىل 

كرثة التحرّشات وتتال املضايقات التي جعلت من تعلّم اللغة العربيّة يتّم رسًّا يف بلد 

أضحى يُعاقب بداخله كّل من تُضبط لديه وثيقة مكتوبة باللّغة العربيّة، أو من يأيت 

بعمل ييش بكونه عربيًّا. 

كان تاريخ املوريسكيني، خالل تلك الفرتة الدمويّة من تاريخ املايض األورويب، 

اسرتاتيجياتها  ويعّزز  الكنيسة  سياسة  يخدم  ما  وفق  األحيان،  أغلب  يف  يُكتب، 

لتخليص شبه الجزيرة اإليبريية من »األراذل« الذين غدت صورهم تُقّدم بشكل ُمشّوه، 

كأقليّة غري ُمتحرّضة، وثائرة، ورافضة لالندماج الحضاري، ُمرّصة عىل التشبّت بثقافتها 

العربيّة اإلسالمية التي تعود لزمن جديهم الفاتحني طارق ابن زياد وموىس بن نصري. 

صياغة شخصيّة أفوقاي، كم أرشنا ألصلها فيم سبق، ذات الوجود  أوريد  أعاد 

وعىل  وثيقة،  التاريخ  عىل  معتمًدا  معارص  روايّئ  بأسلوب  الحقيقي]1]،  التاريخي 

الخيال صنعة؛ »مللء الفراغات والبياضات ليحصل هذا التوليف واملزج  يف رواية 

تقف عند مأساة املوريسكيني التي تختلط يف أذهان الكثريين ممن رحلوا بعد سقوط 

غرناطة مبارشة أو قبلها«]2].

يتوّجه راكًضا  النخبة  فيلق  لفارس من  الرواية )املوريسيك( مبشهد  تُستهّل هذه 

نحو دييغو )قاسم(، الذي كان ُمنشغالً يف أعمل الفالحة رفقة ابنه أحمد )بيدرو(، 

العثور عىل جثّة  تّم  »لقد  قائالً:  بيته  أمام  من  مّروا  أنّهم  ليستفسه عن حّملني ظّن 

أولئك  عمل  من  إنّه  سيالدا.  من  مقربة  عىل  بورغوس  طريق  يف  وعارية  رأس  بال 

]1] يراجع بشأن فاعلية المعرفة التاريخية في الرواية وأهميتها:

فرو، قيس ماضي: المعرفة التاريخية في الغرب: مقاربة فلسفية وعلمية وأدبية، ط1، بيروت، المركز العربي 

لألبحاث ودراسة السياسات، 2013.

]2]أوريد، حسن: الموريسكي، ترجمة: عبد الكريم الجويطي، ط1، دار أبي رقراق للطباعة والنشر، 2001، 

ص-7 8.
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أخربنا  الناحية  يف  الحّملني  أولئك  من  واحًدا  رأيت  فإذا  املالعني.  املوريسكيني 

بذلك«]1].

إّن وجود جثّة عارية ومقطوعة الرأس بطريق بورغوس، بالقرب من سيالدا، كاف 

ليجعل أصابع االتّهام تُشري إىل أّن ذلك الفعل لن يكون إاّل من عمل املوريسكيني، 

لتصبح األفعال السيّئة لصيقة بهم رغم عدم كفاية أدلّة اإلثبات. ورغم إسالمه، رسم 

قاسم )دييغو(، رّب األرسة، وابنه أحمد )بيدرو( إشارة الصليب وهم يوّدعان فارس 

الّنخبة الذي أمرهم بالتبليغ عند رؤية الحملني.

كان هذا الحدث كافيًا، ليجعل من دييغو، عامل الدين الذي لبس جبّة فالح تنّكرًا، 

لزوجته  ذلك  ليحيك  البشارات،  لجبال  املحاذي  النايئ  منزله،  شطر  ظهره  يُول 

فاطمة، التي امتعضت من هذه املضايقات، وابنته البكر زهراء )إيناس( التي تفاجأت 

لحفظ  طريق  خارطة  جميًعا  لهم  لريسم  عواقبها،  تعلم  وكأنّها  الكارثة  هول  بسبب 

دينهم وحمية أرواحهم. ويف ذلك يقول: »ال يشء يجب أن يدفعنا إىل التخيّل عن 

نلتزم  أيام اآلحاد، نعمل يوم الجمعة،  للقّداس، ال نعمل  عقيدتنا اإلسالميّة: نذهب 

بكّل املحرمات التي أقرّتها الكنيسة واملرتبطة بأعيادنا وألبستنا ولغتنا«]2].

بسبب  مضطربًة  حياًة  املوريسكيني  ملعاناة  متثّل  التي  األرسة  هذه  عاشت 

زوجته  بتلقني  دييغو  األب  تكلّف  ذلك،  وبسبب  املتكّررة.  املسيحيني  ضغوطات 

األقل  عىل  ينجوا  حتى  املسيحيني  بطش  من  جميًعا  تحفظهم  عمل  خطّة  وابنيه 

بأرواحهم. كم وضع عىل كاهله تعليم ابنه الثقافة اإلسالمية بشكٍل رسّي للحفاظ 

عىل إرث املوريسكيني واإلبقاء عىل ذاكرتهم. ويف ذلك يقول أحمد ُمتذكّرًا: »كان 

ضمنة  يكون  أن  ينبغي  ما  أسس  يف  يغرس  ليك  الباكر  الصباح  يف  يوقظني  أيب 

الفقيه.  َمهّمة  الثقيلة كلّها الستمرار  ألقى عيل بجسامة املسؤولية  لقد  هويتي)...( 

وال يشء كان يكرهه رجال الكنيسة مثلم يكرهون الفقهاء الذين كانوا يؤثّرون يف 

[1[ Hassan Aourid, op. cit., p. 17.

[2[ Ibid., pp. 18- 19.
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املسيحيّة«]1].  للديانة  تحّولهم  صدق  عىل  ويشّوشون  بالًغا  تأثريًا  املوريسكيني 

فعلم، عندما بدأ يكرب، بأّن اإلسالم واللّغة العربية هم، إىل جانب محّددات أخرى، 

تعبريان عن مأساة جمعيّة، عرضة للنهب والقتل، ورضبت عليها اللّعنة، كم يقول 

الكاتب عىل لسان أحمد. 

مبحض  وخارجها  األحمر  الحجر  قرية  بداخل  بالرتجمة  )أحمد(  االبن  اشتغل 

الّصدفة. ناول رئيس األساقفة السينيور خافيس رقًا مكتوبًا باللّغة العربيّة وجدوه تحت 

أنقاض صومعة من أجل فّك رموزه ملعرفته باللّغة العربية نظرًا لتقّدم سّنه. مل يوفق 

له عن سبب  بعد سؤاله  أحمد  إىل  الدور  األسقف  لينقل  املهّمة،  خافيس يف هذه 

تواجده باملكان. فشفع له، من سوء العاقبة، تشبّثه مبرّبر قراءة املوسوعة الجغرافيّة 

لإلدرييس»نزهة املشتاق يف ارتياد اآلفاق« التي مل تكن قراءتها محظورة. توفّق يف 

فّك ألغاز ذلك الرّق، ليكون ذلك فاتحة ترجمت أخرى لصالح الكنيسة التي كان 

يتلّقى مقابالً عنها.

مل تكن زهراء، وفق الرواية، مواظبة مثل أخيها عىل تعلّم أسس الثقافة اإلسالميّة، 

ومل يكن األب يُبدي أّي حمس تجاهها يف هذا الشأن. خرجت ذات يوم ومل تعد، 

ليكتشف رجال الرشطة جثّتها التي تعرّضت للتشويه والتمثيل ملقاة غري بعيد عن الّنهر 

دون أن يعرفوا هويّة قاتلها. لقد فارقت الحياة ولها رغبة كبرية يف اعتناق املسيحيّة 

واملسيحيون  »واملسلمون  نفسه  اإلله  ألّن  ألخيها،  أرسّت  كم  حياتها،  تعيش  يك 

الرواية، »فلرمبّا تغريّت  بقيت حية، كم يقول بطل  يعبدونه بطريقة مختلفة«]2]. فلو 

أشياء كثرية: الدعوة إىل املحبّة كم هي مبثوثة يف تعاليم الديانة املسيحية، الشغف 

كّل  وَسيُلقي  قتلت«]3]،  زهرة  لكن  الثاين.  وزهد  األوىل  رقّة  اإلسالم،  لدى  بالعدالة 

طرف بالالمئة عىل الطرف اآلخر، وسوف لن يروا يف بعضهم البعض غري املناحي 

السلبيّة والقبيحة. وبعد بضعة شهور، تويف قاسم بسبب حزنه العميق عىل ابنته زهراء، 

[1[ Hassan Aourid, Le Morisque, Editions et Impressions Bouregreg, 2ème édition, 2000, 

pp. 35- 36.

[2[ Ibid., p. 57.

[3[ Ibid., p. 68.
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يغادر مسقط  ابنها يك  ثم شّددت عىل  للدومينيكان  دير  فاطمة يف  وانزوت زوجته 

رأسه بعد أن أصبح واقعه ال يُطاق.

هاجر أحمد رفقة خاميي من سانتا كروز إىل مدينة الربيجة باملغرب التي كانت 

وقتئذ ُمستعمرة برتغاليّة ُمتنّكرين يف صفتي قشتاليني مسيحيني. متّكنا بفعل دهائهم 

ليلة واحدة،  يفلتا من قبضة عساكرها بعد أن قضيا بداخل قلعتهم  وذكائهم من أن 

فوقعا يف قبضة فالحني بالقرب من أزمور وهم يف طريقهم إىل أحد الفدادين بعد أن 

ظّنوهم مسيحيني يريدان اختطاف املسلمني وبيعهم عبيًدا للربازيل، كم حدث ذلك 

املعاملة، وجاؤوهم  تغرّيت  بالشهادة حتى  أحمد  نطق  إن  وما  لكن  وتكراًرا.  مراًرا 

بالتّمر والحليب، ومأكوالت أخرى من طعام أهل البلد. وبعد ذلك، تّم التوّجه بهم 

وأجوبتهم  أسئلته  بّددت  قاض  رفقة  انتظارهم  يف  وجداه  حيث  املدينة  قائد  عند 

فرضيّة  يُرّجح  كان  األّول  االعتقاد  ألّن  قبلئذ؛  هويّتيهم  حول  حامت  التي  الشكوك 

كونهم إما جاسوسني أو لصني.

وبعد قضاء عرشة أيام يف ضيافة القائد، أرسلهم إىل مراكش للقاء السلطان أحمد 

يف  ُمنهمًكا  السلطان  ليجدا  األضحى  عيد  مع  وصولهم  فتزامن  الذهبي.  املنصور 

الطاعون  مرض  جيوب  اكتشاف  بعد  تانسيفت  وادي  ضفاف  عىل  الوفود  استقبال 

ليطلق  )مراكش(،  لعاصمته  بعد عودته  إال  للقائه  يأت دورهم  مراكش. ومل  مبدينة 

شهاب الدين، وعىل خاميي لقب عز الدين. فعنّي األّول كاتبًا يف  أحمد اسم  عىل 

البالط لدى الشاعر الفشتال، والثاين جنديًا لإلسالم يف جيش األندلس التي غادراها 

بحثًا عن غد أفضل وعن كرامة افتقدت بداخلها؛ ألّن »البحث عن الكرامة أكرث أهميّة 

من االرتباط باألرض أو بذاكرة األماكن«]1].

منطقة  متمرّدة يف  قبائل  باشا »يف حركة ضّد  جودر  إمرة  تحت  الدين  عز  شارك 

حاحا مل يعد بعدها. إذ أردته رصاصة غادرة قتيالً«]2]. وقد تزّوج شهاب الدين إحدى 

التي كان له منها: حكم أكرب أوالده، وزينب  الركرايك اللة تاجة  محظيات القايض 

[1[ Ibid., p. 76.

[2[ Ibid., p. 97.
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ابنته املحبوبة، ثم أحمد، آخر العنقود. لبث يف قصور السعديني التي اشتغل بداخلها 

التي  التمرّد  حركات  بعد  تونس  يف  املطاف  به  لينتهي  وسفريًا،  تُرجمنًا،  وخارجها 

شهدها املغرب بني اإلخوة من أجل السلطة، من جهة، وبني املتمرّدين من أمثال أيب 

محيل، من جهة ثانية.

بداخله،  قّضاها  سنة  عرشة  اثنتي  بعد  املغرب،  خارج  األوىل  سفارته  جاءت 

ليُفاوض اإلفرنج يف أمر ودائع بعض العائالت األندلسيّة التي رسقها بّحارة نصارى 

أكروهم سفنهم لتُقلّهم هم وأمتعتهم بعيًدا عن األندلس بسبب قرار الطّرد الذي وقّعه 

محاكم  وثائق  بعض  ذلك  روت  كم  الخبيثة«،  جرثومتهم  »ليجتّث  الثالث  فيليب 

التفتيش.

وصلت هذه العائالت إىل املغرب، يف أربع سفن، لتجد ما أّمنت عليه البحارة 

النصارى قد نُهب لتقّرر بعد ذلك رفع األمر إىل السلطان موالي زيدان الذي أرسل 

يقّدمونه  كتابًا  أعطاهم  أن  بعد  األمتعة  هذه  أصحاب  من  بعض  رفقة  الدين  شهاب 

لسلطان اإلفرنج. 

بها ليقيض ما بقي من  ذهب إىل تونس، ومنها هاجر إىل الحج ثم عاد ليسقرتّ 

عمره هناك، خصوًصا بعد أن غرق املغرب يف الثّورات التي كانت تحدث بني أبناء 

السلطان الثالثة )املامون، وأيب فارس، وموالي زيدان( فيم بينهم من أجل التحّكم 

يف مقاليد الّسلطة، أو مع املتمرّدين الذين ثاروا عىل الّسلطة املركزيّة بعد أن دّب 

الخارجيّة  بالقوى  يستنجدون  منها  بقي  ما  عىل  »القابضون«  وأصبح  الوهن  إليها 

ويعطونها من تراب املغرب مقابالً لخدماتها.

البرشيّة  الطبيعة  فإّن  لألسف  »لكن  أبيه،  وفاة  بعد  زيدان  موالي  مبايعة  ورغم 

ضعيفة، وحّب الجاه ينيس املرء كّل االلتزامات التي قطعها عىل نفسه ويدفعه إىل 

تجاهل كّل االعتبارات األخالقية«]1]، كم يقول بطل الرواية.

بلسان  جميعها،  تُحىك  مضبوطة،  بتواريخ  محطّات  إىل  روايته  الكاتب  قّسم 

[1[ Idid, p. 157.
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البطل، بشكل يختلط فيه التاريخي املوثّق مع الخيال. وهذه املحطّات هي: بلدة 

الحجر األحمر يف خارصة جبال البشارات )1585-1595م(، مراكش )1598-1603م(، 

أمسرتدام )1611م(، مراكش )1613م(، سال الجديدة )1615-1637م(، توزر )1642م(.

الغرب يف رواية »املوريسكي« حلسن أوريد

اآلخر،  بصددها،  نحن  التي  »املوريسيك«،  روايته  يف  أوريد  حسن  لنا  يصّور 

وهي  للعهود،  وناكث  وهمجّي،  وعدوايّن،  دموّي،  مخلوق  شكل  يف  الغريب، 

الذين  والدينيّة-  الزمنية  سلطتيه  قرار  صّناع  بها  االتّصاف  يف  تساوى  خاصيات 

الصفحات  منذ  نستشّفه  ما  وذلك  املقيتة،  ممرساتهم  لرشعنة  مرّبرات  عن  بحثوا 

التي قّدمها الخوري فراي ميكو، أحد  ويتمظهر ذلك يف املوعظة  األوىل للرواية. 

الذي تزامن مع مقتل أندري  التفتيش، يوم األحد  العامة لـمحاكم  أعضاء الجمعية 

مع  تسامحهم  جّراء  باملسيحيني  تُحّدق  التي  األخطار  فيها عىل  ركّز  وقد  ألونسو. 

أعيننا  نفتح  أن  ألنسو  أندري  »يجب ملقتل  فقال:  ظُهرانيهم،  بني  املسلمني  وجود 

أبًدا بالطأمنينة والهناء ما دام هؤالء املارقون  بنا. لن ننعم  عىل املخاطر املحدقة 

يعيشون بني ظهرانينا. لطاملا حاولنا دعوتهم إىل أنوار الدين الحنيف، دين املسيح، 

لكّنهم يرفضون اعتناقه، وعندما يفعلون ذلك يقومون من باب التظاهر أو املصلحة 

أو الخوف«]1].

داللته،  يف  قاس  خطاب  مترير  البليغ،  الترصيح  بذلك  الراهب،  هذا  أراد  وقد 

يف  موريسكيني  رمي  عاقبة  تقّبل  إىل  الحضور  يهّيئ  يك  أهدافه  يف  واستئصايل 

املحرقة. ومن ثم، »فإّن الرّهان يتجاوز تنفيذ حكم اإلعدام يف حّق حقريين )...( بل 

وجود املوريسكيني برّمتهم«]]].

وقد اختتم هذا الواعظ خطبته تلك بحّل يتأّسس عىل أحد اإلجراءين: إّما الطّرد أو 

اإلبادة ليتسّنى لهم، كم يُضيف، العيش بسالم بعد أن جّربوا اسرتاتيجيات عّدة: فرض 

فتح أبواب مساكن املوريسكيني إبان حفالت األعراس، ويف أيام الجمعة واألعياد، 

[1[ Ibid., p. 23.

[2[ Ibid., p. 30.
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ومنع الزمربة، ومنع النساء من تخضيب أيديهن بالحناء، ومنع التحّدث باللّغة العربيّة، 

اتخاذ  ومنع  الحريرية،  األثواب  لباس  ومنع  اللّسان،  بذلك  مكتوبة  كتب  امتالك  أو 

األسمء املوريسكية العربية اإلسالمية.

استدعى املسيحيون نصوًصا مشكوكًا يف صّحة قدسيتها من أجل رشعنة القتل، 

والرتويع، واالضطهاد كم يبنّي ذلك املقطع التال، الذي يشري إىل أوامر يهوه من 

خالل صموئيل لـلملك شاوول بإبادة هراطقة أمليك: »ارضب اآلن أمليك، أنذرها 

اللعنة هي وما متلك. كن بدون رحمة تجاهها. اقتل الرجال والنساء واألطفال  هي 

والرضع والثريان والشياه والجامل والحمري«]1].

يُضيف أوريد إىل صور تجليات همجيّة الغرب وقائع أخرى كثرية، كواقعة إحراق 

الذي  سيسنريوس  املطران  من  بإيعاز  هويّتهم  وأساس  املسلمني،  معارف  كتب 

اتّسمت سياسته تجاه املسلمني باالضطهاد، واإلبادة. لقد دفعت همجيّته إىل األمر 

إال  تسلم  ومل  واملكتبات،  النارصيني  السالطني  وأرشيف  املخطوطات،  »بإحراق 

كتب الطب. وقد كان ذلك مبثابة شجرة قطعت جذورها. فبإمكان الجذع أن يبقى 

صامًدا، لكن الشجرة ال ميكنها أن تنمو من جديد )...( لقد دّمرت ذاكرتنا«]2]، كم 

يحيك قاسم البنه أحمد. 

أراد هذا الغرب، وفق الرواية، أن يُزيل جميع املحّددات الثقافيّة الرشقيّة اإلسالميّة 

التي كانت تقلق وجدانه، بسبب رغبته يف صياغة مجتمع عىل املقاس ال يرى ذاته 

املسلمني،  مساجد  فهدموا  فقط.  هي  خاللها  ومن  نفسه  عرب  بل  غريه،  خالل  من 

وحّمماتهم، وأكرهوهم عىل أكل لحم الخنزير، وعىل ترك تداول اللغة العربية، وعىل 

التخيل عىل منطهم يف اللباس، والتعبّد. كم أرادوا أن يتحّكموا يف نسبة خصوبتهم 

يك ال يتجاوز عددهم نسبة عدد املسيحيني؛ ألّن نساءهم »املاجنات« أكرث خصوبة 

من نساء املسيحيني، كم ترّدد يف الرواية.

مرّبر  عن  دامئًا  يبحث  أن  الرواية،  أحداث  وفق  املسيحي،  اآلخر  هذا  حاول 

[1[ Ibid., p. 31.

[2[ Ibid., p. 41.
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يعتمده بغية تدعيم اإلحساس العام بالتجّذر املسيحي داخل شبه الجزيرة اإليبريية، 

ونفي فكرة أي تواجد إسالمي، عريب، رشقي بها، رغم إسهاماته الجليلة التي ما تزال 

شامخة إىل اليوم. ومن أجل ذلك، أعطى الضوء األخرض للتنقيب عن هياكل بعض 

القديسني، وتوابيت الحواريني، لدرجة أن أضحت معها إشاعات العثور هنا وهناك 

عىل بقايا املقدسني تضبط إيقاع الحياة باألندلس.

إىل  يُنقل   ،)...( وتوابيت  عظام،  من  املسيحيون  هؤالء  بشأنه  يتنافس  كان  فم 

هذه  أهمية  ويؤكّد  املستكشفني،  عىل  ويُثني  ذلك،  يبارك  كان  الذي  الفاتيكان  بابا 

املوجودات من خالل رسالة بابوية مهيبة، مم يدّل عىل متانة االرتباط الّروحي الذي 

يضمنه البابا ألتباعه اإليبرييني، وعىل انغمسه، هو بدوره، يف سياسة التحريض ضّد 

التواجد اإلسالمي هناك.

حالة  غرناطة،  سقوط  بعد  اإليبريية،  الجزيرة  شبه  بداخل  املوريسكيون  عاش 

اضطراب وخوف. فكانوا يتوقّعون مداهمت أعضاء محاكم التفتيش يف أيّة لحظة، 

رب  دييغو،  يوّجه  الصدد،  هذا  ويف  للتخّفي.  فريدة  مهارات  يطّورون  جعلهم  مم 

بدون  املرق  لنا  حرّضي  »فاطمة  )زهرة(:  وابنته  )فاطمة(  لزوجته  خطابه  األرسة، 

ألنه  بخرقة،  الصليب  امسحي  زهرة  يا  وأنت   )...( مشبوه  الُكسكس  ألن  كُسكس، 

أية  الزوار يف  مغطى بشبكة عنكبوت. ملعي كل األيقونات. ميكن أن يدخل علينا 

لحظة«]1]. 

دفعتهم  التي  باألندلس،  املوريسكيني  لحياة  مثاالً  دييغو  أرسة  من  أوريد  جعل 

للحضارة  انتمئها  يدّل عىل  أن  شأنه  من  ما  كّل  تجّنب  إىل  وإرهابه  الغرب  همجيّة 

اإلسالميّة والعربيّة حتى ولو تعلّق األمر مبسألة األذواق، سواء أكان ذلك يف مجال 

األكل أم اللباس. 

وتجّنبًا لسادية الغرب، أضحت هذه األرسة تستعيض عن أسس هويّتها باملحّددات 

الثقافيّة للمسيحيني، من تلميع للصليب إىل رسمه عىل الصدور، بشكل يتناىف مع 

[1[ Ibid., pp. 20- 21.
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التفتيش،  محاكم  اجتهاد  وفق  املوقوفني،  مصري  أّن  يعلمون  ألنهم  به؛  يؤمنون  ما 

يتمثّل يف إحدى العقوبات: إما »مصادرة املمتلكات، مالحقات، مضايقات، وحتى 

الرمي يف املحرقة«]1]، كم يشري إىل ذلك السارد، مهم كان وضع املخالف لـتعاليم 

الكنيسة املادي واالعتباري والصحي حتى، وتلك حالة مارية رومري التي عاشت يف 

الظّل مسلمة، وأمام أعني اآلخرين مسيحية. وقد اعرتفت، بعد سنني عّدة من التّظاهر 

دين  وهي عىل  إال  لن متوت  بأنّها  املوت  فراش  وهي عىل  املسيح،  ملّة  باعتناق 

محمد، فاقتّصوا، بعد أن وافاها القدر، من جثّتها حرقًا.

ُوضـع املوريسـكيون، بحسـب أحـداث الروايـة، يف عزلـة ماديّـة ومعنويّـة. إذ 

جعلهـم تقسـيم غرناطـة إىل منطقتـني )منطقـة مسـيحيّة وأخـرى مسـلمة( يحّسـون 

باالختـالف. ويف سـؤال اسـتنكاري وّجهـه دييغـو البنـه، ملـا كان يـرشح لـه واقـع 

املأسـاة، وأسـبابها، والعهـد الـذي نقضه القشـتاليون بعـد أن قطّعوه عىل أنفسـهم، 

قـال: »فمـن يعـش يف معزل عن الّناس يحـّس يف النهاية باالختـالف«]2]. وهي حالة 

نفسـيّة وواقعيّـة مل تكـن مـن طبيعـة املوريسـكيني املنفتحة عـىل اآلخـر واملُرّحبة 

بثقافتـه، بـل حالة أمالهـا تعامل القشـتاليني الفظ معهم. كم عاشـوا وُهم مقّسـمون 

بـني انتمءيـن: انتـمء بالفطـرة، وانتمء بالقـّوة. ميارسـون األّول ِخفيـة يف منازلهم، 

والثـاين ريـاًء مرضـاة لنزوات القشـتاليني املتطرّفة مـن الذين أرادوا ُعنـوة أن يجعلوا 

شـبه الجزيـرة اإليبرييـة كيانًـا ال يديـن إاّل مبلّـة املسـيح، يف زمـن  مـن مجتمـع 

أصبـح فيـه الّديـن اإلسـالمي هرطقـة »مبثابـة الـدودة للفاكهـة )...( تأكلهـا وتنتهي 

بإفسـادها )...( والتسـامح آفـة )...( وشـكل من أشـكال الضعف الذي يسـتفيد منه 

الهراطقـة«]3]،  كـم يقـول أحد األسـاقفة الذي حرض حّصة اسـتنطاق املوريسـكيني 

املتّهمـني بالقتـل يف حـق أندري ألونسـو.

[1[ Ibid., p. 18.

[2[Hassan Aourid, op.cit., p.40.

[3[ Ibid., pp. 31-32.
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الشق يف رواية »املوريسكي« حلسن أوريد

الّذات الرشقيّة وهي تتصارع مع اآلخر الغريب الذي أذاقها  حسن أوريد  لنا  قّدم 

مختلف أصناف التضييق والعذاب، بشّقيه املادي واملعنوي، كم رأينا ذلك سابًقا. 

فلم تكن مواطنتهم كاملة، بل إّن أصلهم الرشقي، ودينهم اإلسالمي، ولغتهم العربيّة 

غري  نصيبهم  من  كان  فم  يتولّونها.  التي  املناصب  لنوعيّة  محّدًدا  كانت، جميعها، 

ليبقى  الشاقّة«]1]،  األعمل  وميتهنون  األرض،  »يحرثون  املناصب:  من  نوعني 

االنخراط يف أسالك مناصب الدولة أو الجيش من نصيب غريهم. 

إاّل  املوريسكيني،  مهن  عن  الرواية  هذه  صفحات  يف  نبحث  ونحن  نجد،  مل 

لصيًقا  امتهانها  ليُصبح  ُمزاولتها،  من  يتأفّفون  القشتاليون  كان  منها  ضيّقة  الئحة 

بـاملوريسكيني، كم جاءت يف الرواية:

قُبض عىل موريسكيني من قبل فرقة النخبة الرتسيو واقتيدا لرجال الكنيسة 	 

للمحاكمة )...( كان أحدهم حّمالً واآلخر بناء]2].

مل يتبّق للموريسكيني إاّل األشغال الوضيعة كحرفيني أو فالحني]3].	 

أقسم البّناء بأغلظ اإلميان بأنّه مل يُغادر منطقته )...( أّما الحّمل، فإنّه 	 

أدهش الجمع بربودة دمه]4].

تعضد 	  يك  للكنيسة  األخرى  الفرصة  والبّناء  الحّمل  محاكمة  كانت 

سلطتها]5].

منذ تنفيذ حكم اإلعدام عىل الحّمل والبّناء، غار والدي يف صمته]6].	 

[1[ Ibid., p. 26.

[2[ Ibid., p .29.

[3[  Ibid., p. 30.

[4[ Ibid., pp. 30-31.

[5[  Ibid., p. 33.

[6[ Ibid., p. 35.
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لقد بالغوا يف ابتزازنا ويف تكليفنا باألعمل الشاقة]1].	 

يا له من مشهد ُمحزن أن ترى هؤالء الُصّناع املتفانني يف عملهم، املعتّزين 	 

بأنفسهم )...( يتسّولون قطعة خبز لطفل جائع أو امرأة ُمرضعة]2].

تناست القرية إدانة الحّمل والبّناء ليك تتكيّف مع الحياة]3].	 

اصفرّت سنابل القمح وكان علينا أن نستعّد للحصاد]4].	 

هذا مستحيل يا خاميي. متى سننتهي من الدرس]5]؟	 

لقد تركنا أشغال التقاط سنابل القمح ودرسها وتخزينها]6]	 

ال مُيكنك أن تصري جنديًّا، والشغل يف الفالحة شاّق و بال جدوى]7]	 

وبنـاًء عـىل الجـرد الـذي خّصصنـاه ملهـن املوريسـكيني، نالحـظ أنّهـم قـد 

أقصـوا مـن املناصـب التـي ميكـن أن تجلـب لهـم نفًعـا ماديًـا ُمحرتًمـا، ومكانـة 

اجتمعيّـة مرموقـة داخـل شـبه الجزيـرة اإليبرييـة. فُفـرض عليهـم امتهـان حـرف 

بعينهـا، وحرمانهـم مـن أخـرى، ومـن االنخـراط يف النقابـات املمثلة لهـا، كذلك. 

ومـن أسـباب ذلـك نذكر مـا أورده أحد أعضـاء نقابة صانعـي األحذية عندما سـاووا 

يف املنـع، لالنضـمم لنقابتهـم بني السـود والعبيد واملوريسـكيني بقولـه: »لتجّنب 

األرضار والنتائـج غـري املناسـبة التـي ميكن أن تحدث مـن جرّاء وجـود مثل هؤالء 

األشـخاص داخـل نقابـة صانعـي األحذيـة، وكذلـك لتجّنـب العـار والسـخرية من 

جانـب الشـعب عند رؤيتهم مثل هـؤالء الّناس أثناء العـروض الدينيّة أو االحتفاالت 

[1[ Ibid., p. 44. 

[2[ Ibid., p. 46.

[3[ Ibid., p. 55.

[4[ Ibid., p. 63.

[5[ Ibid., p. 64.

[6[ Ibid., p: 66.

[7[ Ibid., p. 74.
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العاّمـة، وذلـك بسـبب النتائـج التـي تُحدثهـا رؤيـة هؤالء النـاس بني الرشفـاء ذوي 

الحسـنة«]1].  الثياب 

قّدم لنا الكاتب األنا الرشقّية وهي ترزح تحت بطش اآلخر الغريب الذي أراد أن 

يجتّث تاريخها من شبه الجزيرة اإليبريية ليؤّسس لنفسه هويّة نقيّة، وغري مدينة يف 

بناء تاريخها وحضارتها ألحد. 

بنيات  تحّدي  أجل  من  بالنقيض  يأيت  أن  والشجن«  »الحديث  صاحب  استطاع 

والدمويّة،  للتخلّف،  صنًوا  بكونه  الرّشق  عنده  ارتبط  الذي  االسترشاقي  الخطاب 

لغته لسان رعاع، ورسالة نبيّهم هرطقة محمدية. ويف هذا الصدد، يقول بطل الرواية 

أحمد )أو بيدرو(: »استيقظت قرية مسقط رأيس، الحجر، ذات يوم عىل إشاعة ملّحة 

بشأن وجود صندوق ُعرث عليه يف قاعدة صومعة مسجد أمر األسقف بتدمريها. كان 

مكتوب  عظمي  وهيكل  نعش  وجد  وبداخله  رصايّص،  برشيط  مختوًما  الصندوق 

العربية  الكتابات  هذه  وجود  والفضوليني  املنّقبني  جمع  فأرجع  العربية«]2].  باللّغة 

املسيحيون  خاللها  من  يريد  التي  املقدسة  البقايا  بني  صندوق  بداخل  رّق  -عىل 

الجزيرة اإليبريية«- إىل عمل شيطاين  بـ »شبه  الوجود اإلسالمي  انتفاء  الربهنة عىل 

أدهش الجميع. 

تكلّف أحمد )بيدرو( بقراءة هذا الرّّق املكتوب باللّغة العربية التي أخذها خفية 

عن أبيه )قاسم(  الذي أراد أن ينقل إليه من خاللها تراث آبائه وأجداده بعد أن نالت 

منه محرقة سيسنريوس بــباب الرملة الكثري. ثم ترجم مضامينه رغم أّن حروفه كانت 

مكتوبة »بكتابة مختلفة عن الكتابة األندلسية الدائريّة واملزخرفة )...( متيل لألشكال 

املكعبة البسيطة القريبة من الخط الكويف«]3]. وتقول بشكل ملغز: »يا طالب اللّغز 

أقرن املعنى، وإن مل تفعل ذلك، فلن تفّك غوامضه«]4].

صالح،  العال  عبد  ترجمة:  أقلية،  مأساة  الموريسكيين:  تاريخ  فينسينت:  برنارد  أورتيث  دومينيغيث   [1[

ص173.  ،2007 للثقافة،  األعلى  المجلس 

[2[ Ibid., p. 49.

[3[ Ibid., p. 52.

[4[ Ibid., p. 52.
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هذا  يقّض مضجع  كان  -الذي  العاقبة  رّش  من  الخوف  وزال  الرتجمت،  توالت 

الفتى- ألّن كتابة العربية، وقراءتها، والتحّدث بها كانت، جميعها، أموًرا محرّمة، إىل 

جانب أشياء أخرى، عىل املوريسكيني.

ويُبرش  الرشق،  يتحّدث عن قالقل سيشهدها  فريد  نّص  يوم عىل  كام وقع ذات 

العامل،  عىل  سلطته  يفرض  املسيح«  »ميالد  بعد  قرون  ستة  سيأيت  »ملك«  بيالد 

وسيكتنف الرّش مسعاه. وتلك هي اللّعنة!. فكان الّنّص كام ييل:

»وملك يبسط سلطانه عىل الوجود كلّه إىل الغرب،

ودين يتقّدم عىل حساب من قد أماله من الغيوب،

والرس يزول عمن غشيه القدر بالذنوب«]1].

كان هذا الّنّص، وفق بطل الرواية، يحمل بُرشى بيالد رسول املسلمني ونبّيهم 

رغم ركاكة أسلوبه املكتوب بعامّية هي أقرب إىل عامّية أهل غرناطة، كام يرشح ذلك 

ا  العام الذي ترتضيه الكنيسة وجعل منه نصًّ السارد. لكن املرتجم ذهب مع االتّجاه 

قدميًا قدم ميالد املسيح.

 إّن النبوءتان اللّتان يحملهم هذا الّنّص تتمثاّلن يف ميالد رسول املسلمني سيدنا 

الذي سيعرفه املسلمون فاتحني بذلك املجال  محمد، من جهة، واالنحطاط 

شبه الجزيرة  لتقّدم املسيحيّة وبسط سلطانها الديني، وهو ما تحّقق عىل األقل يف 

اإليبريية.

يريد أوريد، من خالل إيراد ذكر اللقى املكتوبة باللغة العربية، مثالً، أن يرُبهن عىل 

أشياء عّدة: التدليل عىل التواجد اإلسالمي بـ شبه الجزيرة اإليبريية، من جهة، وعىل 

سمحة املسلمني الذين شاركوا املسيحيني يف كتابة تاريخهم، وقراءته، وصونه، من 

جهة ثانية. فكان يف عهدهم يُبنى املسجد قرب كنيسة أو معبد لليهود، وليس عىل 

أنقاضهام كام فعلت الكنيسة بعد سقوط األندلس.

[1[ Ibid., p. 53.
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برّش  سمويّة  ديانة  اإلسالم  أّن  حقيقة  تبيان  إىل  أوريد  يسعى  ثانية،  جهة  ومن 

األطروحات  لذلك  تُرّوج  كم  محمدية«  »هرطقة  وليس  املقّدس،  كتابهم  بها 

االسترشاقيّة.

كم أّن اللّغة العربية التي كتبت بها هذه املخطوطات هي لغة أساسيّة يف الحفاظ 

عىل ذاكرة املسيحيني، ولغة كتابه املقّدس وليست لغة رعاع، وقطاع طرق، ومهرطقني 

ملّا  املسيحيون  فعل  كم  وكاتبيها،  متكلّميها  عىل  والتضييق  تداولها،  منع  يتوّجب 

منحوا املوريسكيني مّدة ثالث سنوات من أجل التخيّل عنها.

ولذلك، فإنّنا مل نَر يف ثقافة املوريسكيني إال ثقافة تسامح، وحوار، كم تعكسه 

فجادلهم  سفرياته.  يف  التقاهم  الذين  الكتاب  أهل  مع  الدين  شهاب  مجادالت 

الذي  بالرشق(  يرتبط  )الذي  لهم صورة مرشقة عن اإلسالم  والدليل، وقّدم  بالحّجة 

طاملا التصق يف املدونات االسترشاقية »باحتقار العلم وإلغاء املجتمع املدين، إنّه 

البساطة املرّوعة للعقل السامي، التي تحّد الدماغ اإلنساين، وتحول بينه وبني فكرة 

مرهفة، وكل إحساس رقيق، وكل بحث عقالين، ولتجعله يف خدمة توتولوجية أزلية: 

»الله هو الله«]1]. 

شخصيات  وسلوكات  أوريد،  رواية  بطل  الدين،  شهاب  شخصيّة  خالل  ومن 

مخالفة،  الرّشق  ثقافة  عن  إيجابيًة  نظرًة  للمتلّقي  أوريد  قّدم  الرواية،  بداخل  أخرى 

القابعة يف شعور الغرب وال شعوره والتي تربط بني اإلسالم وصفات  لتلك  متاًما، 

اإلرهاب، والدموية، والهمجية. وهي عنارص أصبحت تشّكل موضوعات للكتابة عن 

اآلخر العريب/ املسلم/ الرشقي.

فمن خالل هذه الرواية، يُعيد لنا حسن أوريد، بأسلوب روايّئ رائع، صياغة قّصة 

من قصص تاريخ املوريسكيني، تحيك مأساة شعب اضطهد، وقتل، وُهّجر، وشتّت 

شمله عصبيّة مسيحيّة متشّددة، وأعضاء محاكم تفتيش قُساة، وساسة يُباركون أفعال 

هذه املؤّسسات، جميعها.

]1] لوي غارديه ومحمد أركون: اإلسالم: األمس والغد، ال ط، بيروت، دار التنوير، 1972، ص76.
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فلم يكن للموريسكيني من ذنب سوى انتمء جيناتهم للحضارة اإلسالمية )العربيّة/

وكتب  بعلومها،  غنيّة  ثقافة  االنحطاط  عرص  ألوروبا  معها  حملت  التي  الرشقيّة( 

لليهودي  يتّسع  رأينا ذلك رسديًا،  بفلسفتها. فكان رحمها، كم  معارفها، ومتسامحة 

الحمراء  عىل  وأبقت  املوريسكيني،  إسبانيا  رفضت  لقد  ديني.  والال  واملسيحي 

والخريالدا، وقرص اشبيلية، ومسجد قرطبة. فكانت بذلك انتقائيّة يف سياستها. كان 

عليها، كم يقول بطل الرواية، »وفق هذا املنطق الطهراين لـمحاكم التفتيش أن ترفض 

ابن باجة، وابن رشد )...(، هذه املنارات من الفكر اإلنساين«]1].

إّن يف إحياء أوريد ملعاناة املوريسكيني، وتقتيلهم  وتدمري أسس حضارتهم تربئة 

الرشق/ فيها  وربط  وحديثه،  قدميه  االسترشاق،  صنعها  صور  من  املسلمني  لذّمة 

الصفات  بالهمجيّة، وباإلرهاب، وبالدموية، وبالتّطرّف. فمثل هذه  العرب  اإلسالم/ 

من الحضارة الغربية انطلقت، كم رأينا ذلك يف فعل إحراق كتب املعرفة اإلسالميّة، 

أعمل  التاريخ شاهًدا عىل  يزال  وما  تعّززت.  واملُلك  الكنيسة  مؤّسسات  ومبباركة 

هؤالء وأولئك. 

[1[ Ibid., p. 267.
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 الفكر اإلصالحي والوعي بقضايا االستشاق
مصطفى السباعي )1915-1964( نموذًجا*

د. حسان عبد هللا حسان]]]

مقدمة

املقاومة  ارتكاز  نقاط  الحديث  العرص  يف  اإلسالمي  اإلصالحي  الفكر  ميثّل 

الفكريّة للتيّارات الدخيلة، ومن ثم فإّن البحث عن البدايات األوىل ملواجهة األفكار 

املرحلة  هذه  تجاوز  ميكنه  ال  ألّمتنا،  والثقايف  الفكري  الغزو  ومسارات  الوافدة، 

املهّمة من مراحل الفكر اإلسالمي الحديث.

الرشق  من  وجعل  الغرب،  أطلقها  التي  البحثيّة  الحركة  تلك  هو  واالسترشاق 

البحثيّة، والناتج  وعقائده وعاداته وثقافته واجتمعه وأخالقه موضوًعا لهذه الحركة 

من هذه الحركة البحثيّة هو نتاج معريّف باألساس ظهر يف صورة دراسات وأبحاث 

»الرشق  تحديًدا  »الرشق«،  موضوع  تناولت  كلّها  ودوريات  وندوات  ومؤمترات 

*  اعتمدنا في تحليل هذا الوعي بمشروع االستشراق على: مصطفى السباعي: االستشراق والمستشرقون )ما 

لهم وما عليهم(، ال ط، القاهرة، دار السالم للطباعة والنشر، 1998، ص15-33.

]1] باحث وأكاديمي مصري- جامعة دمياط.
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اإلسالمي« بالدرس والبحث، وبأدوات بحثيّة غربيّة خالصة من ابتكار العقل الغريب 

وإيديولوجيته وتحيّزاته الفكريّة.

 وهذه املقالة تتناول بالرصد والتحليل املعريف، مسألة الوعي باتّجاه االسترشاق 

العرص  يف  اإلصالحي  الفكر  مناذج  أحد  خالل  من  اإلسالمي،  العامل  واقع  يف 

من  القضايا  من  عدد  تحديد  وحاولنا  السباعي]1]،  مصطفى  املفّكر  وهو  الحديث، 

خالل القراءة االستطالعيّة للكتابات الخاّصة باالسترشاق لديه.

   تناقش هذه املقالة البحثيّة ستّة محاور؛ نكتشف بها الوعي بحالة االسترشاق 

عند منوذج الفكر اإلصالحي الحديث »مصطفى السباعي«، وهذه املحاور هي: 

أّواًل: تاريخ االسترشاق 

ثانيًا: ميدان االسترشاق 

ثالثًا: دوافع االسترشاق 

رابًعا: أهداف االسترشاق ووسائله 

خامًسا: نقد منهجيّة االسترشاق 

سادًسا: مصطفى السباعي مع املسترشقني وجًها لوجه يف أوروبا 

أّواًل: تاريخ االستشاق 

الرّشقيّة  بالّدراسات  ُعني  أّول غريّب  هو  من  بالضبط  يُعرف  أنّه ال  السباعي  يرى 

وال يف أّي وقت كان ذلك، ولكن املؤكّد أّن بعض الرّهبان الغربيني قصدوا األندلس 

يف إبّان عظمتها ومجدها، وتثّقفوا يف مدارسها، وترجموا القرآن والكتب العربيّة إىل 

الفلسفة  يف  وبخاّصة  العلوم  مختلف  يف  املسلمني  علمء  عىل  وتتلمذوا  لغاتهم، 

»جربرت«  الفرنيس  الرّاهب  الرهبان،  هؤالء  أوائل  ومن  والرياضيات...  والطب 

999م بعد تعلّمه يف معاهد األندلس  )Jerbert( الذي انتخب بابَا لكنيسة روما عام 

]1] مفّكر إسالمي )سوري المولد(، له كتابات متعّددة في األخالق والتشريع والفقه واالجتماع، كما أصدر 

احتالل  ومواجهة  القدس  مناصرة  في  المشهودة  مواقفه  له  وكانت   ،)1960-1980 اإلسالم  )حضارة  مجلة 

الصهيوني.
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وعودته إىل بالده، »وبطرس املحرتم« )Pierre le Vénérable 1156 – 1092( وجريار 

 .)Gerard de Gremone 1187–1114( »دي كرميون

ويؤكّد دور هؤالء الرّهبان الطليعي يف التأسيس لالسترشاق وفكرة الّدرس الغريب 

للعرب واملسلمني فبعد أن عاد هؤالء الرّهبان إىل بالدهم نرشوا ثقافة العرب ومؤلّفات 

أشهر علمئهم، ثم أّسست املعاهد للّدراسات العربيّة أمثال مدرسة »بادوي« العربية، 

الالتينيّة  إىل  املرتجمة  العرب  مؤلّفات  تدرس  العربيّة  واملدارس  األديرة  وأخذت 

-وهي لغة العلم يف جميع بالد أوربا يومئذ- واستمرّت الجامعات الغربيّة تعتمد عىل 

كتب العرب وتعتربها املراجع األصليّة للّدراسات قرابة ستة قرون. 

ومل ينقطع منذ ذلك الوقت وجود أفراد درسوا اإلسالم واللّغة العربيّة، وترجموا 

القرآن وبعض الكتب العربية العلميّة واألدبيّة حتّى جاء القرن الثامن عرش وهو العرص 

فإذا  ممتلكاته،  عىل  واالستيالء  اإلسالمي  العامل  استعمر  يف  الغرب  فيه  بدأ  الذي 

بعدٍد من علمء الغرب ينبغون يف االسترشاق، ويصّدرون لذلك املجاّلت يف جميع 

اململك الغربيّة، ويغريون عىل املخطوطات العربيّة يف البالد العربيّة واإلسالميّة، 

فيشرتونها من أصحابها الجهلة، أو يسقونها من املكتبات العاّمة التي كانت يف نهاية 

الفوىض، وينقلونها إىل بالدهم ومكتباتهم، وإذا بأعداٍد هائلٍة من نوادر املخطوطات 

مئتني  عرش  التاسع  القرن  أوائل  يف  بلغت  وقد  أوروبا،  مكتبات  إىل  تنتقل  العربيّة 

وخمسني ألف مجلًّدا، وما زال هذا العدد يتزايد حتى اليوم. ويف الربع األخري من 

القرن التاسع عرش ُعقد أّول مؤمتر للمسترشقني يف باريس عام 1873، وتتاىل عقد 

املؤمترات التي تتلّقى فيها الّدراسات عن الرّشق وأديانه وحضاراته وما تزال تعقد 

حتّى هذه األيّام. 

ثانًيا: ميدان االستشاق 

يحّدد الّسباعي امليدانني األكرث أهميًّة يف بدء الّدرس املعريّف لالسترشاق، وهم 

اللّغة العربيّة والعقيدة اإلسالميّة ثّم عقائد الرّشق جميًعا »حيث بدأ االسترشاق بدراسة 

اللّغة العربيّة واإلسالم، وانتهى -بعد التوّسع االستعمرّي الغريّب يف الرّشق- إىل دراسة 

جميع ديانات الرّشق وعاداته وحضاراته وجغرافيّته وتقاليده وأشهر لغاته، وإن كانت 
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العناية باإلسالم واآلداب العربيّة والحضارة اإلسالميّة هي أهّم ما يُعنى به املسترشقون 

حتّى اليوم؛ نظرًا للّدوافع الّدينيّة والسياسيّة التي شّجعت عىل الّدراسات الرّشقيّة كم 

سنذكره فيم بعد«. 

ثالًثا: دوافع االستشاق 

   يحّدد الّسباعي دوافع االسترشاق وبواعثه ما بني دينيّة وعلميّة وتجاريّة وسياسيّة 

استعمريّة وهي كم ييل:

الدافع  إىل  لنتعرّف  البحث  استنتاج وجهد يف  إىل  نحتاج  الّديني: ال  الّدافع   .1

رأينا-  -كم  بالرهبان  بدأ  فقد  الديني.  الدافع  وهو  الغربيني  عند  لالسترشاق  األّول 

واستمّر كذلك حتّى عرصنا الحارض -كم سرنى- وهؤالء كان يهّمهم أن يطعنوا يف 

اإلسالم ويشّوهوا محاسنه ويحرّفوا حقائقه ليثبتوا لجمهريهم التي تخضع لزعامتهم 

الدينيّة أّن اإلسالم -وقد كان يومئذ الخصم الوحيد للمسيحيّة يف نظر الغربيني- دين 

ال يستحّق االنتشار، وأّن املسلمني قوم همج لصوص وسفاكو دماء، يحثّهم دينهم 

عىل امللّذات الجسديّة، ويبعدهم عن كّل سمّو روحّي وخلقّي. ثّم اشتّدت حاجتهم 

إىل هذا الهجوم يف العرص الحارض بعد أن رأوا الحضارة الحديثة قد زعزعت أسس 

العقيدة عند الغربيني، وأخذت تشّككهم بكّل التعاليم التي كانوا يتلّقونها عن رجال 

الدين عندهم فيم مىض، فلم يجدوا خريًا من تشديد الهجوم عىل اإلسالم لرصف 

تركته  ما  يعلمون  مقّدسة، وهم  عقيدة وكتب  ما عندهم من  نقد  الغربيني عن  أنظار 

الفتوحات اإلسالميّة األوىل ثّم الحروب الصليبيّة ثّم الفتوحات العثمنيّة يف أوروبا 

قّوة اإلسالم وكره ألهله، فاستغلّوا هذا  الغربيني من خوف من  بعد ذلك يف نفوس 

الجّو الّنفيس، وازدادوا نشاطًا يف الّدراسات اإلسالميّة. 

]. الّدافع التبشريي: الذي مل يتناسوه يف دراساتهم العلميّة، وهم قبل كّل يشء 

من  ثقافتهم  رّواد  نفوس  اإلسالم يف  تشويه سمعة  إىل  يهدفون  فأخذوا  دين،  رجال 

الرّتاث اإلسالمي  العقيدة اإلسالميّة، والتشكيك يف  الوهن إىل  املسلمني؛ إلدخال 

والحضارة اإلسالميّة وكّل ما يتّصل باإلسالم من علم وأدب وتراث. 
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3. الّدافع االستعامري: ملا انتهت الحروب الصليبيّة بهزمية الصليبيني، وهي يف 

ظاهرها حروب دينيّة ويف حقيقتها حروب استعمريّة، مل ييأس الغربيون من العودة 

إىل احتالل بالد العرب فبالد اإلسالم، فاتّجهوا إىل دراسة هذه البالد يف كّل شؤونها 

من عقيدة وعادات وأخالق وثروات؛ ليتعرّفوا إىل مواطن القّوة فيها فيضّعفوها، وإىل 

مواطن الّضعف فيغتنموها، وملا تّم لهم االستيالء العسكرّي والّسيطرة الّسياسيّة كان 

من دوافع تشجيع االسترشاق إضعاف املقاومة الروحيّة واملعنويّة يف نفوسنا، وبّث 

الوهن واالرتباط يف تفكرينا وذلك عن طريق التشكيك بفائدة ما يف أيدينا من تراث، 

الغرب  بأنفسنا، ونرمتي يف أحضان  الثّقة  فنفقد  إنسانيّة،  وما عندنا من عقيدة وقيم 

نستجدي منه املقاييس األخالقيّة واملبادئ العقائديّة، وبذلك يتّم لهم ما يريدون من 

خضوعنا لحضارتهم وثقافتهم خضوًعا ال تقوم لنا من بعده قامئة. 

يرمي االسترشاق أيًضا إىل معاضدة االستعمر يف تفتيت وحدة األمم والشعوب، 

والوطنية  القوميات  وأفكار  نظريّة  طرحوا  حيث  اإلسالمي  العامل  يف  حدث  كم 

»... أنظر إليهم كيف يشّجعون يف بالدنا القوميات التاريخيّة التي عفا عليها الزمن، 

وبالدهم،  وعقيدتهم  لغتهم  فتوّحدت  اإلسالم،  رسالة  العرب  حمل  منذ  واندثرت 

وحملوا هذه الرسالة إىل العامل، فأقاموا بينهم وبني الشعوب روابط إنسانيّة وتاريخيّة 

وثقافيّة ازدادوا بها قّوة، وازدادت الشعوب بها رفعة وهداية. إنّهم ما برحوا منذ نصف 

وفلسطني،  ولبنان  سوريا  يف  والفينيقيّة  مرص،  يف  الفرعونيّة  إحياء  يحاولون  قرن 

واآلشوريّة يف العراق وهكذا؛ ليتسّنى لهم تشتيت شملنا كأّمة واحدة، وليعرقلوا قّوة 

االندفاع التحّرريّة عن عملها يف قّوتنا وتحّررنا وسيادتنا عىل أرضنا وثرواتنا ودعوتنا 

العليا  واملثل  العقيدة  يف  إخوتنا  مع  والتقائنا  الحضارة،  ركب  قيادة  إىل  جديد  من 

والتاريخ املشرتك واملصالح املشرتكة«. 

4. الّدافع الّتجاري: ومن الدوافع التي كان لها أثرها يف تنشيط االسترشاق، رغبة 

بأبخس  الخام  الطبيعية  مواردنا  ورشاء  بضائعهم  لرتويج  معنا  التعامل  يف  الغربيني 

األمثان ولقتل صناعتنا املحليّة التي كانت لها مصانع قامئة مزدهرة يف مختلف بالد 

العرب واملسلمني. 
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5. الّدافع السيايس: وهنالك دافع آخر أخذ يتجىّل يف عرصنا الحارض بعد استقالل 

أكرث الدول العربية واإلسالمية، ففي كّل سفارة من سفارات الّدول الغربيّة لدى هذه 

الدول سكرتري أو ملحق ثقايف يحسن اللّغة العربيّة؛ ليتمّكن من االتّصال برجال الفكر 

والصحافة والسياسية فيتعرّف إىل أفكارهم، ويبّث فيهم من االتّجاهات السياّسية ما 

تريده دولته، وكثريًا ما كان لهذا االتّصال أثره الخطري يف املايض حني كان الّسفراء 

الغربيّون -وال يزالون يف بعض البالد العربيّة واإلسالميّة- يبثّون الّدسائس للتفرقة بني 

الّدول العربيّة بعضها مع بعض، وبني الّدول العربيّة والّدول اإلسالميّة، بحّجة توجيه 

نفسيّة كثريين من املسؤولني يف تلك  بعد أن درسوا متاًما  الّنصح وإسداء املعونة 

العاّمة، كم عرفوا االتّجاهات الشعبيّة  البالد، وعرفوا نواحي الّضعف يف سياستهم 

الخطرية عىل مصالحهم واستعمرهم. 

6. الّدافع العلمي: ومن املسترشقني نفر قليل جًدا أقبلوا عىل االسترشاق بدافع 

حّب االطاّلع عىل حضارات األمم وأديانها وثقافاتها ولغاتها، وهؤالء كانوا أقّل من 

والتّحريف،  الّدس  يتعّمدون  يكونوا  وتراثه؛ ألنّهم مل  اإلسالم  فهم  غريهم خطأ يف 

فجاءت أبحاثهم أقرب إىل الحّق وإىل املنهج العلمي السليم من أبحاث الجمهرة 

الغالبة من املسترشقني، بل إّن منهم من اهتدي إىل اإلسالم وآمن برسالته. عىل أن 

من  ميّكنهم  ما  الخاّصة  املاليّة  املوارد  من  لهم  يكون  حني  إال  يوجدون  ال  هؤالء 

ال  الهوى،  عن  املجرّدة  أبحاثهم  ألّن  وإخالص؛  بأمانة  االسترشاق  إىل  االنرصاف 

تلقى رواًجا، ال عند رجال الدين، وال عند رجال السياسة، وال عند عاّمة الباحثني، 

ومن مثّة فهي ال تدّر عليهم ربًحا وال مااًل؛ ولهذا ندر وجود هذه الفئة يف أوساط 

املسترشقني. 

رابًعا: أهداف االستشاق ووسائله 

الّدراسات  من  جملتهم  يف  السباعي-  يراها  -كم  املسترشقني  أهداف  تنقسم 

االسترشاقيّة إىل ثالثة أقسام: 

القسم األّول: هدف علمي مشبوه، ويهدف إىل: 
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يكون  أن  ينكر  فجمهورهم  اإللهي،  ومصدرها   النبي رسالة  بصّحة  التشكيك 

الرّسول نبيًّا موحى إليه من عند الله -جل شأنه- ويتخبّطون يف تفسري مظاهر الوحي 

التي كان يراها أصحاب النبي صىل الله عليه وآله وسلم أحيانًا، وبخاّصة عائشة أم 

املؤمنني ريض الله عنها، فمن املسترشقني من يُرجع ذلك إىل »رصع« كان ينتاب 

 ،حيًنا بعد حني، ومنهم من يرجعه إىل تخياّلت كانت متأل ذهن النبي النبي

نبيًّا قبله حتّى يصعب  الله مل يُرسل  ومنهم من يفّسها مبرض نفيّس، وهكذا، كأّن 

عليهم تفسري ظاهرة الوحي، وملا كانوا كلّهم ما بني يهود ومسيحيني يعرتفون بأنبياء 

نادى  التي  التّاريخ والتأثري واملبادئ  أقّل شأنًا من محمد يف  التوراة، وهم كانوا 

بها، كان إنكارهم لنبّوة النبي تعّنتًا مبعثه التّعّصب الّديني الذي ميأل نفوس أكرثهم 

كرهبان وقسس ومبرّشين. 

ويتبع ذلك إنكارهم أن يكون القرآن كتابًا منزاًّل عليه من عند الله عز وجل، وحني 

يفحمهم ما ورد فيه من حقائق تاريخيّة عن األمم املاضية مّم يستحيل صدوره عن 

من  الرسول  عهد  يف  الجاهليون  املرشكون  زعمه  ما  يزعمون   ،محمد مثل  أّميٍّ 

أنّه استمّد هذه املعلومات من أناس كانوا يخربونه بها، ويتخبّطون يف ذلك تخبّطًا 

عجيبًا، وحني يفحمهم ما جاء يف القرآن من حقائق علميّة مل تعرف وتكتشف إاّل يف 

هذا العرص، يرجعون ذلك إىل ذكاء النبي، فيقعون يف تخبّط أشّد غرابة من سابقه. 

 ويتبع إنكارهم لنبّوة الرسول وسمويّة القرآن، إنكارهم أن يكون اإلسالم ديًنا من 

عند الله، وإمّنا هو ملّفق -عندهم- من الديانتني اليهوديّة واملسيحيّة، وليس لهم يف 

ذلك مستند يؤيّده البحث العلمي، وإمّنا هي اّدعاءات تستند عىل بعض نقاط االلتقاء 

بني اإلسالم والدينني السابقني. 

ويالحظ أّن املسترشقني اليهود -أمثال جولد تسيهر وشاخت- هم أشّد حرًصا عىل 

اّدعاء استمداد اإلسالم من اليهودية وتأثريها فيه، أّما املسترشقون املسيحيون فيجرون 

تأثّر  يزعموا  أن  يستطيعون  املسيحيّة ترشيع  ليس يف  إذ  الدعوى؛  هذه  وراءهم يف 

اإلسالم به وأخذه منه، وإمّنا فيه مبادئ أخالقيّة زعموا أنّها أثّرت يف اإلسالم، ودخلت 

عليه منها، كأّن املفروض يف الديانات اإللهيّة أن تتعارض مبادؤها األخالقيّة، وكأّن 
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الذي أوحى بدين هو غري الذي أوحى بدين آخر، فتعاىل الله عّم يقولون علوًّا كبريًا. 

ويتذّرع  املحّققون:  علامؤنا  اعتمده  الذي  الّنبوي  الحديث  صّحة  يف  التشكيك 

هؤالء املسترشقون مبا دخل عىل الحديث الّنبوي من وضع ودّس، متجاهلني تلك 

الجهود التي بذلها علمؤنا لتنقية الحديث الصحيح من غريه، مستندين إىل قواعد 

التثبّت والتّحّري، مم مل يعهد عندهم يف ديانتهم عرش معشاره يف  الّدقّة يف  بالغة 

التأكّد من صّحة الكتب املقّدسة عندهم. 

 يُعلّل السباعي حملة االسترشاق عىل الّسّنة الّنبويّة مبا تحتويه عىل ثروة فكريّة 

ومطامحه  الغرب  مطامع  يناقض  ما  وهو  من جديد  األّمة  بعث  إىل  قادرة  وترشيعيّة 

»...والذي حملهم عىل ركوب منت الشطط يف دعواهم هذه، ما رأوه يف الحديث 

يعتقدون  ال  وهم  مدهشة،  وترشيعيّة  فكريّة  ثروة  من  علمؤنا  اعتمده  الذي  النبوي 

بنبّوة الرّسول، فاّدعوا أّن هذا ال يعقل أن يصدر كلّه عن محمد األّمّي بل هو عمل 

املسلمني خالل القرون الثالثة األوىل، فالعقدة النفسيّة عندهم هي عدم تصديقهم 

بنبّوة الرّسول، ومنها تنبعث كّل تخبّطاتهم وأوهامهم«. 

التشكيك بقيمة الفقه اإلسالمي الذاتّية: ذلك الترشيع الهائل الذي مل يجتمع مثله 

لجميع األمم يف جميع العصور، لقد سقط يف أيديهم حني اطاّلعهم عىل عظمته وهم 

ال يؤمنون بنبّوة الرّسول، فلم يجدوا بًدا من الزعم بأّن هذا الفقه العظيم مستمّد من 

الفقه الروماين، أي أنّه مستمّد منهم -الغربيني- وقد بنّي علمؤنا الباحثون تهافت هذه 

الدعوى، وفيم قّرره مؤمتر القانون املقارن املنعقد بالهاي من أّن الفقه اإلسالمي 

ويقنع  منهم  املتعّنتني  يفحم  ما  آخر،  فقه  أّي  من  ا  مستمدًّ وليس  بذاته  مستقلٌّ  فقٌه 

املنصفني الذين ال يبغون غري الحق سبياًل. 

عىل  عالة  لنظّل  العلمي:  الّتطّور  مسايرة  عىل  العربّية  اللّغة  قدرة  يف  التشكيك 

غنى  يف  وتشكيكهم  علينا،  األديب  وسلطانهم  بفضلهم  تشعرنا  التي  مصطلحاتهم 

األدب العريب، وإظهاره مجدبًا فقريًا لنتّجه إىل آدابهم، وذلك هو االستعمر األديب 

الذي يبغونه مع االستعمر العسكري الذي يرتكبونه.
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القسم الثاين: األهداف الدينّية والسياسّية 

وتتلّخص فيم ييل: 

ديني  ففي ذلك هدفان:  بنبيّهم وقرآنهم ورشيعتهم وفقههم،  تشكيك املسلمني 

واستعمري. 

تشكيك املسلمني بقيمة تراثهم الحضاري، يّدعون أّن الحضارة اإلسالميّة منقولة 

الحضارة  تلك  لفلسفة  نقلة  إاّل  واملسلمون  العرب  يكن  ومل  الرومان،  حضارة  عن 

كّل  حضارتهم  يف  وكان  حضارّي،  ابتكار  وال  فكرّي  إبداع  لهم  يكن  مل  وآثارها، 

النقائص، وإذا تحّدثوا بيشٍء عن حسناتها -وقلياًل ما يفعلون- يذكرونها عىل مضض 

مع انتقاص كبري. 

من  أيديهم  بني  ما  كّل  يف  الّشّك  روح  وبّث  برتاثهم،  املسلمني  ثقة  إضعاف 

ثقافته  ونرش  عليهم،  وطأته  تشديد  االستعمر  عىل  ليسهل  عليا؛  ومثل  وعقيدة  قيم 

أو إضعاف روح  لها، يجرّهم حبّها إىل حبّهم  فيكونوا عبيًدا  بينهم،  فيم  الحضاريّة 

املقاومة يف نفوسهم. 

طريق  عن  أقطارهم  مختلف  يف  املسلمني  بني  اإلسالمي  اإلخاء  روح  إضعاف 

إحياء القوميات التي كانت لهم قبل اإلسالم، وإثارة الخالفات والنعرات بني شعوبهم، 

وكذلك يفعلون يف البالد العربية، يجهدون ملنع اجتمع شملها ووحدة كلمتها بكّل 

ما يف أذهانهم من قدرة عىل تحريف الحقائق، وتصيّد الحوادث الفرديّة يف التاريخ؛ 

ليصنعوا منها تاريًخا جديًدا يدعو إىل ما يريدون من منع الوحدة بني البالد العربيّة 

والتّفاهم عىل الحّق والخري بني جمهريها. 

والتمحيص،  البحث  إاّل  منها  يقصد  ال  خالصة:  علمّية  أهداف  الثالث:  القسم 

ودراسة الرّتاث العريب واإلسالمي دراسة تكشف لهم بعض الحقائق الخافية عنهم، 

وهذا الّصنف قليل عدده جًدا، وهم مع إخالصهم يف البحث والدراسة ال يسلمون 

العربيّة،  اللّغة  بأساليب  لجهلهم  إّما  الحق،  البعيدة عن  واالستنتاجات  األخطاء  من 

يتصّوروها  أن  فيحبّون  حقيقتها،  عىل  التّاريخيّة  اإلسالميّة  باألجواء  لجهلهم  وإّما 
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كم يتصّورون مجتمعاتهم، ناسني الفروق الطبيعيّة والنفسيّة والزمنيّة التي تفرّق بني 

األجواء التاريخيّة التي يدرسونها، وبني األجواء الحارضة التي يعيشونها. 

الفئات الثالث يف أهدافها، وأقلّها خطرًا؛ إذ رسعان ما يرجعون  الفئة أسلم  وهذه 

التي يدرسها،  البيئة  يتبنّي لهم، ومنهم من يعيش بقلبه وفكره يف جّو  إىل الحّق حني 

فيأيت بنتائج تنطبق مع الحّق والّصدق والواقع، ولكّنهم يلقون عنتًا من أصحاب الهدفني 

وراء  االنسياق  أو  العلمي،  الّنهج  عن  باالنحراف  يتّهمونهم  ما  رسعان  إذ  السابقني؛ 

العاطفة، أو الرغبة يف مجاملة املسلمني والتّقرّب إليهم، كم فعلوا مع »توماس أرنولد« 

حني أنصف املسلمني يف كتابه العظيم »الدعوة إىل اإلسالم« فقد برهن عىل تسامح 

املسلمني يف جميع العصور مع مخالفيهم يف الّدين، عىل عكس مخالفيهم معهم، هذا 

الكتاب الذي يعترب من أدّق املراجع وأوثقها يف تاريخ التّسامح الديني يف اإلسالم، يطعن 

فيه املسترشقون املتعّصبون وخاّصة املبرّشين منهم، بأّن مؤلّفه كان مندفًعا بعاطفة قويّة 

من الحّب والعطف عىل املسلمني، مع أنّه مل يذكر فيه حادثة إال أرجعها إىل مصدرها. 

ومن هؤالء من يؤّدي بهم البحث الخالص لوجه الحّق إىل اعتناق اإلسالم والدفاع 

عنه يف أوساط أقوامهم الغربيني، كم فعل املسترشق الفرنيس الفّنان »دينيه« الذي 

عاش يف الجزائر، فأعجب باإلسالم وأعلن إسالمه، وتسّمى باسم »نارص الدين دينيه« 

وألّف مع عامل جزائرّي كتابًا عن سرية الرسول صىل الله عليه وآله وسلم، وله كتاب 

»أشعة خاّصة بنور اإلسالم« بنّي فيه تحامل قومه عىل اإلسالم ورسوله، وقد تويّف هذا 

املسترشق املسلم يف فرنسا، ونقل جثمنه إىل الجزائر ودفن فيها. 

وسائل املستشقني لتحقيق أهدافهم:  

مل يرتك املسترشقون وسيلة لنرش أبحاثهم وبّث آرائهم إال سلكوها، ومنها: 

 تأليف الكتب يف موضوعات مختلفة عن اإلسالم واتّجاهاته ورسوله وقرآنه، . 1

ويف أكرثها كثري من التحريف املتعّمد يف نقل النصوص أو ابتسارها، ويف فهم 

الوقائع التاريخيّة، واالستنتاج منها. 

 إصدار املجاّلت الخاّصة ببحوثهم حول اإلسالم وبالده وشعوبه. . 2
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الظاهر . 3 يف  إنسانيّة  أعماًل  لتزاول  اإلسالمي  العامل  إىل  التبشري  إرساليّات   

كجمعيات  الضيافة  ودور  واملالجئ،  واملدارس  والجمعيات  كاملستشفيات 

الشبان املسيحية وأشباهها. 

أّن . 4 املؤسف  ومن  العلميّة،  والجمعيات  الجامعات  يف  املحارضات  إلقاء 

أشّدهم خطرًا وعداًء لإلسالم كانوا يستدعون إىل الجامعات العربيّة واإلسالميّة 

يف القاهرة ودمشق وبغداد والرباط وكراتيش والهور وعلبكرة وغريها ليتحّدثوا 

عن اإلسالم! 

 مقاالت يف الصحف املحلّيّة عندهم، وقد استطاعوا رشاء عدد من الصحف . 5

عمر  للدكتورين  واالستعمر«  »التبشري  كتاب  يف  جاء  وقد  بالدنا،  يف  املحليّة 

فروخ ومصطفى الخالدي وهو من أهم الوثائق التاريخية عن نشاط املسترشقني 

الصحافة  استغلّوا  أنّهم  املبرّشون  »...يعلن  االستعمر  لخدمة  واملبرشين 

أّي  استطاعوا يف  أكرث مم  اآلراء املسيحيّة  للتعبري عن  املرصيّة عىل األخّص 

بلد إسالمي آخر، لقد ظهرت مقاالت كثرية يف عدد من الصحف املرصيّة، إّما 

مأجورة يف أكرث األحيان، أو بال أجرة يف أحوال نادرة«.

الظاهر، . 6 عاّمة يف  ولبحوث  الحقيقة،  املؤمترات إلحكام خططهم يف  عقد   

وما زالوا يعقدون هذه املؤمترات منذ عام 1783 حتى اآلن. 

عّدة، . 7 بلغات  أصدروها  وقد  اإلسالمية«،  املعارف  »دائرة  املوسوعة  إنشاء    

وبدأوا بإصدار طبعة جديدة منها، وقد اطّلعت عىل األجزاء األوىل للطبعة الثانية 

من سكرتري املوسوعة حني زرت أكسفورد عام 1956، وقد بُدئ برتجمة الطبعة 

مجلًّدا. ويف هذه  ثالثة عرش  اآلن  منها حتى  العربيّة، وصدر  اللّغة  إىل  األوىل 

املوسوعة التي حشد لها كبار املسترشقني وأشّدهم عداًء لإلسالم، قد دّس الّسّم 

يف الّدسم، وملئت باألباطيل عن اإلسالم وما يتعلّق به.  
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خامًسا: نقد منهجّية االستشاق 

التحيّزيّة  موازينهم  وإبراز  االسترشاق  الّنقدّي ملنهجيّة  بالطرح  الّسباعي  اهتّم     

ومعايريهم الذاتيّة حيث »يعتمد جمهرة املسترشقني يف تحرير أبحاثهم عن الرشيعة 

العلمي، فمن املعروف  البحث  الغرابة يف ميدان  بالغ  اإلسالمية عىل ميزان غريب 

أّن العامل املخلص يتجرّد عن كّل هوى وميل شخيص فيم يريد البحث عنه ويتابع 

هو  كان  والتمحيص  املقارنة  بعد  إليه  أّدت  فم  بها،  املوثوق  واملراجع  النصوص 

النتيجة املحتّمة التي ينبغي عليه اعتقادها«.

إّن أغلب هؤالء  املسترشقني يضعون يف أذهانهم فكرة معيّنة يريدون تصيّد األدلّة 

إمكان  يهّمهم  ما  تهّمهم صّحتها مبقدار  األدلّة ال  يبحثون عن هذه  إلثباتها، وحني 

الكيل من حادثة  األمر  يستنبطون  ما  الشخصيّة، وكثريًا  آرائهم  لدعم  منها  االستفادة 

جزئيّة، ومن هنا يقعون يف مفارقات عجيبة لوال الهوى والغرض لربأوا بأنفسهم عنها، 

ويرضب لذلك بعض األمثلة: 

 1. محاولة املسترشق جولد تسهري إلثبات زعمه بأّن الحديث يف مجموعه من 

صنع القرون الثالثة األوىل للهجرة ال من قول الرسول، واّدعى أّن أحكام الرشيعة 

بها  الجهل  وأّن  األّول من اإلسالم،  الصدر  مل تكن معروفة لجمهور املسلمني يف 

الّروايات  بعض  لذلك  حشد  وقد  األمئّة،  بكبار  الصًقا  كان   الرسول وبتاريخ 

الساقطة املتهافتة.

وال شّك يف أّن أقّل الّناس اطاّلًعا عىل التاريخ يرّد مثل هذه الّرواية، فأبو حنيفة 

حديثًا  اإلسالم  يف  الحرب  أحكام  عن  تحّدثوا  الذين  اإلسالم  أمئة  أشهر  من  وهو 

مستفيًضا يف فقهه الذي أثر عنه، ويف كتب تالمذته الذين نرشوا علمه كأيب يوسف 

ومحمد، يستحيل عىل العقل أن يصّدق بأنّه كان جاهالً بوقائع سرية الرسول ومغازيه 

وهي التي استمّد منها فقهه يف أحكام الحرب، وحسبنا أن نذكر هنا كتابني يف فقهه 

يف هذا املوضوع يعتربان من أهّم الكتب املؤلّفة يف الترّشيع الدول، يف اإلسالم. 

أّولهم:  كتاب الرّّد عىل سري األوزاعي]1] أليب يوسف رحمه الله. وثانيهم: كتاب 

]1] اصطلح الفقهاء على تسمية مغازي الرسول بالسير )جمع سيرة(.
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السري الكبري ملحمد رحمه الله، وقد رشحه السخيس، وهو من أقدم مراجع الفقه 

اإلسالمي وأهّمها يف العالقات الدوليّة، وقد طبع أخريًا تحت إرشاف جامعة الدول 

هذين  ويف  الدوليّة.  للحقوق  الشيباين  الحسن  بن  محمد  جمعيّة  من  برغبة  العربيّة 

الكتابني يتّضح إملام تالمذة اإلمام -وهم حاملو علمه- بتاريخ املعارك اإلسالميّة يف 

عهد الرسول  وخلفائه الراشدين.

وجولد تسيهر ال يخفى عليه أمر هذين الكتابني، وكان بإمكانه لو أراد الحّق أن يعرف 

ما إذا كان أبو حنيفة جاهاًل بالّسرية أو عاملًا بها من غري أن يلجأ إىل رواية »الدمريي« 

يف »الحيوان« وهو ليس مؤرًّخا وكتابه ليس كتاب فقه وال تاريخ، وإمّنا يحرش فيه كّل 

ما يرى إيراده من حكايات ونوادر تتّصل مبوضوع كتابه من غري أن يعني نفسه البحث 

عن صّحتها، وال يخفى ما كان بني أيب حنيفة ومعارصيه ومقلديهم من بعدهم من عداء 

منهجي فكري، وقد كان هذا العداء ماّدة دسمة لرّواة األخبار ومؤلّفي كتب الحكايات 

والنوادر لنسبة حوادث وحكايات منها ما يرفع من شأن أيب حنيفة، ومنها ما يضع من 

سمعته. وأكرثها ملّفق موضوع للمسامرة والتندر من قبل محبّيه أو كارهيه عىل السواء، 

مم يجعلها عدمية القيمة العلميّة يف نظر العلمء والباحثني. 

كتب  عليه  أجمعت  عّم  أعرض  فقد  أيًضا،  املسترشق  هذا  عن  آخر  ومثال   .2

الجرح والتعديل وكتب التّاريخ من صدق اإلمام محمد بن مسلم بن شهاب الزهري 

رحمه الله )50–124هـ( وورعه وأمانته ودينه، وزعم أّن الزّهري]1] مل يكن كذلك بل 

]1] مع احترامنا لتلك الجهود التأسيسيّة ال نرى أّن البحث قد التزم بالّدقّة األكاديميّة في الرّد على جولدتسهير 

في مسألة توثيق ابن شهاب الزّهري خصوًصا في قوله: »ومثال آخر عن هذا المستشرق أيًضا، فقد أعرض 

عّما أجمعت عليه كتب الجرح والتعديل وكتب التّاريخ من صدق اإلمام محمد بن مسلم بن شهاب الزهري 

الحديث  يضع  كان  بل  كذلك  يكن  لم  الزّهري  أّن  وزعم  ودينه،  وأمانته  وورعه  124هـ(   –  50( الله  رحمه 

لألمويين، وهو الذي وضع الحديث: »ال تشّد الرحال إاّل إلى ثالثة مساجد« إلخ... لعبد الملك بن مروان، 

وكّل حّجته أّن هذا الحديث من رواية الزهري، وأّن الزهري كان معاصرًا لعبد الملك بن مروان!« . 

فعالقة الزهري ببني أميّة حقيقة تاريخيّة هذا بعضها من كتب الرجال التي ال يظهر أنّها أجمعت على توثيق 

الزهري:

بن  الله  عبد  جده  أبو  وكان  الزهري:  ترجمة  في  ص178،  ج4،  األعيان  وفيات  في  خلكان  ابن  قال   -  

صلى  الله  رأوا رسول  لئن  أُحد  يوم  تعاقدوا  الذين  الّنفر  أحد  وكان  بدًرا،  المشركين  شهاب شهد مع 

نعم  فقال:  بدًرا؟  هل شهد جّدك  للزهري:  قيل  أنّه  وروى  دونه!  ليُقتلّن  أو  وسلم ليقتلّنه  عليه  الله 
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إىل  إاّل  الرحال  تشّد  »ال  الحديث:  الذي وضع  لألمويني، وهو  الحديث  يضع  كان 

ثالثة مساجد« إلخ... لعبد امللك بن مروان، وكّل حّجته أّن هذا الحديث من رواية 

الزهري، وأّن الزهري كان معارًصا لعبد امللك بن مروان! 

3. يحاول املسترشقون أن يؤكّدوا تعال العرب الفاتحني عن املسلمني األعاجم 

»تاريخ  كتابه  »بروكلمن« يف  املسترشق  يقول  ذلك  مكانتهم، ويف  من  وانتقاصهم 

الشعوب اإلسالمية«: »وإذا كان العرب يؤلّفون طبقة الحاكمني، فقد كان األعاجم من 

الجهة الثانية هم الرعيّة أي القطيع!. وجمعها رعايا كم يدعوهم تشبيه سامي قديم 

كان مألوفًا حتى عند اآلشوريني«. 

يفّند الّسباعي أغاليط »بروكلمن« الذي أعرض عن جميع الوثائق التاريخيّة التي 

تؤكّد عدالة الفاتحني املسلمني ومعاملتهم أفراد الشعب عىل السواء من غري تفرقة 

بني عريب وغريه، وتعلّق بلفظ »الرعية« تعلًّقا لغويًّا واستنتج منها أّن املسلمني نظروا 

اللّغة  قواميس  مادة »رعي« يف  الغنم، ولو رجعنا إىل  القطيع من  نظر  األعاجم  إىل 

وجدناها تقول كم يف القاموس املحيط: والراعي كل وليس أمر قوم، والقوم رعية، 

وراعيته: الحظته محسًنا إليه، وراعيت أمره: حفظته، كرعاه. فالراعي يف اللّغة يطلق 

عىل راعي الغنم، وعىل رئيس القوم وول أمرهم، والرعيّة تطلق عىل املاشية، وتطلق 

عىل القوم، ومن معاين الرعاية: الحفظ واإلحسان. 

ولم  الزبير،  بن  مع مصعب  مسلم  أبوه  وكان  المشركين،  في صف  كان  أنّه  يعني  الجانب  ذلك  من  ولكن 

استقضاه. الملك قد  عبد  بن  وكان يزيد  الملك،  عبد  بن  مع هشام  ثم  الملك،  عبد  مع  الزهري   يزل 

وفي تهذيب التهذيب ج4، ص225، في ترجمة األعمش الكوفي: أّن الزّهري يعمل لبني أمية. وقال ابن أبي 

، روى جرير بن  المنحرفين عن علي  الزهري من  البالغة، ج4، ص104: وكان  الحديد في شرح نهج 

عبد الحميد، عن محمد بن شيبة، قال: شهدت مسجد المدينة، فإذا الزهري وعروة بن الزبير جالسان يذكران 

عليًّا ، فناال منه، فبلغ ذلك علي ابن الحسين ، فجاء حتى وقف عليهما، فقال: أما أنت يا عروة 

 فإّن أبي حاكم أباك إلى الله، فحكم ألبي على أبيك، وأما أنت يا زهري، فلو كنت بمّكة ألريتك كير أبيك.

وقال الذهبي في ميزان االعتدال ج1 ص625، في ترجمة خارجة بن مصعب: قال أحمد بن عبدويه المروزي: 

سمعت خارجة بن مصعب يقول: قدمت على الزهري وهو صاحب شرط بني أمية، فرأيته ركب وفي يديه 

حربة وبين يديه الناس في أيديهم الكافركوبات، فقلت: قبح الله ذا من عالم، فلم أسمع منه. 

الّنقد  بعين  ينظر  المستبّدة وخصوًصا األمويّة مهيمًنا على كّل مفّكر ال  الّسلطات  أثر  يزال  وبكّل أسف ال 

الدقيق إلى تالعب الّسلطة بالتاريخ والحديث وكتب الرجال. بل إّن الّسلطات الحديثة أنتجت نماذج جديدة 

من علماء السالطين، وهذا من أعظم مصائب األّمة. المحرِّر
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إّن اإلسالم عندما أطلق »الرعية« عىل القوم مل يخّص بها األعاجم ليشري إىل أنّه 

يراهم كالقطيع من الغنم، وإمّنا أطلقها عىل األّمة عاّمة، واألحاديث يف ذلك كثرية 

معروفة ومنها قوله يف الحديث الصحيح الذي رواه البخاري وغريه: »أال كلّكم 

راع، وكلّكم مسؤول عن رعيّته، فاإلمام الذي عىل الّناس راع وهو مسؤول عن رعيّته، 

والرجل راع عىل أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته، واملرأة راعية عىل أهل بيت زوجها 

الرجل راع عىل مال سيده وهو مسؤول عنه، أال  وولده وهي مسؤولة عنهم، وعبد 

فكلّكم راع وكلّكم مسؤول عن رعيّته«. قال الحافظ ابن حجر )فتح الباري 13/ 96( 

يف رشح هذا الحديث: والراعي هو الحافظ املؤمتن امللتزم صالح ما أؤمتن عىل 

فيه والقيام مبصالحه. وقد جاء يف حديث آخر إطالق  بالعدل  حفظه فهو مطلوب 

الرعيّة عىل املسلمني يف الحديث الذي رواه البخاري وغريه: »وما من وال ييل رعيّة 

من املسلمني فيموت وهو غاش لهم إال حرّم الله عليه الجنة«. 

فكيف أغمض بروكلمن عينيه عن هذا كلّه واستجاز لعلمه أن يّدعي بأّن املسلمني 

ليس  »الرعيّة«؟  لفظ  أطلقوا عليهم وحدهم  وأنّهم  القطيع  نظرة  األعاجم  نظروا إىل 

أّما  اللّغويّة،  معانيها  وقد علمت  أيًضا،  الغنم  يطلق عىل  الّرعيّة  لفظ  أّن  إال  له سند 

الهوى  هو  وإمّنا  بها،  يتعلّق  شبهة  وال  سند  له  فليس  باألعاجم  إطالقها  تخصيص 

والغرض. 

4. زعم املسترشق »مايور« كم نقله عنه »مرجليوث« أّن أهل البدو كانوا كثريي 

االهتمم بتعلّم البالغة وطالقة اللّسان فال يبعد أّن الّنبي مارس هذا الفّن حتى نبغ 

فيه. 

تقوم  عنده  فاملسألة  هؤالء،  عند  البحث  موازين  عن  صورًة  يُعطينا  تقّدم  ما  إّن 

عىل استنتاج وهمّي من أمر مل يقع، فال العرب كانوا يتعلّمون البالغة، وال كانت لها 

مدارس وأساتذة يضعون قواعدها، وال الّنبي صىل الله عليه وآله وسلم عرف عنه قبل 

النبّوة فعل ذلك، وليس بني أيدينا نّص واحد يثبّته بل إّن املؤكّد أّن الرسول مل ينقل 

عنه أثر من نرث أو شعر قبل النبّوة وقبل أن يتنزّل عليه القرآن الكريم.

هؤالء  عند  والبحث  الّنقد  أسس  من  ثالث  أساس  عن  لنا  يكشف  آخر  وأمر 



78

يدرسونها  التي  والحوادث  واألسباب  العلل  اخرتاع  يف  إفراطهم  هو  املسترشقني 

اخرتاًعا ليس له سند إال التّخيّل والتّحّكم، ويزيد يف فساد أسلوبهم هذا أنّهم يتخيّلون 

أحداث الرّشق والعرب وعاداتهم وأخالقهم بأوهامهم وخياالتهم الغريبة عن الرّشق 

والعرب واملسلمني، وال يريدون أن يعرتفوا بأّن لكّل بيئة مقاييسها وأذواقها وعاداتها.

وقد أحسن املسترشق الفرنيس املسلم »نارص الدين دينيه« يف حديثه عن أسلوب 

بينهم  فيم  يتناقضون  جعلهم  مم  األشياء  عىل  الحكم  يف  وموازينهم  املسترشقني 

تناقًضا واضًحا يف الحكم عىل يشء واحد؛ كّل ذلك ألنّهم حاولوا أن يحلّلوا السرية 

املحّمديّة وتاريخ ظهور اإلسالم بحسب العقليّة األوروبيّة فضلّوا بذلك ضالاًل بعيًدا؛ 

ألّن هذا غري هذا، وألّن املنطق األورويب ال ميكن أن يأيت بنتائج صحيحة يف تاريخ 

األنبياء الرشقيني. 

األسلوب  بهذا  الّنبي  سرية  نقد  حاولوا  الذين  املسترشقني  هؤالء  إّن  قال:  ثم 

األورويب البحت لبثوا ثالثة أرباع قرن يدقّقون وميّحصون بزعمهم، حتى يهدموا ما 

اتّفق عليه الجمهور من املسلمني من سرية نبيّهم، وكان ينبغي لهم بعد هذه التدقيقات 

الطويلة العريضة العميقة أن يتمّكنوا من هدم اآلراء املقّررة والروايات املشهورة من 

السرية النبويّة، فهل تسّنى لهم يشء من ذلك؟

الجواب، إنّهم مل يتمّكنوا من إثبات أقّل يشء جديد، بل إذا أمعّنا الّنظر يف اآلراء 

الجديدة التي أىت بها هؤالء املسترشقون، من فرنسيني وإنجليز وأملان وبلجيكيني 

ما  يقّرر  منهم  واحد  كّل  لرتى  وإنّك  إال خلطًا وخبطًا،  نجد  إلخ، ال  وهوالنديني.. 

نقضه غريه من هؤالء املدقّقني بزعمهم، أو ينقض ما قّرره. 

ثم أخذ »دينيه« يورد األمثال عىل هذه املتناقضات وختم كالمه بقوله: 

وإن أردنا استقصاء هذه التناقضات التي نجدها بني متحيصات هؤالء املمّحصني 

بزعمهم يطول بنا األمر، وال نقدر أن نعرف أية حقيقة، وال يبقى أمامنا إاّل أن نرجع 

إىل الّسري الّنبويّة التي كتبها العرب، فأّما املؤلّفون الذين زعموا أنّهم يريدون ترجمة 

وبرغم  مهّمة،  نقطة  عىل  ولو  منها  يتّفقوا  فلم  التدقيق  شديدة  علميّة  بصورة  محمد 

جميع ما نّقبوه ونّقروه، وحاولوا كشفه بزعمهم، فلم يصلوا ولن يصلوا إاّل إىل متثيل 
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أشخاص يف تلك السرية ليسوا أعرق يف الحقيقة الواقعيّة من أبطال أقاصيص فالرت 

جنسهم  أبناء  من  أشخاًصا  تخيّلوا  القصاص  فهؤالء  دوماس،  وإسكندر  سكوت 

يقدرون أن يفهموهم، ومل يلحظوا إاّل اختالف األدوار بينهم، أّما أولئك املسترشقون 

فنسوا أنّه كان عليهم قبل كّل يشء أن يسّدوا الهّوة السحيقة التي تفصل بني عقليّتهم 

الغربيّة واألشخاص الرشقيني الذين يرتجمونهم، وأنّهم بدون هذه املالحظة جديرون 

بأن يقعوا يف الوهم يف كّل نقطة]1].

 ويخلص الّسباعي إىل أهّم خصائص منهجيّة االسترشاق فيم ييل:]2]

 سوء الظّّن والفهم لكّل ما يتّصل باإلسالم يف أهدافه ومقاصده.. 1

 سوء الظّّن برجال املسلمني وعلمئهم وعظمئهم. . 2

 تصوير املجتمع اإلسالمي يف مختلف العصور، وخاّصة يف العرص األّول، . 3

مبجتمع متفّكك تقتل األنانيّة رجاله وعظمءه. 

 تصوير الحضارة اإلسالميّة تصويرًا دون الواقع بكثري، تهويًنا لشأنها واحتقاًرا . 4

آلثارها. 

 الجهل بطبيعة املجتمع اإلسالمي عىل حقيقته، والحكم عليه من خالل ما . 5

يعرفه هؤالء املسترشفون من أخالق شعوبهم وعادات بالدهم. 

فيم . 6 والتحّكم  أهوائهم،  حسب  يفرضونها  التي  للفكرة،  النصوص  إخضاع   

يرفضونه ويقبلونه من النصوص. 

فهم . 7 للّنصوص يف كثري من األحيان، تحريًفا مقصوًدا، وإساءتهم   تحريفهم 

العبارات حني ال يجدون مجاالً للتحريف. 

ينقلون مثالً من كتب األدب . 8 ينقلون منها، فهم  التي   تحكمهم يف املصادر 

ما يحكمون به يف تاريخ الحديث، ومن كتاب التاريخ ما يحكمون به يف تاريخ 

]1] من كتابه الذي ألفه في الرد على األب المنس السيوعي بعنوان: »إنك في واد وإنا لفي واد« نقالً عن 

العالم اإلسالمي لألمير شكيب أرسالن: 1/33. مقدمة حاضر 

]2] مصطفى السباعي: السنة ومكانتها في التشريع اإلسالمي، بيروت، المكتب اإلسالمي، ص22.
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ينقله »الدمريي« يف كتاب »الحيوان« ويكّذبون ما يرويه  الفقه، ويصّححون ما 

»مالك« يف »املوطأ«، كّل ذلك انسياقًا مع الهوى، وانحرافًا عن الحق. 

سادًسا: مصطفى السباعي مع املستشقني وجًها لوجه يف أوروبا 

تعرّف  الذين  املسترشقني وسمتهم،  خصائص  بعض  الجانب  هذا  نوّضح  يف 

عليهم -السباعي- يف رحلته العلميّة وناقشهم فيم كتبوا عن اإلسالم، ومن أهم تلك 

يف  عايشها  مناذج  خالل  من  علميًّا  املسترشقني  من  عدد  تأّهل  عدم  الخصائص: 

بالعربيّة وباقي  أنّهم يصدرون مع ضعف علمهم  أوروبا، وكيف  العلميّة إىل  رحلته 

يؤّسسون  اإلسالم وعلومه،  للّدراسة يف مصادر  املؤّهلة  العلميّة  والقواعد  الرشوط 

لدوريات ويُصدرون مؤلّفات تنقض املفاهيم اإلسالمية وتنقدها دون وعي أو دراية 

العلميّة  القدرة  امتلك  العلمي عند من  الحياد  حقيقيّة. ويف جانب آخر يذكر غياب 

للدرس والبحث يف العلوم اإلسالمية ومصادر الفكر اإلسالمي والعقيدة اإلسالمية، 

يذكرهم  كم  هؤالء  ومن  اإلسالم  ضّد  والعصبيّة  بالتعّصب  الحياد  ذلك  مستبداًل 

الربوفسري »أندرسون«.

 يذكر السباعي عن لقاءاته العلميّة مع املسترشقني]1] »... أّن أّول من اجتمعت 

بها  الشخصيّة املعمول  قوانني األحوال  رئيس قسم  »أندرسون«  الربوفسور  بهم هو 

يف العامل اإلسالمي -يف معهد الدراسات الرشقيّة يف جامعة لندن- وهو متخّرج من 

كليّة الاّلهوت يف جامعة كمربدج، وكان من أركان حرب الجيش الربيطاين يف مرص 

العربيّة من  اللّغة  تعلّم  نفسه-  الثانية -كم ذكر هو ذلك عن  العامليّة  الحرب  خالل 

الجامعة األمريكية يف  يلقيها بعض علمء األزهر يف  التي كان  العربيّة  اللّغة  دروس 

القاهرة ساعة يف كّل أسبوع ملّدة سنة واحدة. كم تعلّم العاّميّة املرصيّة من اختالطه 

دراسته  وتخّصص يف  الذكر،  اآلنف  العسكري  عمله  تولّيه  بالّشعب املرصي حني 

والدكتور  أمني«  »أحمد  املرحوم  يلقيها  كان  التي  العاّمة  املحارضات  من  اإلسالم 

»طه حسني« واملرحوم الشيخ »أحمد إبراهيم«. ثّم انتقل من الخدمة العسكريّة بعد 

الحرب إىل رئاسة قسم قوانني األحوال الشخصيّة يف جامعة »لندن«.

]1]  مصطفى السباعي، االستشراق والمستشرقون )ما لهم وما عليهم(، م.س، ص63.



81  الفكر اإلصاليح والوعي بقضايا االستشراق

نيل  أراد  األزهر  من  املتخرّجني  أحد  أسقط  أنّه  اإلسالم  ضّد  تعّصبه  أمثلة  ومن 

قّدم  أنّه  هو  واحد  لسبب  لندن؛  جامعة  من  اإلسالمي  الترشيع  الدكتوراه يف  شهادة 

أطروحته عن حقوق املرأة يف اإلسالم وقد برهن فيها عىل أّن اإلسالم أعطى املرأة 

حقوقها الكاملة، فعجبت من ذلك وسألت هذا املسترشق: وكيف أسقطته ومنعته من 

نوال الدكتوراه لهذا السبب وأنتم تّدعون حريّة الفكر يف جامعاتكم؟ قال: ألنّه كان 

يقول: اإلسالم مينح املرأة كذا، واإلسالم قّرر للمرأة كذا فهل هو ناطق رسمّي باسم 

اإلسالم؟ هل هو أبو حنيفة أو الشافعي حتى يقول هذا الكالم ويتكلّم باسم اإلسالم؟ 

إّن آراءه يف حقوق املرأة مل ينّص عليها فقهاء اإلسالم األقدمون، فهذا رجل مغرور 

بنفسه حني اّدعى أنّه يفهم اإلسالم أكرث مم فهمه أبو حنيفة والشافعي. 

يهوديًّا  فيها  والعربيّة  الّدراسات اإلسالميّة  أكسفورد كان رئيس قسم  ويف جامعة 

الربيطانية  االستخبارات  دائرة  يف  يعمل  أيًضا  وكان  وصعوبة،  ببطء  العربيّة  يتكلّم 

يف ليبيا خالل الحرب العامليّة الثانية وهناك تعلّم العربيّة العاميّة، ثم عاد إىل بالده 

ما  أّن من عجيب  السباعي  أكسفورد. ويروي  القسم يف جامعة  إنجلرتا لريأس هذا 

القرن  من  آيات  تفسري  االسترشاق:  يلقيها عىل طاّلب  التي  دراساته  منهاج  رأى يف 

الكريم من الكشاف للزمخرشي -وهو ال يحسن فهم عبارة بسيطة يف جريدة عادية- 

الحنفيّة  كتب  أّمهات  يف  الفقه  من  وأبواب  ومسلم،  البخاري  من  أحاديث  ودراسة 

والحنابلة، وأنّه يستقي مصادره يف الفقه من  كتبات املسترشقني أمثال: جولد تسيهر، 

ومرجليوث، وشاخت!!! 

وخلص الّسباعي من خالل رحلته ومقابالته العلميّة مع املسترشقني إىل جملة 

من األحكام عىل حركة االسترشاق أهّمها:]1]

أّواًل: إّن املسترشقني -يف جمهورهم- ال يخلو أحدهم من أن يكون قّسيًسا أو 

استعمريًّا أو يهوديًّا، وقد يشّذ عن ذلك أفراد. 

ثانًيا: إّن االسترشاق يف الّدول الغربيّة غري االستعمرية -كالدول السكندنافية-

أضعف منه عند الدول االستعمريّة. 

]1]  مصطفى السباعي، االستشراق والمستشرقون )ما لهم وما عليهم(، م.س، ص 72.
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عن  يتخلّون  االستعمريّة  غري  الّدول  يف  املعارصين  املسترشقني  إّن  ثالًثا:  

جولد تسيهر وأمثاله املفضوحني يف تعّصبهم. 

رابًعا: إّن االسترشاق بصورٍة عاّمة ينبعث من الكنيسة، ويف الّدول االستعمريّة 

يسري مع الكنيسة ووزارة الخارجيّة جنبًا إىل جنب، يلقي منهم كّل تأييد. 

إّن الدول االستعمريّة كربيطانيا وفرنسا ما تزال حريصة عىل توجيه  خامًسا: 

لسمعة  وتشويه  لإلسالم  هدم  أداة  كونه  من  التقليديّة  وجهته  االسترشاق 

املسلمني. 

أّن االسترشاق حالة من املواجهة الحضاريّة بني العامل  ويؤكّد من ناحية أخرى 

اإلسالمي والغرب، وأنّه منذ أن انتهت الحروب الصليبيّة بالفشل من الناحية العسكرية 

والسياسية، مل ينقطع تفكري الغرب يف االنتقام من اإلسالم وأهله بطرق أخرى، فكانت 

البيئة  ساد  الذي  التفكري  هذا  جّو  ويف  ونقده،  اإلسالم  دراسة  هي  األوىل  الطريقة 

املسيحيّة يف الغرب خالل القرون الوسطى نشأت فكرة االستيالء عىل البالد اإلسالميّة 

عن طريق القّوة والغلبة حني بدأ العامل اإلسالمي يتدهور سياسيًّا وعسكريًّا واقتصاديًّا 

وثقافيًّا، وأخذ الغرب يسطو مرّة بعد مرّة عىل بلد بعد بلد يف العامل اإلسالمي، وما 

كاد ينتهي للغرب استيالؤه عىل أكرث أقطار العامل اإلسالمي حتى بدأت الّدراسات 

نحو  االستعمريّة  تربير سياستهم  بقصد  وتتكاثر  تنمو  وتاريخه  اإلسالم  الغربيّة عن 

جميع  من  اإلسالمي  الرّتاث  دراسة  املايض  القرن  يف  لهم  تّم  وقد  الشعوب،  هذه 

نواحيه الدينيّة والتاريخيّة والحضاريّة، ومن الطبيعي أن تكون الّدراسة محجوبة عن 

إصابة الحّق فيها بحاجبني: ]1]

األّول: التّعّصب الّديني الذي استمّر لدى ساسة أوروبا وقادتها العسكريني حتى 

اللورد  قال  املقدس،  بيت  األوىل  العامليّة  الحرب  يف  الحلفاء  جيوش  دخلت  إذا 

»ألنبي« كلمته املشهورة: »اآلن انتهت الحروب الصليبية« أي من الناحية العسكريّة. 

أّما التّعّصب الّديني فم يزال أثره باقيًا يف كثري مم يكتب الغربيون عن اإلسالم 

الغربيني  واألدباء  العلمء  عند  ورسوله  اإلسالم  إنصاف  نجد  ما  وأكرث  وحضارته؛ 

]1]  مصطفى السباعي، االستشراق والمستشرقون )ما لهم وما عليهم(، م.س، ص 72.
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الذين تحلّلوا من سلطة ديانتهم، ونرضب لذلك مثاًل بكتاب »حضارة العرب« ملؤلّفه 

وحضارته.  اإلسالم  إنصاف  يف  الغربيون  ألّفه  كتاب  أعظم  فإنّه  لوبون«  »جوستاف 

أجل هذا  قطًعا، من  باألديان  يؤمن  مادّي ال  فيلسوف  لوبون«  هذا؛ ألّن »جوستاف 

العلميّة  أوساطهم  الغربيون يف  إليه  ينظر  للحضارة اإلسالميّة، ال  إنصافه  ومن أجل 

نظر التقدير الذي يستحّقه علمه. فهو -بال شّك- من أعظم علمء االجتمع والتاريخ 

يف القرن التاسع عرش ومع هذا فقد تحامل عليه الغربيون -وخاّصة الفرنسيني- ملا 

ذكرناه. 

الثاين: إّن القّوة املاديّة والعلميّة التى وصل إليها الغربيون يف القرنني الثامن عرش 

والتاسع عرش أدخلت يف نفوس علمئهم ومؤرّخيهم وكتّابهم قدًرا كبريًا من الغرور 

حتى اعتقدوا أّن الغربيني أصل جميع الحضارات يف التاريخ -ما عدا املرصية- وأّن 

العقليّة الغربيّة هي العقليّة الدقيقة التأّمل التي تستطيع أن تفّكر تفكريًا منطقيًّا سليًم، 

أّما غريهم من الشعوب -وخاصة اإلسالميّة  - فإّن عقليّتهم بسيطة ساذجة، أو باألصح 

»ذرية« كم عرب بذلك املسترشق »جب« يف كتابه )وجهة اإلسالم( ويقصد بذلك أن 

العقلية اإلسالمية تدرك األمور بواسطة الجزيئات وال تدركها إدراكًا كليًا. 

ويُبنّي السباعي أيًضا خطورة االسترشاق وأعمل املسترشقني التي أصبحت تهيمن 

لكثري من  إّن مؤلّفات االسترشاق أضحت مصدًرا مهمًّ  العقل املسلم، حيث  عىل 

املفّكرين والباحثني املسلمني منذ بدء االتّصال بالغرب ونشاط حركة االسترشاق«...

فلّم بدأ اتّصالنا بالحضارة الغربيّة يف أوائل هذا القرن، وانترشت الثقافة بيننا، مل يجد 

املثّقفون -من غري علمء الرشيعة -أمامهم طريًقا ممّهًدا للحديث عن تراثنا املبعرث 

إال  الغربيني،  عند  العلميّة  الكتب  وتنظيم  يتّفق  تنظيًم  منظّمة  غري  قدمية  كتب  يف 

كتب املسترشقني الذين أفنوا أعمرهم يف دراسة ثقافتنا وتتبّع مصادرها يف خزائن 

العاّمة عندهم، حتى ليظّل أحدهم عرشين عاًما يف تأليف كتاب عن ناحية  الكتب 

من نواحي ثقافتنا، يرجع فيه إىل كّل ما وصلت إليه يده من مصادر قدمية من كتب 

علمئنا األّولني. وبهذا الدأب املتواصل عند علمئهم، والتّفّرغ الكامل له، والرغبة 

ثقافتنا  عن  الحديث  ينظّموا  أن  استطاعوا  إليها،  أملحت  التي  والّدينيّة  االستعمريّة 

تنظيًم بهر أبصار )مثّقفينا( واستوىل عىل ألبابهم، وخاّصة عندما قارنوا بني أسلوبهم 
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املسترشقني  كتب  من  االقتباس  إىل  فاندفعوا  القدمية،  العلميّة  كتبنا  أسلوب  وبني 

معجبني بعلمهم وسعة إطالعهم، ظانني أنّهم ال يقولون إاّل الحّق، وأنّهم -فيم خالفوا 

منهج  وفق  يسريون  ألنّهم  رأيًا؛  وأصوب  حكًم،  أصح  عندنا-  املقّررة  الحقائق  فيه 

علمي دقيق ال يحيدون عنه«.]1] 

منها  استقى  التي  اإلسالميّة  املصادر  إىل  يرجعوا  أن  املثّقفني  لهؤالء  يُتح  ومل 

أو  الرجوع إىل مصادرنا،  إّما لصعوبة  الغربيني،  الباحثني  املسترشقون وغريهم من 

الرغبة يف رسعة اإلنتاج العلمي، أو لشهوة اإلتيان بحقائق مخالفة ملا هو سائد يف 

أوساطنا العلميّة والّدينيّة وغريها. 

املسلم  العقل  عىل  االسترشاقي  لإلنتاج  الكبري  التأثري  هذا  ويرّد-السباعي- 

والرّتاجع  الفكرّي  بالتّخلّف  وشعوره  املسلم  منه  يعاىن  الذي  الّنفيس  الّضعف  إىل 

القدرة عىل مالحقته »حيث كانت فرتة  الغرب عليه ماديًا وعدم  الحضاري، وتفّوق 

من الزمان طغى علينا هذا الشعور بالّنقص والّضعف وعدم الثّقة بأنفسنا إزاء الباحثني 

الغربيني، وإعظامهم وإكبارهم وعدم سوء الظّّن بهم، حتى إذا بدأت حركات الوعي 

السيايس وبدأ استقاللنا السيايس عن سيطرة الغربيني، ابتدأ عندنا الشعور بوجوب 

بالخجل  الشعور  وتراثنا،  حضارتنا  وقيمة  بشخصيّتنا  الشعور  الفكري،  االستقالل 

وعقيدة  تراث  من  عندنا  ما  معرفة  يف  املسترشقني  عىل  اتّكالنا  من  الّسابق  ملوقفنا 

نكتشف  فبدأنا  دينيّة وغريها،  من  املثّقفة  أوساطنا  الوعي يف  هذا  وانترش  وترشيع، 

الحقيقة، حقيقة هؤالء املسترشفني يف أبحاثهم وأهدافهم الدينيّة واالستعمريّة من 

ورائها«.]]]  

ويدعو السباعي إىل رضورة تحّري القواعد العلميّة والّنقديّة من قِبل باحثينا عند 

استعمل  لو  »...ترى  قوله  ذلك  يف  ويذكر  للمسترشقني  الفكري  لإلنتاج  التعرّض 

املسلمون معايري الّنقد العلمي التي يستعملها املسترشقون يف نقد القرآن والسنة، يف 

نقد كتبهم املقّدسة وعلومهم املوروثة، ماذا كان يبقى لهذه الكتب املّقدسة والعلوم 

]1]  مصطفى السباعي، االستشراق والمستشرقون )ما لهم وما عليهم(، م.س، ص 80.

]2] م.ن، م.س، ص 82.



85  الفكر اإلصاليح والوعي بقضايا االستشراق

التاريخيّة عندهم من قّوة؟ وماذا يكون فيها من »ثبوت«. ترى لو استعمل املسلمون 

يف املستقبل معايري النقد العلمي التي يزعم املسترشقون أنّهم يأخذون بها عند نقد 

تاريخنا وأمئتنا يف نقد تاريخ هذه الحضارة ومقّدساتها وفاتحيها ورؤسائها وعلمئها، 

املسترشقون  به  يخرج  مم  بكثري  أكرب  الظّّن  وسوء  الّشّك  من  بنتيجة  يخرجون  أال 

بالنسبة إىل حضارتنا وعظمئنا؟ أال تبدو هذه الحضارة مهلهلة رثّة الثياب؟ وأال يبدو 

رجال هذه الحضارة من علمء وسياسيني وأدباء بصورة باهتة اللّون ال أثر فيها لكرامة 

وال خلق وال ضمري؟«]1].

خامتة..

فيم  الّذاتيّة  الثقة  األّول:  عاملني:  يتطلّب  االسترشاق  مع  التّعامل  فإّن  وهكذا.. 

ميتلكه الباحث املسلم من مصادر للمعرفة وأبعادها الحضاريّة واإلنسانيّة، والثاين: 

االقرتاب ناحية االسترشاق بامتالك القّوة الوجدانيّة التي متّكن الباحث املسلم من 

اكتشاف اضطراب األفكار، عند وزنها مبيزان الحقيقة القرآنيّة والحضارية اإلسالمية. 

كذلك فإّن هناك رضورة للوقوف عىل تحليل مناذج أخرى من الفكر اإلصالحي من 

أجل بناء موسوعة عربيّة إسالميّة نحو االسترشاق القديم واملعارص.

]1]   مصطفى السباعي: االستشراق والمستشرقون )ما لهم وما عليهم(، م.س، ص83.



86

علم النجوم أم علم اهليئة أم علم الفلك؟ 
صعوبات التأريخ لعلم عريب

مهدي سعيدانͯ

توطئة

نريد يف هذا املقال أن نتطرّق إىل صعوبات التأريخ للعلوم العربيّة]1] عاّمة وبوجه 

الفلك. وسننطلق يف مقاربتنا لهذه  التأريخ ملا ميكن أن نسّميه مبدئيًّا بعلم  خاّص 

املسألة من تحديد املوقف العام الذي غلب عىل الّدراسات االسترشاقيّة يف القرن 

التّاسع عرش، وبيان املنطلقات الّنظريّة واملنهجيّة التي حّددت التّصّور ملنزلة علم 

الخلفيّات  عن  الكشف  إىل  نسعى  ثم  عاّمة،  الفلك  علم  تاريخ  يف  العريب  الفلك 

األيديولوجيّة التي أّدت إىل هذا املوقف. وسنحاول يف مرحلة تالية رسم اإلطار العام 

]1] أستاذ الفلسفة اإلسالمية بكلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية، جامعة تونس.

  نستعمل هنا مصطلح »العلم العربي« أو »العلم اإلسالمي« للداللة على الشيء نفسه، أي على العلم الذي 

ينتمي إلى الحضارة العربية اإلسالمية بقطع الّنظر عن جنس العلماء المشتغلين بهذا العلم كانوا عربًا أو فرًسا 

أو غيرهم، وبقطع الّنظر عن دينهم كانوا مسلمين أو يهود أو غيرهم.
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الذي ينتمي إليه العلم الذي نريد أن ننظر يف تاريخه أو، بشكل أدّق، يف التأريخ له، 

ثّم، واعتمًدا عىل هذه املعطيات األّوليّة، سنحاول أن نستكشف بعض الصعوبات 

التي تعرتض التأريخ ملا يسّمى بعلم الفلك. وسننظر يف املشكل املتعلّق بتسمية 

بعمل  املتعلّقة  الصعوبات  عن  الحديث  إىل  نأيت  ثم  نتناوله  أن  نريد  الذي  العلم 

املؤّرخ للعلوم. وإن كّنا هنا نحرتز من استعمل مصطلح علم الفلك للداللة عىل 

ما نريد التّطرّق إليه؛ فذلك ألنّنا ال نستعمل هذا املصطلح إال من باب الّسعي إىل 

االعتمد عىل ما هو مريح ومناسب؛ ألنّه مفهوم لدى الجميع. لكن ال نبالغ إذ نقول 

إّن هذا االسم، مع ألفته ووضوحه، يطرح مشكاًل ميكن أن يلّخص كّل القضيّة التي 

الفلك؟ عندما  الفلك وبشكل أخص ما معنى  نتناولها هنا. فم معنى علم  أن  نريد 

نحاول أن نعرث عىل املعنى الذي يفهمه العلمء العرب القدامى من كلمة فلك نقع 

والتي  اليوم،  عندنا  العلم  هذا  تسم  التي  األساسيّة  الّسمة  عىل  نفسها  املناسبة  يف 

أنّه علٌم يقوم عىل مسلّمت هي يف مجملها عندنا  العاّمة عنه، وهي  الفكرة  تعطينا 

خاطئة وال أساس لها من الّصّحة. 

موقف مستشقي القرن الّتاسع عش من علم الفلك العريب

معلوم أّن اإلرث العريّب اإلسالمّي، خاّصة منه املتعلّق بالعلوم العقليّة )يف مقابل 

العلوم الرشعيّة(، قد تعرّض إىل نكباٍت عديدٍة، بعضها ناتج عن الرّصاعات السياسيّة 

والتعّصب(،  )الرقابة  املذهبيّة  الرّصاعات  عن  ناتج  وبعضها  والحروب(،  )الفنت 

والبعض اآلخر عن الّضعف والتخلّف الحضاري )اإلهمل والنسيان(. وقد أّدت جميع 

هذه العوامل إىل إتالف العديد من األعمل والكتب وضياعها أو إىل بقائها منسيّة يف 

خزائن املخطوطات. فعندما نقارن بني ما تذكره كتب البيبليوغرافيا، من قبيل كتاب 

الفهرست البن نديم، وكتاب مفتاح السعادة لطاشكربي زاده، وكتاب كشف الظنون 

الفلك  علم  لدراسة  مواد  من  فعليًا  للمؤرخني  متوفّر  هو  ما  وبني  خليفة،  للحاجي 

القدامى يف  إنتاج املسلمني  الفرق الشاسع بني  عند املسلمني، نقف بسهولة عىل 

مجال علم الفلك وبني ما هو متوفّر للدراسة التاريخيّة. فمن جملة األعمل التي تعّد 

باملئات، والتي تذكرها كتب البيبليوغرافيا، ال منلك اليوم إال بضع عرشات.
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وقد توّجه املؤرّخون، بناء عىل هذا الكّم املحدود من املعطيات املتوفّرة لدينا 

التي سعى  الفلك يف املايض، إىل تكوين فكرة عن اإلشكاليّات  عن نشاط علمء 

القدامى إىل حلّها. وأغلب الظّّن أّن هذه اإلشكاليّات مل توِح بها املعطيات املتوفّرة 

عن املايض، بقدر ما كانت محّددة انطالقًا من املعنى الذي يعطيه املؤرّخون لطبيعة 

عمل العلمء املسلمني. والّسمة الغالبة عىل تأويل املؤرّخني كانت يف البداية هي 

البحث عّم ميكن أن يساعد عىل بيان الّدور الذي لعبه العلم العريب باعتباره وسيطًا 

إىل  العريب  الفلك  لعلم  التأريخ  اتّجه  لذلك  األورويب.  والعلم  اليوناين  العلم  بني 

املتعلّقة  النظريّة  اإلشكاليات  عىل  تركّز  التي  تلك  وتحقيق  الفلكيّة  األعمل  جمع 

بوجه خاص بوصف »هيئة الكواكب«، أي بتحديد الّنمذج الهندسيّة الكفيلة بتمثيل 

إّن  إذ  الّنوع من األعمل واضح.  الرتكيز عىل هذا  السمويّة. وسبب  حركة األجرام 

يقرأ مايض  ارتداديًّا  توّجًها  الغالب  تأخذ يف  العريب  الفلك  لعلم  التاريخيّة  الدراسة 

الفلك،  بعلم  يتعلّق  وفيم  الحارض.  يف  إليه  آل  ما  أي  مستقبله  عىل  اعتمًدا  العلم 

العرب  الّنمذج املقرتحة من قبل  بيان كيف كانت  العادة إىل  التأريخ له يف  يسعى 

تطويرًا لفرضيّات بطليموس، وإىل أّي مدى كانت إعداًدا لعلم الفلك الكوبرنييك.

إذا اقترص نظرنا يف تاريخ علم الفلك العريب عىل علم الهيئة الكروي )والذي هو 

علم الفلك عىل وجه الخصوص(، كانت مقاربتنا إيّاه قامئًة عىل جعل جهود العلمء 

اليوناين، والذي  العلم  نفسه  الّذي طرحه عىل  فيه متّجهة إىل حّل املشكل  العرب 

متّت صياغته بعد منذ أفالطون، إذا أخذنا مأخذ الجّد ما زعمه سمبلشيوس من أّن 

 τα φενομένα σωζειν »أفالطون قد حّدد مهّمة الفلكيني الرئيسية يف »إنقاذ الظواهر

بوصفها اعتمًدا عىل حركة دائريّة منتظمة]1]. 

]1] انظر:

Simplicius, In libro Aristotelis de caelo Commentaria 488. 18-24, 492.28-493.5, in J.L. 

Heiberg. ed., Commentaria in Aristotelem Graeca, Vol. VII )Berlin: Academia Littera-

rum Regia Borussica, 1894(. Trans. in M.R. Cohen and I.E. Drabkin, A Source Book 

in Greek Science )Cambridge, Mass.: Harvard Uni. Press, 1948(, p. 97. cited by B. R. 

Goldstein, in “A New View of Early Greek Astronomy” in collaboration with Alan C. 

Bowen, in Theory and Observation in Ancient and Medieval Astronomy, Variorum Re-

prints, London, 1985, p. 330.
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وال شّك أّن العرب كانوا معنيني بشكل أو بآخر بهذه اإلشكاليّة اليونانية. ونحن 

قد  العريب  الفلك  علم  أّن  اعتربنا  إذا  اإلشكاليّة  يدور حول حّل هذه  نجعل علمهم 

عىل  قائم  مجمله  يف  وأنّه  الخصوص،  وجه  عىل  املجسطي  كتاب  عىل  تأّسس 

استعادة ما يف كتاب بطليموس من نظريات برتجمتها واستيعابها برشحها والتعليق 

أّن نظريات بطليموس املعروضة  بنقدها. ومعلوم  نقائص  فيها من  عليها وإمتام ما 

يف كتايب املجسطي )Μαθηματική σύνταξις( وكتاب اقتصاص أحوال الكواكب 

)’Υποθἐσείς τῶν πλανωμἐνων(  قد قامت يف مجملها عىل جملة من املبادئ 

لّخصها نصري الدين الطويس يف كتاب التذكرة يف علم الهيئة بقوله: »الفلكيّات ال 

تشتّد يف حركتها  تتكاثف وال  وال  تتخلّل  وال  تذبل  وال  تنمو  وال  تلتئم  وال  تنخرق 

وال  حيّز  وقوف وال خروج عن  وال  انعطاف  وال  لها رجوع  يكون  وال  تضعف  وال 

أّن  اختالف حال غري حركتها املستديرة املتشابهة يف جميع األوقات«]1]. وواضح 

ما  وصف  تفرض  التي  األفالطونيّة  الفيثاغوريّة  الفلسفة  من  مستوحاة  املبادئ  هذه 

يف الّسمء اعتمًدا عىل حركات دائريّة منتظمة أو متشابهة، أي تقطع أقداًرا متساوية 

عامل  عىل  يجب  اللّتان  القاعدتان  إذن  هم  واالنتظام  االستدارة  متساوية.  أزمنة  يف 

الظواهر. وكم كان األمر  الّسمء من  يُشاهد يف  يلتزم بهم يف وصفه ملا  الفلك أن 

كانت  فلو  الوصف.  هذا  ملثل  تستجيب  الكواكب  حركة  كانت  لو  مريًحا  سيكون 

بالفعل تتحرّك حركًة دائريًّة منتظمًة حول مركز األرض الستجابت النظريّات بسهولة 

ملعطيات املالحظة والرصد. لكن ما العمل إن كانت عمليات الرّصد تثبت دامئًا أّن 

حركة الكواكب ال تستجيب ملثل هذه املبادئ؟ لقد الحظ القدامى أّن هذه الحركة 

»االختالفات  من  كثري  من  تشكو  وإمّنا   )ομαλή( و»التّشابه«  االتّساق  عن  تعرّب  ال 

ανώμαλη« أي املخالفة ملبدأ االنتظام واالستدارة. إّن جانبًا كبريًا من التأريخ لعلم 

الفلك القديم والوسيط سيكون مركّزًا عىل الجهود التي بذلها العلمء لحّل املشكل 

عىل  اعتمًدا  والرصد  املالحظة  ومعطيات  الفلسفيّة  املبادئ  بني  بالتّوفيق  املتعلّق 

مناذج هندسيّة. وقد كانت الّنظريات املعروضة يف هذا الصدد يف كتاب املجسطي 

 ،)Hipparchus( والتي تنحدر أصولها من أعمل سابقة أهّمها فرضيّات هيباركوس

 ،Mauscript-Vat.ar.319 ،1] الطوسي، نصير الدين: كتاب التذكرة في الهيئة، مخطوط، مكتبة الفاتيكان[

.4r ،ص
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تقّدم حلواًل غري مرّضية متاًما، لكن تم اعتمدها مع ذلك طيلة قرون طويلة. قد قامت 

خارج  الفلك  ونظريّة  التدوير  فلك  نظريّة  هم  رئيسيتني  نظريتني  الحلول عىل  هذه 

املركز. وقد نتجت هاتان النظريتان عن مالحظة أّن الّشمس ال تتحرّك حركة منتظمة 

متشابهة باعتبار ما يتم الوقوف عليه من اختالف طول الفصول، ومن خالل ما تثبته 

عمليات الرصد من أّن الشمس ال تقطع مقادير متساوية، عىل خلفية فلك الربوج، 

يف أزمنة متساوية. يقول الطويس ملّخًصا ذلك »ملا تؤمل يف أحوال الشمس وجدت 

حركتها مختلفة يف أجزاء منطقة الربوج فإن كانت بطيئة يف نصف بعينه رسيعة يف 

النصف اآلخر«]1]. ومن جهة أخرى، اضطّر القدامى إىل البحث عن تفسري ملا مّتت 

مالحظته بالرّصد من أّن الكواكب يحدث لها أحيانًا أن ترتّد عىل أعقابها وتتّبع مساًرا 

عكسيًّا، وما يحدث لها من حاالت الوقوف والتّسارع. وليك يقع رّد هذه »االختالفات« 

إىل »التّشابه« افرتض القدامى أّن الّشمس تتّبع يف حركتها فلًكا مركزه نقطة خارجة 

عن مركز العامل، فكان من ذلك نظرية »الفلك الخارج املركز«. كم اضطّر القدامى 

إىل افرتاض وجود أفالك مركزها غري مركز العامل لكن يتحرّك مركزها حركة منتظمة 

حول هذا املركز. وملا كانت حركة الّشمس إذا فرضت حول مركز خارج مركز العامل 

تبدو مرّة مسعة ومرّة بطيئة مبقتىض أّن األقرب يبدو أرسع من األبعد، أمكن تفسري 

وباملثل، ملّا  املركز.  الخارج  الفلك  فرضيّة  باالعتمد عىل  االضطراب يف حركتها 

فرضت الكواكب األخرى تتحرّك حركة مركّبة من حركتها حول فلك التدوير وحركتها 

أحيانًا مساًرا معاكًسا  تتّبع  أنّها  ما يظهر من حركتها  أمكن تفسري  العامل،  حول مركز 

ملسار الفلك الحامل. وقد لّخص الطويس هاتني النظريتني يف كتاب التذكرة بقوله: 

نحن  الذي  العامل  مركز  نقطة خارجة عن  متشابهة حول  الحركة  األصول كون  »من 

بقربه ال يخلو من أن يكون املحيط الذي يتحرّك عليه ذلك املتحرّك، وليكن كوكبًا 

به، واألّول يسّمى  العامل وإما غري محيط  إما محيطًا مبركز  النقطة  مثال، حول تلك 

الخارج املركز والثاين يسمى التدوير« ]2].

.15r 1] الطوسي، نصير الدين، التذكرة في الهيئة، م.س، ص[

.10v-r11 2] الطوسي، نصير الدين، التذكرة في الهيئة، م.س، ص[
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منوذج فلك التدوير حسب ما ورد يف املجسطي أين يدور الكوكب املمثل بالنقطة Z حول 
[1[ .E الذي بدوره يدور متبعا دائرة الفلك الحامل الذي مركزه  A مركز فلك التدوير املمثل بالنقطة

حركة  لتمثيل  املركز  الخارج  الفلك  عىل  القائم  النموذج  بطليموس  اختار  وقد 

الّشمس، متّبًعا يف ذلك ما ذهب إليه هيباركوس، وبّرر اختياره بأنّه الّنموذج األبسط، 

باعتبار أنّه تكفي نقطة ثابتة خارج مركز العامل لتكون مركزًا لحركة فلك الّشمس وتفّس 

رسعته وبطأه. وتتمثّل بساطة هذا الّنموذج يف أنّه يقوم عىل حركة واحدة، أّما الّنموذج 

القائم عىل التدوير فبحركتني، فضاًل عن أّن التّدوير يستلزم مداًرا خارج املركز يف 

حني أّن خارج املركز ال يستلزم تدويرًا. كّل هذا أّدى ببطليموس إىل تفضيل األصل 

القائم عىل إثبات نقطة خارج املركز يدور حولها فلك الّشمس تفّس االختالف يف 

ليستا مختلفتني يف جوهرهم، عىل األقل  الفرضيتني  أّن  بنّي مع ذلك  حركته. لكّنه 

فيم يتعلّق بتفسري حركة الكواكب، وأنّهم يف نهاية األمر تقومان بالوظيفة نفسها. فإذا 

ما فرضنا أّن فلك التدوير يدور حول نقطة تدور حول مركز العامل فإّن ما يُشاهد من 

حركة الكوكب يكون هو نفسه إذا ما فرضنا أنّه يتبع مسار فلك خارج املركز أو مسار 

فلك تدوير يتحرّك مركزه حول نقطة غري ثابتة تدور حول مركز العامل.

]1] عن كتاب المجسطي لبطليموس:

Ptolemy’s Almagest, Translated and Annotated by G.J. Toomer, Duckworth, London, 1984, 

p. 145.
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منوذج يُبنّي أّن فرضيّة الفلك الخارج املركز، واملمثلة بالدائرة التي مركزهاΘ، وفرضيّة فلك 

التدوير، املمثلة بالدائرة التي مركزها Β، تؤّديان إىل النتيجة نفسها بالنسبة لحركة الكوكب املرموز 
[1[. Z إليه بحرف

عن  غنى  ال  أّن  والتدوير،  املركز  خارج  فرضيتي  وضع  بعد  للعلمء،  تبنّي  وقد 

يف  املشاهدة  الكثرية،  االختالفات  مشكل  لحّل  بينهم  التأليف  يجب  وأنّه  كليهم 

وإمّنا  األصلني،  من  واحد  اختيار  األمر  نهاية  عليهم يف  يكن  فلم  الكواكب.  حركة 

كان عليهم التأليف بينهم. وملا كان من املمكن متثيل االختالفات جميًعا )السعة 

والبطء والرجوع والوقوف( املالحظة يف حركة الكواكب كلّها )الداخلية والخارجية( 

إاّل  يصلح  ال  املركز  الخارج  الفلك  أصل  أّن  حني  يف  التدوير  أصل  عىل  اعتمًدا 

للكواكب الثالثة الخارجية )أي املريخ، زحل، املشرتي(، تركت نظريّة خارج املركز 

مكانها شيئًا فشيئًا لنظريّة فلك التدوير. لكن االنزياحات عن األصول الّنظريّة التي 

الفلسفة األفالطونيّة، وفيم بعد، يف طبيعيّات أرسطو، مل تقف عند  تّم وضعها يف 

هذا الحّد. فرغم ما كان لنظريتي الخارج املركز )الثابت واملتحرك( ونظرية التدوير 

من »مزايا« يف متثيل حركة الكواكب وحركة النريين متثياًل هندسيًّا مقبواًل، إاّل أنّهم 

الرّصد  اعتمًدا عىل  يتّم تسجيلها  التي  »االختالفات«  تفادي كثري من  مل ميّكنا من 

]1] عن كتاب المجسطي لبطليموس:

Ptolemy’s Almagest, Translated and Annotated by G.J. Toomer, Duckworth, London, 1984, 

p. .149
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والحساب خاّصة فيم يتعلّق بحركة القمر. فقد أّدت عمليّات الرّصد التي متّت يف 

زمن بطليموس إىل الوقوف عىل ما يف النمذج الفلكيّة املعتمدة لوصف حركة القمر 

وأوضاعه وكسوفاته من نقائص وغياب للّدقّة، ودفعت هذه النقائص ببطليموس إىل 

السعي إىل تعديل الّنظريّة املتعلّقة بحركة القمر. فعمد، يف سياق هذا التعديل، إىل 

إدخال مفهوم جديد يحاول به تفادي نقائص الّنمذج القدمية القامئة عىل نظريّة فلك 

التدوير الخاص به ال يتحرّك  أّن مركز فلك  القمر،  التدوير. فافرتض، لتفسري حركة 

حول مركز العامل )األرض( وإمّنا حول نقطة )وهمية( تبعد عن هذا املركز مبقداٍر 

النقطة  هذه  وقد سمى  املركز.  الخارج  الفلك  مركز  عنه  به  يبعد  ملا  ومقابل  مساٍو 

»معدل املسري«. ونحصل مبوجب إدخال فرضيّة معّدل املسري عىل حركة »متشابهة« 

املساهمة  املسري  معدل  نظريّة  وتُعترب  املفرتضة.  النقطة  هذه  باالعتبار  أخذنا  إذا 

الرئيسية لبطليموس يف علم الفلك املتعلّق بالحركة الدائرية للكواكب. إذ مل يسبقه 

إىل هذه الفكرة أحد. وإن كان وضع هذه النظريّة كان يف األصل لحّل اإلشكاليات 

املتعلّقة بحركة القمر عىل وجه الخصوص إال أّن ثبوت صالحيتها الحسابية أّدى إىل 

تعميمها، واعتُمدت لوصف حركة بقيّة الكواكب الداخليّة والخارجيّة.

منوذج بطليموس لتمثيل حركة الكواكب الخارجية املشرتي، زحل واملريخ وحركة كوكب 

الزهرة. وفيه مركز فلك التدوير ممثل بالنقطة C يتحرك عىل االستدارة عىل الفلك الحامل الذي مركزه 

T، لكن قيس طول القيس يكون يف أزمنة متساوية إذا قيست الحركة عىل االستدارة حول معدل 
[1[ .T عوضا عن مركز الحامل E املسري املمثل بالنقطة

]1] انظر:  
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التي  النقطة  التذكرة بقوله »وتكون  الفرضية يف  وقد لّخص الطويس وظيفة هذه 

عىل  البعد  هذا  منتصف  عند  أبدا  حولها  الحامل  وحركة  التدوير  مركز  حركة  تشابه 

القطر املار بهم ويسّمى مركز معدل املسري ويتوهم حولها دائرة بقدر منطقة الحامل 

يف  محيطه  مع  يقطع  التدوير  مركز  فإن  املسري.  معدل  فلك  ويسمى  سطحها  ويف 

أزمنة متساوية قسيا متساوية كان خطا خرج من مركز معدل املسري إىل مركز التدوير 

ليديره حركة متشابهة.«]1] وتعترب فرضيّة معّدل املسري اإلسهام الرئييس لبطليموس يف 

استعادة  املجسطي  النظريات املعروضة يف  مثّلت  الريايض، يف حني  الفلك  علم 

ملا ورثه بطليموس عّمن سبقه. وقد كانت النتيجة الرئيسية من إدخال هذه الفرضيّة 

هندسيّة  ومناذج  رياضيّة  نظريات  من  يوضع  ما  بني  التّباعد  إثبات  الفلك  علم  يف 

لوصف حركة الّسمء عىل مستوى الفكر والّنظر وبني ما يزمع أن تكون عليه الّسمء 

عىل مستوى الحقيقة والوجود. فنمذج العلمء ال تزعم أنّها تعرّب عّم عليه الكواكب 

الفلك  علم  بني  الفصل  هذا  إّن  مواقعها.  بحساب  تسمح  أشكااًل  تقرتح  وإمّنا 

له  األوضح  التعبري  يجد  فيزياء سموية  نظريات يف  باعتباره  الفلك  الريايض وعلم 

عنوانه  والذي  املجسطي  الرئيسيني:  بطليموس  مؤلّفي  بني  الحاصل  االختالف  يف 

اقتصاص  وكتاب   )Μαθηματική σύνταξις( الرياضيات«  يف  »املؤلف  األصيل 

أحوال الكواكب)’Υποθἐσείς τῶν πλανωμἐνων(. ولعّل هذا التّباعد بالّذات هو 

الذي جعل علم الفلك العريب يضع موضع شّك ومراجعة جملة أعمل بطليموس 

علم  منزلة  الخالف حول  محور  مثّلت  التي  هي  املراجعة  هذه  قيمة  لكن  الفلكية. 

الفلك العريب يف تاريخ علم الفلك عامة.

إّن الذي تّم االتّفاق حوله بني املسترشقني، املؤرخني لعلم الفلك، هو أّن علم 

بكتب  املسلمني  فعناية  له.  حاضًنا  اإلسالمي  التقليد  يف  وجد  قد  اليوناين  الفلك 

بطليموس، ترجمًة وتلخيًصا ورشًحا ونقًدا، هي التي كانت السبب الرئييس يف حفظ 

علم الفلك اليوناين واإلبقاء عىل جذوته بعد أن انطفأت طيلة الفرتة البيزنطية. لكن، 

G. Saliba in “The role of Maragha in the development of Islamic Astronomy: a scientific 

Revolution before the Renaissance”, in Revue de Synthèse, IVe S. N°s 3-4, juil. déc. 1987, 

p. 367.

.22r 1] الطوسي، نصير الدين، التذكرة في الهيئة، م.س، ص[
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وإن تّم االتّفاق حول عناية العلمء املسلمني باإلرث اليوناين، فإنّه يوجد اختالف 

لحفاظ  أّن  شّك  وال  البطليمويس.  الفلك  بعلم  مقارنة  اإلسالمي  العلم  قيمة  حول 

مركزيّة  فكرة  عىل  القائم  البطليمويس  الفلك  علم  منوذج  عىل  املسلمني  العلمء 

من  املتقّدمني  أغلب  اعترب  حيث  العريب.  العلم  قيمة  تحديد  يف  أهميًّة  األرض 

املؤرّخني لعلم الفلك أّن املساهمة اإلسالميّة يف تطّور هذا العلم مل تكن باليشء 

الذي يستحّق الّذكر. فم قام به العلمء يف الفرتة الوسيطة مل يتجاوز عندهم مجرّد 

التلخيص والتعليق عىل منجزات العلم اليوناين. لذلك درج هؤالء املؤرخني عىل 

علم  وبني  اليوناين  العلم  بني  الفاصلة  الطويلة  القرون  متجاهلني  كبرية،  قفزة  القفز 

الفلك الكوبرنييك، معتربين أن ال يشء جدَّ يف الفرتة الفاصلة بني هذين العلمني. 

املسلمني  العلمء  بقاء  أّن  الفلك عىل  لعلم  التاسع عرش  القرن  مؤرّخو  أجمع  وقد 

سجناء فكرة مركزية األرض جعلهم يبقون أرسى إشكاليّة علم الفلك اليوناين املتمثّلة 

يف إيجاد مناذج تعتمد عىل الحركة »املتشابهة« والدائرية لتمثيل حركة الكواكب.

يف ظّل عدم قدرة هؤالء املؤرّخني عىل االطاّلع عىل الرّتاث العريب يف مجال 

علم الفلك نتيجة لعدم توفّر املراجع الكافية، ولعائق اللّغة أحيانًا، وللقصور عن فهم 

وجوه الجدة يف املؤلّفات العربيّة أحيانًا أخرى، كان حكمهم عىل العلم العريب يتّجه 

األورويب  والعلم  )بطليموس(  اليوناين  بالعلم  مقارنة  دنيا  مرتبة  إىل جعله يف  غالبًا 

وعلم  عامة  العلم  تاريخ  قراءة  يف  التّوّجه  لهذا  املمثلني  بني  ومن  )كوبرنيكوس(. 

الفلك عىل وجه الخصوص نجد بول تانريي )Paul Tannery( يف كتابه أبحاث يف 

أين ال يذكر شيئًا عن العلم العريب، ويكتفي بأن يذيل  تاريخ علم الفلك القديم]1]، 

كتابه هذا مبلحق تضّمن أحد فصول كتاب التذكرة لنصري الدين الطويس ترجمه كارا 

دي فو )Carra de Vaux(. وقد أكّد هذا األخري، يف مقدمة هذه الرتجمة، عىل أّن 

اليوناين.]2]  وميثّل  العلم  دون  يبقى  العبقريّة« مم جعله  »قّوة  تنقصه  العريب  العلم 

[1[ P. Tannery, Recherches sur l’histoire de l’astronomie ancienne, Paris, 1893.

]2] انظر:

P. Tannery, Recherches sur l’histoire de l’astronomie ancienne, Appendice VI : M. Carra de 

Vaux, »Les sphères célestes selon Nasīr-Eddin Attūsī «, Paris, 1893, p. 338.
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الفصل، الذي تجّشم كارا دي فو عناء ترجمته، يف الحقيقة، محاولة من نصري الدين 

الطويس )ت1274( لتجاوز الصعوبات التي توجد يف كتاب املجسطي يف التوفيق 

ما  لتفسري  نظريّة معدل املسري  بدياًل عن  يقرتح حالًّ  والنظرية، وهو  بني املالحظة 

يوجد من »اختالفات« يف حركة الكواكب. وتعتمد نظرية الطويس عىل فكرة جعل 

حركة الكواكب ممثلة اعتمًدا عىل دائرتني، قطر إحداهم مساو لنصف قطر األخرى، 

فإذا فرضتا متمستني عىل نقطة وتتحرك الصغرية داخل الكبرية بضعف رسعة الكبرية 

الفرضية أن تحّل بشكل  فإّن من شأن هذه  الكبرية،  اتّجاه معاكس التّجاه حركة  يف 

مرض مشكل اختالف حركة الكواكب. وقد تم تبّني هذا النموذج، الذي اصطلح فيم 

الفلك مبا يف  الالحقني من علمء  قبل  الطويس«، من  بعد عىل تسميته »مبزدوجة 

ذلك كوبرنيكوس]1].

منوذج ما أصبح يعرف مبزدوجة الطويس يف متثيل حركة القمر]2]

 لكن، رغم ما يف نظريّة الطويس هذه من جدة مقارنة مبن سبقه، اعترب املرتجم 

هذا الجهد يف حّل اإلشكاالت املتعلقة »بهيئة أفالك القمر«]3] عالمة »تجعلنا نشعر 

]1] انظر: بشأن مزدوجة الطوسي وأثرها في تاريخ علم الفلك 

E. S. Kennedy, »Late Medieval Planetary Theory« Isisi, 57, 1966, p. 370.

.28v 2] الطوسي، التذكرة في الهيئة، م.س، ص[

]3] انظر: م.ن، الفصل الحادي عشر، ص r 28 وما يليها.



97 علم النجوم أم علم الهيئ�ة أم علم الفلك؟ 

مبا يف علم املسلمني من ضعف وسخف عندما يريد أن يكون مجّدًدا«]1] فمحاولة 

الطويس ال متثّل يف رأيه سوى »ملسات تضيف للمجسطي وال تغريه، القصد منها 

إمتامه ال تقويضه«]2].

ومبثل هذه النظرة التي ال ترى يف علم الفلك العريب جّدة تستحق الذكر، حكم 

أنّه ينقصه ما كان  بيار دوهيم )Pierre Duhem( عىل عمل العلمء العرب، واعترب 

عبقريّة يف  لليونان من  كان  ما  لهم  يكن  إنّه مل  وقال  اإلبداع  قدرة عىل  لليونان من 

مجال الهندسة ومن دقّة يف مجال التفكري املنطقي، لذلك مل يقّدموا سوى إضافة 

هزيلة لعلم الفلك اليوناين؛ إذ إنّهم ظلّوا سجناء تفكري حيّس ومل يقدروا عىل االرتقاء 

إىل مستوى الفكر اليوناين املجرّد. بل إنّهم، حتى يف مقارباتهم هذه املعتمدة عىل 

الخيال، مل يفعلوا شيئًا سوى أنّهم قلّدوا بطليموس واقترصوا عىل »نسخه«.]3] ويف 

مثل هذا التّوّجه الذي يجعل العلم العريب مجرّد وسيط سلبي بني العلم اليوناين وبني 

العلم األورويب سار املؤّرخ لعلم الفلك جون لويس إميل دراير )J.L.E. Dreyer( يف 

كتابه الذي ألّفه سنة 1906 عن تاريخ علم الفلك، والذي أعيد نرشه سنة 1953. فقد 

خّصص دراير الفصل الحادي عرش من كتابه ملن سّمهم »بعلمء الفلك الرشقيني« 

)Oriental Astronomers( وجمع فيه بني العلمء العرب والهنود والصينيني وبّرر 

أعملهم  لتناول  قليلة  بصفحات  واالكتفاء  العلمء  هؤالء  أعمل  عند  التوقّف  عدم 

بأنّهم »وإن كانت لهم عند األوروبيني مزية إبقاء جذوة علم الفلك حيّة، فإنّه ال ميكن 

أن ننكر أنّهم تركوا علم الفلك إجماًل مثلم وجدوه... وأنّهم مل يقّدموا إسهاًما واحًدا 

يف تطّور الّنظريات املتعلّقة بالكواكب.«]4]

[1[  P. Tannery, Recherches sur l’histoire de l’astronomie ancienne, Appendice VI : M. Carra 

de Vaux, »Les sphères célestes selon Nasīr-Eddin Attūsī«, Paris, 1893, p. 338. 

]2] م.ن، ص 347.

.P. Duhem, Le Système du monde, t. II, Paris, 1914, p. 117-118 :3] انظر[

]4] انظر: 

J. L. E. Dreyer, A History of Astronomy from Thales to Kepler, formerly titled “History of 

the Planetary Systems from Thales to Kepler”, revised with a foreword by W. H. Stahl, Sec-

ond Edition, Dover Publications, INC., 1953, p. 249.  
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واألرجح أّن ما أرشنا إليه من نقص لدى هؤالء املؤرّخني يف املادة الكفيلة بإدراك 

القيمة الفعلية إلنجازات العرب يف مجال علم الفلك هو الذي أّدى إىل الحكم عليه 

بالدونيّة. فدوهيم مل يعرف اآلثار العربية إال عرب وساطة الرتجمة الالتينية، أما كارا دي 

فو فمعرفته بالعربية كانت مقرتنة بعدم قدرته عىل إدراك وجه الجدة يف الطرح الذي 

قّدمه الطويس يف التذكرة. أما دراير فلم يعرف من علم الفلك العريب إال عموميات 

ال تبلغ تفاصيل التطّورات التي حصلت يف علم الفلك عىل أيدي العلمء العرب.

خلفيات هذه القراءة االستشاقية لعلم الفلك العريب

موقف  حّدد  الذي  املسبق  الحكم  أصول  أّن   )R. Morelon( موريلون  يعترب 

مؤرّخي العلم تجاه العلم العريب تعود إىل أعمل دوملرب )Delambre( الذي كرّس، 

الفلك  علم  من  العام  املوقف  الوسيط،]1]  الفلك  علم  تاريخ  كتابه حول  من خالل 

العريب الذي ساد لدى مؤرّخي العلم يف القرن التاسع عرش.]2]  وقد تطرّق دوملرب 

االطاّلع عىل  له  يتسّن  العرب مل  الفلك  علمء  من  محدود  عدد  إىل  هذا  كتابه  يف 

واقترص  الالتينية،  الرتجمة  خالل  من  فقط  وذلك  مبارشة،  غري  بطريقة  إال  أعملهم 

يف دراسته عىل جملة من املؤلفات التي هي يف أغلبها رشوح وتبسيط لعلم الفلك 

البطليمويس. والحّق أّن دوملرب قد اعرتف منذ بداية تناوله لعلم الفلك العريب بأنّه 

تعوزه املعرفة الدقيقة والكاملة لهذا املجال، وأنّه يف انتظار استكمل الوثائق الكفيلة 

االقتصار  الفلك، ميكن  العربية يف مجال علم  فكرة أوضح عن املساهمة  بتكوين 

عىل ما هو متوفّر من خالل الرتجمت الالتينيّة.

]1] خّصص جون باتيست جوزيف دولمبر الكتاب األول من مؤلفه تاريخ علم الفلك في العصر الوسيط 

)ص، 224-1( لبعض من العلماء العرب هم على سبيل الذكر أحمد بن كثير الفرغاني )ت861م( ومحمد بن 

جابر بن سنان البتاني )ت929م( وابن يونس المصري )ت1009( وأبو اسحق البطروجي )ت1204م(  أنظر 

J.B. Delambre, Histoire de l’astronomie au Moyen Age, Paris, 1819.

]2] انظر:

R. Morelon, »Une proposition de lecture de l’histoire de l’astronomie arabe« in De Zénon 

d’Elée à Poincaré, Recueil d’études en hommage à Roshdi Rached, édité par R. Morelon et 

A. Hasnawi, Les Cahiers du MIDEO, Louvain-Paris, 2004, p.237.
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ولقائل أن يقول، إّن املواد املتوفّرة لدينا عن مايض الّنشاط العلمي عند املسلمني 

يف مجال علم الفلك كافية لتكوين فكرة عاّمة عنه، والذي نجده مشرتكًا بني الكتب 

املؤلّفة يف هذا العلم هو أنّها جميًعا إّما ترجمة للكتب اليونانيّة أو هي تلخيص لها 

يفعل شيئًا  الفلك عند املسلمني يف مجمله مل  فإّن علم  وبالتال  تعليق عليها.  أو 

سوى أنّه استعاد، بلغة عربية، منجزات العلم اليوناين. تقف مزيّة هذا العلم إذن عند 

بداية  سيتوىّل  الذي  األورويب  التقليد  إىل  اليوناين  لإلرث  محايد  ناقل  مجرّد  كونه 

من عرص النهضة تطوير علم الفلك بعد أن تسلّمه عرب قناة الرتجمة الالتينية للرتاث 

العريب اإلسالمي. لكن ما مل ينتبه إليه هذا التّوّجه يف قراءة تاريخ العلم هو أّن الفكرة 

العاّمة التي كّونها عن منزلة العلم العريب انطالقًا، بزعمه، من املعطيات املتوفّرة، مل 

تتّكون بناء عىل هذه املعطيات وإمّنا هي موجودة لدى املسترشقني قبل جمع هذه 

املعطيات أو هي، بشكل أدق، تقود جمعهم لها.

فإن كّنا نعتقد، مثلم اعتقد دوهيم، أّن العلمء املسلمني يفتقرون إىل ما يكفي 

من الّنبوغ والعبقريّة إلنشاء نظريات جديدة غري تلك التي وجدوها عند اليونان، فإن 

اشتغالنا عىل مؤلّفاتهم سيتمثّل أساًسا يف بيان مدى نجاح املسلمني يف نقل العلم 

اليوناين إىل لغتهم، وإىل بيان مدى ما تكشفه رشوحهم لكتب اليونان من قدرة عىل 

كان محكوًما  اإلسالمي  الرّتاث  لدراسة  فو  دي  كارا  توّجه  أن  الظّّن  وأغلب  فهمها. 

بنظرة مسبقة أوحت له بها ما سبق أن حاول إثباته أرنست رينان )Ernest Renan( من 

أن املسلمني، والجنس السامي عىل العموم، غري قادرين عىل تطوير العلوم العقليّة 

مبوجب سمة تحّدد عقليّتهم.]1] والغالب عىل الظّن أيًضا أّن جذور هذا التمييز بني 

األعراق واألجناس، بقطع الّنظر عن توّجهه العنرصي الذي يسعى إىل تربير املطامع 

االستعمريّة عند الّدول األوروبية، له جذور يف التّوّجه الوضعي عىل العموم. فليس 

من املستبعد أن تكون الثّقة املطلقة يف الفكر العلمي، والتي تبدو بوضوح يف كتاب 

مستقبل العلم الذي كتبه رينان سنة 1890، هي التي متثّل اإلطار العام الذي يجب 

السامي، واإلسالمي عىل وجه الخصوص،  الفكر  اعتبار  أن يفهم ضمنه امليل إىل 

إىل  فالّسعي  والرصامة.  الّدقّة  وتنقصه  العاطفة  عليه  تغلب  ثانية«،  درجة  »من  فكرًا 

.E. Renan, Histoire générale et système comparé des langues sémitiques, Paris, s.d., pp. 8-9 :1] انظر[



100

التمييز بني الخطاب العقالين وبقيّة األشكال األخرى من الخطاب )الشعر، الفن(، 

وإىل التمييز بني العلم وبقيّة الّرؤى األخرى للعامل )الدين واألسطورة والسحر(، وهو 

جوهر األطروحة الوضعية، أّدى بشكٍل ما إىل اعتبار أّن غلبة شكل من أشكال الوعي 

ميثّل سمة مميّزة لعرق من األعراق. ومن مثة ميكن أن نذهب إىل أّن غلبة جانب من 

الجوانب الثّقافيّة عىل حضارة ما ميثّل الّسمة الرئيسية التي تحّدد فكر شعوب هذه 

الحضارة، حتى وإن اختلفت أجناسهم. فغلبة الفكر الديني عىل الحضارة اإلسالمية 

تجعلنا بهذا املنطق نعترب أّن العرب ليسوا قادرين عىل فهم العقل العلمي فضاًل عن 

تطويره. ورغم أّن املسلمني ليسوا عربًا يف أغلبهم، ورغم أّن عنايتهم بالعلوم العقليّة 

النقليّة، ورغم ما يوجد لدى املسلمني من تسامح تجاه  بالعلوم  تضاهي اهتممهم 

العلمء مل يوجد مثله يف الحضارة الغربية، فإّن هذا مل مينع من الحكم عىل الفكر 

اليوناين والفكر األورويب.  الفكر  اإلسالمي حكًم قاسيًا يجعله يف درجة أدىن من 

العلمي غالبًا ما تجعلنا نحرص عىل جعله مستقالًّ عن  الفكر  الثّقة املطلقة يف  إّن 

ال  أن  نعتقد  االختزال  املثال  التّوّجه  من  وبرضب  األخرى.  التفكري  أشكال  كافّة 

وجود لفكر علمي لدى من توجه أفعاله ونشاطاته اعتقادات دينيّة. والحّق أنّه مثلم 

يوجد أصوليون متعّصبون للدين يوجد أيًضا أصوليون متعّصبون للعلم. ومثلم ميكن 

للتعّصب الّديني أن يأخذ أشكااًل تتناىف مع روح التّسامح الّديني، ميكن للتعّصب 

للعلم أن يأخذ أشكااًل تتناىف مع املوضوعيّة العلميّة.

إّن فهم التّاريخ عىل أنّه تاريخ تحّقق الفكر العلمي بإقصائه كافّة أشكال الوعي 

الوعي غري  يؤّدي إىل عّد أشكال  امليتافيزيقي(  )الفكر األسطوري والفكر  األخرى 

العلميّة عوائق للعقالنيّة أو عالمات تدّل عىل غيابها أو عىل عدم القدرة عىل تطوير 

النظريات العلميّة. وبناء عىل هذا التّصّور لتاريخ العلم وعالقته بثقافة الشعوب توجه 

مسترشقو القرن التاسع عرش إىل الرّتاث اإلسالمي يبحثون فيه عّم ميكن أن يكون 

ليأخذ  النهضة األوروبية  منه فكر عرص  اليوناين ومجرّد وعاء سيغرف  للعلم  صدى 

يتّم  أن  اليونان. ومبجرّد  مبارشة عن  أخذها  له  يتسّن  فيه من علوم مل  ما رسب  منه 

وميكن  معدنه  إىل  الدّر  يعود  العريب،  اللّغوي  حاملها  من  العلوم  هذه  استخالص 

للعلم أن يواصل مشواره عىل يد أصحابه الذين أبدعوه والقادرين عىل إحيائه وتطويره 
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بعد أن قىض فرتة من الجمود يف أرض غريبة عن الّروح العلميّة لدى أناس احتفظوا 

به دون أن يكونوا قادرين عىل فهمه فضاًل عن تطويره والتّقّدم به. عىل أساس هذا 

الفهم لتاريخ العلم نجد إميل دراير )J.L.E. Dreyer( يعنون الفصل املتعلّق بعلم 

 The revival of Astronomy( الفلك يف عرص النهضة »بإحياء علم الفلك يف أوروبا

in Europe(«]1] مضمرًا أنّه قبل هذا العرص كان هذا العلم يف فرتة موت وخمود.

هذه هي الّصورة التي تخيّل بها املسترشقون يف القرن التاسع عرش الفكر العلمي 

يتّم  أن  ينبغي  أنّه  اعتقدوا  املسبق  الحكم  هذا  عىل  وبناء  الكالسييك،  اإلسالم  يف 

التّوّجه إىل دراسة تاريخ هذا الفكر باعتباره فرتة انتقاليّة. فالعلم العريب هو فرتة كمون 

وركود للعقل العلمي تقع بني والدة لدى اليونان، وانبعاث وعودة إىل النشاط لدى 

األوروبيني يف عرص النهضة. إّن فكرة تاريخ علم الفلك عند املسلمني باعتباره فرتة 

»بني- بني« هي التي تقود أعمل مؤرّخني أمثال فرونسوا نو )François Nau( الذي 

رأى يف أعمل أيب الفرج بن العربي الفلكية منوذًجا ألعمل علمء الفلك العرب عاّمة 

والذين يظلّون بزعمه مجرّد »شارحني ومنّجمني هواة، ال نعجب بهم إاّل ألنّنا ال نعرف 

األعمل اليونانيّة، مثلهم األعىل.« وبناء عىل هذا الحكم يعترب فرانسوا نو أّن عمل ابن 

العربي مجرّد »تلخيص ألعمل بطليموس )مع بعض اإلضافات العربية(«]2].

]1] انظر:

 J. L. E. Dreyer, A History of Astronomy from Thales to Kepler, formerly titled “History 

of the Planetary Systems from Thales to Kepler”, revised with a foreword by W. H. Stahl, 

Second Edition, Dover Publications, INC., 1953, p. 281.  

]2] انظر: مقدمة ترجمة كتاب ابن العبري إلى الفرنسية في

F. Nau, Le livre de l’ascension de l’esprit sur la forme du ciel et de la terre cours d’astronomie 

rédigé en 1279 par Grégoire Aboulfarag, dit Bar Hebraeus, Paris, 1899, introduction, p. 

XIV, cité par G. Saliba, » The rôle of Maragha in the development of Islamic Astronomy: 

a science revolution before the Renaissance «, Revue de synthèse, IVe S, N°s 3-4, Juil.-déc. 

1987, p. 362.
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إعادة الّنظر يف قيمة علم الفلك العريب

اليوناين حتى  الرّتاث  لرتجمة  العرب  اعتمدها  التي  التقنيات  ننظر يف  أن  يكفي 

الكتب  دقيٍق ملضامني  فهٍم  الرتجمة هذه كانت قامئة عىل  أّن عمليّة  ندرك بسهولة 

ما  اإلسالمية  العربية  للحضارة  املنتمني  وأّن املرتجمني  العربية،  إىل  نقلها  تّم  التي 

كانوا ينقلون بشكل حريف ما وصل إليهم من اإلرث اليوناين، وإمّنا كانوا عىل علم 

هو  واًحدا  مثاالً  نأخذ  أن  ذلك  إلثبات  ويكفي  نقلها.]1]  عىل  يعملون  التي  بالعلوم 

حنني بن اسحق. ومعلوم أنّه شارك يف عمليات الرتجمة التي نشطت يف بغداد منذ 

الّنصف األّول من القرن الثالث للهجرة. وقد ترك كتابًا يصف فيه التقنية التي اعتمدها 

يونانيّة عّدة منه،  لديه نسخ  بعد أن تجتمع  إاّل  إنّه ال يرتجم كتابًا  فيه  يقول  للرتجمة 

فيقابل بعضها ببعض حتى تصّح منها نسخة واحدة، ثم يقول »وكذلك من عاديت أن 

أفعل يف جميع ما أترجمه.«]2] فكيف ميكن أن نزعم أّن القامئني عىل ترجمة اإلرث 

اليوناين كانوا غري مدركني ألبعاده وإشكالياته والحال أنّهم يعتمدون عىل فهم واضٍح 

ودقيق ملضامينه؟ يقول حنني عن نفسه: »وكنت شابًا من أبناء الثالثني سنة أو نحوها 

وكانت قد التأمت ل عدة صالحة من العلم يف نفيس وفيم ملكته من الكتب«]3]. 

فبنّي من قوله هذا أّن املرتجم يقبل عىل الرتجمة بعد أن يكون قد اكتسب عىل األقّل 

مبادئ العلوم التي يشتغل عليها.

وإمّنا عمدوا إىل رشحها  اليوناين،  الفلك  العرب برتجمة كتب علم  يكتِف  ومل 

والتعليق عليها، ثم يف مرحلة أخرى نقدها وبيان نقائصها، وأخريًا اقرتاح البدائل. وال 

شّك أّن العرب قد سلكوا طريًقا وسطًا تجاه الرّتاث اليوناين يدّل عىل أنّهم، بعكس 

ما زعمه بعض املسترشقني، أقرب إىل الّروح العلميّة وإىل العقالنيّة من غريهم من 

املتعّصبني لثقافتهم ودينهم. فلم يقفوا إزاء هذا الرّتاث موقف الرّافض الطاعن يف 

]1] مثلما أشار إلى ذلك جورج صليبا في المرجع المذكور، ص364 وما يليها.

]2] انظر:

G. Bergsträsser, Ḥunain Ibn Isḥāq, über die syrischen und arabischen Galen – Übersetzu-

ngen, Leipzig, 1925, p. 5.

]3] م.ن، ص6.
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قيمته من غري معرفة ودراسة، فلم يهملوه ومل يرتكوا االشتغال به كم فعل البيزنطيون 

الذين طوى النسيان عندهم علم القدامى، بل أولوه حّقه من العناية. كم مل يجعلوا 

املسترشق  اعرتف  لقد  الّنقد.  فوق  تضعه  وتقديس  إجالل  موضع  الرّتاث  هذا  من 

كارا دي فو »بأنّه مل يكن لبطليموس عىل العلمء العرب أو الفرس سلطة غري قابلة 

للّنقاش«، وبأنّه كان »لفكرهم كّل الحرية الاّلزمة لتطوير العلم القديم وتغريه«.]1]  ومل 

العلمء يف  الّنقدي يف أعمل  الوقوف عىل املنحى  يحمله عىل هذا االعرتاف إال 

الحضارة العربية اإلسالمية وما اجتهدوا فيه للكشف عن اإلشكاالت التي تضمنتها 

نظريات بطليموس.

وقد تجىّل هذا املنحى الّنقدي من خالل توجهني مختلفني. سعى أحدهم إىل 

تجاوز علم الفلك البطليمويس بالتّخيّل عن نظرية فلك التدوير والعودة إىل النمذج 

القامئة عىل الدوائر األحادية املركز وذلك لتفادي مناقضة علم الفلك ملبادئ العلم 

التّوّجه بوجه خاّص علمء الغرب اإلسالمي. إذ يذكر ابن  الطبيعي. وقد كرّس هذا 

رشد وكذلك البطروجي أّن البن طفيل نظريّة هاّمة يف علم الفلك تساعد عىل حّل 

اإلشكاالت املتعلّقة بحركة الكواكب بشكل مغاير ملا يوجد عند بطليموس.]2] ويف 

الفلك  التّوّجه لعلمء  فيه هذا  يؤكّد  الطبيعة نعرث عىل قول البن رشد  بعد  ما  تفسري 

لالنفصال عن نظريّة فلك التدوير: »القول بفلك خارج املركز أو بفلك التدوير أمر 

خارج عن الطبع، أّما فلك التدوير فغري ممكن أصاًل وذلك أّن الجسم الذي يتحرّك 

عىل االستدارة إمّنا يتحرّك حول مركز الكّل ال خارًجا عنه إذ كان املتحرك دورا هو 

]1] انظر:

P. Tannery, Recherches sur l’histoire de l’astronomie ancienne, Appendice VI : M. Carra de 

Vaux, »Les sphères célestes selon Nasīr-Eddin Attūsī«, Paris, 1893, p. 337. 

]2] انظر: 

S. Munk, »Des principaux philosophes arabes et de leurs doctrines«, in Mélange de philos-

ophie juive et arabe, Paris, 1857, p. 412.

انظر أيًضا:

L. Gauthier, »Une réforme du système astronomique de Ptolémée tentée par les philosophes 

arabes du XIIe siècle«, in Journal Asiatique, 1909, pp. 26-27.
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الذي يفعل املركز، فلو كان ها هنا حركة دورا خارجة عن هذا املركز لكان ها هنا 

مركز آخر خارج عن هذا املركز، فيكون هنالك أرض أخرى خارجة عن هذه األرض 

وهذا كله قد تبني امتناعه يف العلم الطبيعي«]1].

أّما التّوّجه الثاين يف نقد علم بطليموس فقد بدأ قبل أعمل علمء الغرب اإلسالمي 

بأكرث من قرن، وكانت عالمته املميزة كتاب ابن الهيثم الشكوك عىل بطليموس الذي 

كتاب  بطليموس، يف  فيها  وقع  التي  املواقع  اسمه،  ذلك  يدل عىل  مثلم  فيه،  بنّي 

تسعى  وأبحاث  لدراسات  منطلًقا  العمل  هذا  كان  وقد  تناقضات.  يف  املجسطي، 

إىل تجاوز نظريّات بطليموس حول حركة الكواكب. وإن كان املغاربة من العلمء 

املسلمني سوف يوّجهون جهودهم ضّد نظريتي الفلك خارج املركز وفلك التدوير، 

فإّن علمء الرّشق اإلسالمي قد اعتربوا أّن نظريّة التدوير »جائزة« وإن مل توافق دقيق 

نظريّته  برأيهم يف  يتمثّل  البطليمويس  الفلك  علم  الرئييس يف  الخلل  لكن  الرّصد. 

املتعلّقة »مبعدل املسري«. وقد وّجه علمء من قبيل مؤيّد الدين العريض )ت1266م(، 

صياغة  نحو  أبحاثهم  )ت1375(،  الشاطر  وابن  )ت1274(،  الطويس  الدين  ونصري 

مناذج بديلة تصلح ما يف نظريّة معدل املسري من عيوب. وقد وقف بعض مؤرّخي 

درايتهم  الجهود، وساعدت  العرشين عىل هذه  القرن  من  األّول  الّنصف  منذ  العلم 

العلميّة  القيمة  إدراك  عىل  العربية،  باللّغة  ومعرفتهم  الوسيط،  الفلك  علم  مبناهج 

والتي  التاسع،  القرن  منذ  العرب  العلمء  يد  إنجازها عىل  تّم  التي  النقديّة  لألعمل 

تّوجت بأعمل ما صار يعرف »مبدرسة مراغة« الفلكية، هذه املدرسة التي تأّسست 

عرش  الثالث  القرن  من  الثاين  الّنصف  يف  نفسه  باالسم  يعرف  الذي  املرصد  حول 

امليالدي. وقد أسفرت دراسة أعمل هذه املدرسة عىل نتائج أّدت إىل قلب املوقف 

من العلم العريب وتغيري التصّور الّسائد لعالقته بالعلم اليوناين والعلم األورويب عىل 

حد السواء. ومن األعمل البارزة التي كرّست هذا التّوّجه املقال الذي نرشه فيكتور 

روبريتس )Victor Roberts( سنة 1957 حول نظريات ابن الشاطر الفلكية املتعلّقة 

بحركة القمر والشمس.]2] وقد بنّي فيه أّن التّمثل بني النظريات املعروضة يف كتاب 

]1] ابن رشد: تفسير ما بعد الطبيعة، تحقيق: موريس بويج، ال ط، بيروت، 1948، جVII، ص1661.

]2] انظر:
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التعليق  وبني تلك التي توجد يف كتاب  نهاية السول يف معرفة األصول  ابن الشاطر 

الصغري )Commentariolus( لكوبرنيكوس، والتي متثّل متهيًدا لنظريّاته املعروضة 

 De revolutionibus orbium( الساموية   لألفالك  الدائرية  الحركة  يف  كتابه  يف 

coelestium( ال يرتك مجااًل للشّك يف أّن لكوبرنيكوس معرفًة بأعمل مدرسة مراغة 

والنظريات الفلكية املقرتحة يف إطارها. ويف مقال يواصل هذه الدراسة ألعمل ابن 

 Edward( الشاطر املجّددة يف مجال علم الفلك،]1] يعترب إدوارد ستيوارت كينيدي

Stewart Kennedy( أّن الّنمذج التي يقرتحها ابن الّشاطر يف نهاية السول تقوم عىل 

وصف حركة الكواكب اعتمًدا عىل قطع مستقيم تربط بني املركز الذي هو األرض 

النموذج  عن  مختلًفا  منوذًجا  تبّنى  قد  فإنّه  وعليه  مساره،  تحديد  املراد  والكوكب 

املعتمد يف علم الفلك البطليمويس والذي يقوم عىل إثبات وجود مدارات أفالك 

الحاصل بني مناذج كوبرنيكوس  إّن االختالف  كينيدي  خارجة عن املركز. ويقول 

ومناذج ابن الشاطر ليس إال نتيجة؛ ألّن مناذج هذا )كوبرنيكوس( قامئة عىل مركزية 

الّشمس ومناذج ذاك )ابن الشاطر( عىل مركزيّة األرض. ولو مل يكن هذا االختالف 

لكانت مناذجهم متمثلة متام التّمثل.  لذلك فإّن افرتاض أّن الفليك األورويب قد 

عمل يف وقت الحق وهو يجهل متام الجهل عمل سلفه العريب لهو تعّسف ظاهر.

وابتداًء من هذا االكتشاف املتعلّق بوجود شبه واضح بني أعمل مدرسة مراغة 

وأعمل كوبرنيكوس تتالت الدراسات يف اتّجاه البحث عن العالقة بني هذين الطرفني. 

 )O. Neugebauer( وأوتو نوغباور )N.M. Swerdlow( وقد بنّي نويل مارك سواردلو

أّن  الكواكب  كوبرنيكوس يف حركة  نظريّة  البارزة حول  األعمل  آخر  من  واحد  يف 

الّشبه بني هذه الّنظرية وما تّم اقرتاحه ضمن مدرسة مراغة الفلكيّة يحتّم علينا أن نكّف 

عن طرح سؤال »هل عرف كوبرنيكوس أعمل هذه املدرسة؟«  باعتبار أّن اإلجابة 

Victor Roberts, “The Solar and Lunar Theory of Ibn ash-Shāṭir: A Pre-Copernican Coper-

nican Model”, in Isis, Vol. 48, No. 4 )Dec., 1957(, pp. 428-432.

]1] انظر: 

E. S. Kennedy and Victor Roberts, “The Planetary Theory of Ibn al-Shāṭir”, in Isis, Vol. 50, 

No. 3 )Sep., 1959(, pp. 227-235.
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عن  البحث  إىل  بالتال  ننتقل  وأن  نفسها،  وتفرض  بديهيّة  أصبحت  باإليجاب  عنه 

»كيف؟ ويف أية ظروف عرفها؟«]1] 

هكذا نتبنّي عمق األخطاء التي وقع فيها املسترشقون يف القرن التاسع عرش عند 

للّدراسات االسترشاقيّة  العيب األسايس  الفلك عند املسلمني. لكن  لعلم  تقييمهم 

العلم،  هذا  اإليديولوجي عىل  التّحامل  يكمن يف  ال  العريب  الفلك  لعلم  املتقّدمة 

والذي وّجه تفكري املسترشقني يف القرن التاسع عرش واستنتاجاته الوجهة الخاطئة، 

وإمّنا، إذا تركنا جانبًا مسألة التعّصب للمركزيّة األوروبيّة، وافرتضنا جداًل حسن النيّة 

والرغبة يف االلتزام باملوضوعيّة والحياد، هو التّسع يف الحكم عىل قيمة علم الفلك 

العريب اعتمًدا عىل كمٍّ محدود من املعطيات. فلم يكن متوفّر لهؤالء املسترشقني 

من اإلرث العريب يف مجال علم الفلك إاّل النزر القليل لكّنهم اعتربوه كافيًا للحكم 

عىل قيمة هذا العلم حكًم عاًما.

تفكيك القراءة االستشاقية لعلم الفلك العريب

وليك ميكن أن نفّكك املوقف الطاعن يف قيمة العلم العريب ونفهم أصوله وما 

يسكت عنه من مصادرات ميكن أن نبادر بتحليل التوّجهات املختلفة للتأريخ لعلم 

الفلك عند املسلمني من خالل الوقوف عىل تسميات ثالث لهذا العلم، وهي: علم 

النجوم، علم الهيئة، وعلم الفلك. ونفحص األسباب التي دفعت إىل اختيار أحداها 

دون البقية. سنبدأ إذن بعلم النجوم وسنسأل ما املشكل يف االعتمد عىل مصطلح 

النجوم]2] يف تسمية العلم الذي ننظر فيه؟

واألسرتولوجيا.  األسرتونوميا  بني  للتمييز  العلميّة  الثّقافة  من  دنيا  درجة  تكفي 

]1] انظر:

N. B. Swerdlow, O. Neugebauer, Mathematical Astronomy in Copernicus’s de Revolution-

ibus, Springer, New York, 1984, p. 47, 295. Cited by G. Saliba in “The role of Maragha in 

the development of Islamic Astronomy: a scientific Revolution before the Renaissance”, loc. 

cit., p. 371, n° 22.

]2] ممن استعمل مصطلح علم النجوم نذكر على سبيل المثال الفارابي )339 هـ/950م( في إحصاء العلوم 

والخوارزمي الكاتب )ت. 387 هـ / 997 م( في مفاتيح العلوم.
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العلوم  قبيل  من  فهي  األسرتولوجيا  أّما  العلم،  هي  األسرتونوميا  إّن  عادة  ويقال 

بالتنجيم، وهو املنّجم، يشتغل مبا  إّن املشتغل  الباطلة. وعىل هذا األساس يقال 

يدخل يف باب الّسحر والعرافة أي مبا هو غري عقالين ومبا هو مخالف للعلم ومبا 

يدل  مل  أسرتولوجيا  مصطلح  أّن  إىل  ذلك  مع  نشري  أن  يجب  لكن  له.  نقيض  هو 

اليوم. فاملصطلحان الذين نعتمد عليهم عادة  دامئًا عىل املعنى الذي نفهمه منه 

يف التمييز بني ما هو علمي وما هو غري علمي يطرحان مشكاًل من جهة اشتقاقهم 

واستعملهم.

ففي التقليد األرسطي ميكن أن نجد أّن استعمل مصطلح أسرتولوجيا أقرب إىل 

معنى العلم النظري املتعلّق بالنجوم من مصطلح أسرتونوميا، فنقول أسرتولوجيا مثلم 

من  قريب  هو  إذ  باملرّة  مناسب  غري  اسرتونوميا  مصطلح  ويبدو  ميتيورولوجيا.  نقول 

مصطلح إيكونوميا. فنحن ننظر يف النجوم ولنا فيها قول وال ندبّرها ونفعل فيها. لذلك 

ال يندر أن نجد أرسطو يستعمل أسرتولوجيا للداللة عىل العلم النظري الذي يدرس 

التي ال متيز بني نوعني من  التي استعملها أرسطو )أي  التسمية  النجوم.]1] وقد مرّت 

دراسة النجوم( بشكل ما إىل التقليد العريب ويبدو أنّها كانت هي املعتمدة يف البداية. إذ 

كان اسم »املنّجم« يطلق عىل املشتغل بصناعة النجوم بداللتيها وليس هناك متييز بني 

العلمني.]2] ثم تّم التخيّل عن مصطلح »التنجيم« كمصطلح عام ووقع التمييز بني علم 

النجوم التعليمي وبني التنجيم، وسمي هذا األخري بعلم أحكام النجوم. لكن هذا التمييز 

ال يذهب إىل حد جعل املصطلحني متقابلني باملعنى الذي نفهمه اليوم عندما نجعل 

الواحد منهم داللة عىل العلم وعىل العقالنية والثاين داللة عىل نقيضهم. وأقرب ما 

ميكن أن نجده من متييز لدى القدامى إىل هذا التمييز عندنا هو ما نجده عند الفارايب 

الذي يعترب أّن العلم الذي هو علم دالالت الكواكب عىل ما سيحدث يف املستقبل 

]1] انظر مثالً: السماع الطبيعي 193ب25. وقد ترجم اسحاق بن حنين قول أرسطو 

Ἒτι ἡ άστρολογία ἑτἐρα ἢ μἐροςω τῆς φυσικῆς

بقوله: »وأيضا، هل صناعة النجوم غير العلم الطبيعي«؛ انظر: أرسطوطاليس: الطبيعة، ترجمة: اسحاق بن 

حنين، تحقيق: عبد الرحمان بدوي، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1984، ص90.

]2] انظر: ناللينو، كارلو: علم الفلك، تاريخه عند العرب في القرون الوسطى، مكتبة الدار العربية للكتاب، 

القاهرة، أوراق شرقية، بيروت، 1993، ص18.
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ليس علًم باملعنى الدقيق للكلمة وإمنا هو من »القوى واملهن«.]1] أما ابن سينا فيعترب 

أّن التنجيم فرع من العلم الطبيعي.]2] أما البريوين فيعترب أن التنجيم هو مثرة علم الهيئة أو 

هذا عىل األقل ما نفهمه من ترتيب كتاب التفهيم الذي يتضّمن التطرّق للعلمني مًعا.]3]

بأن يدّل عىل  فيه من االتّساع ما يسمح  النجوم  إّن مصطلح علم  القول  خالصة 

علمني ليس هناك اتفاق حول منزلتهم العلمية.

 )D. Pingree( نأيت اآلن إىل علم الهيئة، وهي التسمية التي اختارها دافيد بنغري

للداللة عىل ما يعرف باسم علم الفلك.]4] لكن هذه التسمية تطرح صعوبة أساسية. 

سينا  ابن  مثل  الفلك  علم  منزلة  تناولوا  ممن  الكثري  قبل  من  اختيارها  تّم  أنّه  فرغم 

سبق  وقد  الريايض.  املجال  يف  العلم  هذا  يحرص  املصطلح  هذا  أّن  إال  وغريه 

لبطلميوس يف كتابه الذي ألّفه يف هذا العلم أن نحا به هذا املنحى: ففضاًل عن أنّه 

عنون كتابه، الذي سيكون عمدة علم الفلك طيلة قرون عديدة ومرجعيته األساسية 

الرياضيات«،  يف  »املؤلف  أي   Μαθηματική σύνταξις بـ  به  املشتغلني  عند 

ذلك،  مع  عرض  فإنّه  املجسطي،  باسم  املشهور  للكتاب  األصيل  العنوان  وهو 

ونزّل  الّنظريّة،  للعلوم   املشهور  األرسطي  الثاليث  التقسيم  منه،  األّول  الفصل  يف 

أّن  ومعلوم  الرياضيات.]5]  أي  األوسط  العلم  ضمن  كتابه  يف  فيه  املنظور  العلم 

أن  يجب  التي  الّنجوم،  صناعة  أّن  واعترب  نفسه،  املسار  هذا  يف  سار  قد  الفارايب 

تعّد من العلوم، تنتمي إىل التعاليم.]6] وكذلك فعل ابن سينا الذي جعل علم الهيئة 

]1] انظر: إحصاء العلوم، مركز اإلنماء القومي، بيروت، لبنان، 1991، ص28.

]2] انظر: رسالة في أقسام العلوم العقلية، ضمن تسع رسائل في الحكمة والطبيعيات، دار العرب للبستاني، 

القاهرة، ص110.

]3] انظر: البيروني: كتاب التفهيم ألوائل صناعة التنجيم، تحقيق: حسن موسى، ال ط، دمشق، دار الكتاب 

العربي، 2003.

[4[ D. Pingree, “ʿIlm al-Hayʾa”, in Encyclopaedia of Islam, Second Edition.

]5] انظر:

Ptolemy’s Almagest, translated and annotated by G. J. Toomer, Duckworth, London, 1984, 

p. 36.

]6] انظر: إحصاء العلوم، م.س، ص28.
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والهندسة  العدد  علم  إىل  وضّمه  الرياضية  الحكمة  يف  الرئيسة  األقسام  من  قسًم 

واملوسيقى.]1] 

وإن كان للعلم الذي ننظر فيه هنا عالقة واضحة بالرياضيات وبالتعاليم من جهة 

الهندسة  العدد يف حساب كميّة حركة األجرام السموية وعلم  أنّه يعتمد عىل علم 

يف وصف كيفيّة حركتها، إال أّن هذه العالقة ال تذهب إىل حد اعتبار أّن علم الهيئة 

علم ريايض باملعنى نفسه الذي لكال العلمني األّولني. وذلك لسبب بسيط وهو أّن 

معيار الحقيقة يف علم الهيئة ليس فكريًّا خالًصا، وإمّنا هو مرتبط باملالحظة والرصد. 

صّدقتها  إذا  إال  وصحيحة  صائبة  نظريّة  الهيئة  علم  يف  نظريّة  نعترب  ال  أنّنا  مبعنى 

التجربة واملالحظة. ومن هنا كانت صالحيّة النمذج املقرتحة لوصف حركة األجرام 

السموية ال تُقبل إال إذا توافقت مع معطيات الرّصد. أو لنقل إّن الّنمذج الرياضيّة ال 

قيمة لها يف علم الهيئة إال باعتبارها قادرة عىل وصف الحركة السموية أو قادرة كم 

يقول القدامى عىل إنقاذ الظّواهر أي جعلها معقولة.

أنّها -وإن كانت  أّواًل  نأيت اآلن إىل التسمية املألوفة، أي علم الفلك، ولنالحظ 

يستعملها  وقد  املايض.  يف  نادًرا  إال  تستعمل  تكن  مل  الحارض-  يف  ألفة  األكرث 

الُقدامى ال للداللة عىل علم الّنجوم عاّمة وإمّنا عىل قسم معنّي من هذا العلم؛ إذ 

نجد يف فهرست ابن النديم تقسيًم ملؤلّفات الكندي يف املوضوع الذي نحن فيه 

األقسام  التي يف هذه  الكتب  إىل »نجوميات« و»فلكيات« و»إحكاميات« وعناوين 

تدّل عىل أّن هناك متييزًا بني موضوع علم الفلك وعلم النجوم]2]. 

اختاره  االسم]3] كم  هذا   )Carlo Nallino( ناللينو  كارلو  اختار  ذلك  رغم  لكن 

أيًضا ريجي موريلون )R. Morelon( ]4] للداللة عىل ما سمّه الفارايب وطاشكربي 

]1] انظر: رسالة في أقسام العلوم العقلية، م.س، ص111.

]2]  انظر: ابن النديم: الفهرست، نشرة رضا تجدد، ص317-318.

]3] انظر: كارلو نلينو، علم الفلك، تاريخه عند العرب في القرون الوسطى، م.س، ص18-19.

]4] انظر:

Régis Morelon, »General survey of Arabic astronomy«, in Encyclopedia of the History of 

Arabic Science, Volume I, Routledge, London - New York, 1996, p. 1.
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كتاب  يف  استعمله  بورود  التسمية  لهذه  اختياره  ناللينو  بّرر  وقد  الّنجوم.  علم  زاده 

التنبيه للمسعودي.]1] لكّنه أشار مع ذلك إىل ندرة استعمل هذا املصطلح يف القرون 

الوسطى. فبقي علينا أن نسأل: إن كان استعمله نادًرا، ملاذا اختاره وسّمى به كتابه 

أن  نفسه ميكن  ناللينو  قبل  من  توضيح  غياب  األخرى؟ يف  التسميات  عن  وفّضله 

نسعى إىل إيجاد جواب عىل هذا السؤال. 

ميكن أن نفرتض أّواًل أّن سبب اختياره هو من باب استعمل ما هو مألوف مثل 

الباب االستعمل املناسب ملا  ما فعلنا نحن يف أّول هذا املقال. ويدخل يف هذا 

ميكن أن يشتّق من هذه التسمية: فعندما نتحّدث عن علم الفلك ميكن أن نقول إّن 

املشتغل به هو الفليك، وهذا معناه واضح وميكن استعمله للداللة عىل املايض 

كم للداللة عىل علمء الحارض. أّما إذا اخرتنا علم النجوم فسيكون املشتغل به هو 

املنّجم وقد رأينا ما يف هذا املصطلح من لُبس. لكن املتأّمل يف املصطلح سيجد، 

فضاًل عن أنّه ال يصلح للتمييز بني املشتغلني بعلم النجوم وبني املشتغلني بأحكام 

النجوم من القدامى،]2] أّن اختيار االعتمد عليه لغاية الجمع يف الحديث عن العلم 

املراد التطرّق إليه بني القدامى واملحدثني، له نتيجة معاكسة متاًما، إذ ال يصّح يف 

الحقيقة أن نسّمي علم املحدثني علم الفلك. ذلك أنّنا إذا افرتضنا أّن موضوع العلم 

هو الذي يعطي العلم اسمه فإنّنا عندئذ ال ميكن أن نقول عن علم املعارصين إنّه علم 

الفلك؛ إذ ال فلك هناك عندهم يك يتسّمى به علمهم. إذ ما معنى الفلك؟

معلوم أّن لفظ الفلك قد استُعمل كرتجمة للفظ اليوناين )σφαῖρα( ويفيد الفلك 

هنا  نقّدم  أن  الكواكب. وميكن  الذي يحمل  الشّفاف  الكروي  الجسم  املعنى  بهذا 

علم  كّل  ففي  الوسيط.  العلم  يف  الفلك  وظيفة  نفهم  أن  الّسهل  من  يجعل  تعميًم 

يدرس الظواهر ميكن أن منيّز بني معطيات املالحظة متعلّقة بالظاهرة وبني النظريّة 

الحركة  فهذه  الكواكب  حركة  هو  هنا  علمنا  موضوع  كان  فإذا  الظّاهرة.  تفّس  التي 

هي ما تتعلّق بها املالحظة والرصد، والفلك هو أداة نظريّة تأيت لتفّس هذه الحركة. 

وميكن أن نفهم هذه األداة التفسرييّة عىل معنيني: إما أن يُفهم مبعنى أّن الفلك يشء 

]1] انظر: كارلو نلينو، علم الفلك، تاريخه عند العرب في القرون الوسطى، م.س، ص19.

]2] معلوم أن أبا معشر البلخي، وهو من أشهر من اشتغل بأحكام النجوم، كان يسمى بأبي معشر الفلكي.
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موجود يف الظاهرة، وهو جسم شّفاف له طبيعة )خصائص فيزيائية( وحركة تتحّدد 

أنّه  عىل  أي  تفسريي،  كعنرص  يُفهم  أن  وإّما  الطبيعة،  أو  الخصائص  هذه  مبقتىض 

مجرّد فرضيّة رياضيّة توضع لتمّكن من تصّور الظّاهرة املدروسة وفق مناذج هندسيّة، 

.)κύκλος( ويف هذه الحالة يتّم الحديث عادة عن دائرة

ويف الحقيقة مل يتّم الفصل يف العلم القديم والعلم الوسيط بني هذين املعنيني 

املجسطي يجمع بني معنى الفلك  يف فهم املقصود بالفلك. فم يوجد يف كتاب 

اقتصاص  مبا هو فرضيّة رياضيّة والفلك مبا هو جسم فيزيايئ. ولبطليموس كتاب 

الفرضيّات  فيه  يعرض  الذي   )Υποθἐσείς τῶν πλανωμἐνων’( الكواكب  أحوال 

الهنديس  التمثيل  بني  تجمع  فرضيات  لكّنها  حركتها،  لتفسري  تصلح  التي  املمكنة 

وبني االلتزام بالوفاء لخصائص فيزيائيّة محّددة: فليس كّل حركة تصلح لتمثيل حركة 

الفلك. وتتحّدد خصائص حركة الفلك يف العلم القديم والوسيط مبا ورد يف كتاب 

السامء ألرسطو.

إّن علم الفلك، منظور إليه بهذا املعنى، مطالٌب بالجمع بني ثالثة أقطاب تحّدد 

األداة  هي:  األقطاب  وهذه  تواجهه.  التي  التّحديات  كّل  باملرّة  وتطرح  مضمونه، 

الرياضيّة التي تصلح لتمثيل الظاهرة السموية )القطب الريايض(، املعطيات املتوفّرة 

عن حركة الّسمء مبقتىض املالحظة والرّصد )القطب التجريبي(، الرشوط املا قبليّة 

التي يجب االلتزام بها يف تحديد حركة األجرام السموية )القطب الفيزيايئ(. فحتى 

القديم والوسيط يجب أن  العلميّة للعرص  الفلك منسجًم مع املعقوليّة  يكون علم 

يستجيب لرشوط تتعلّق مبقّدمات نظريّة تنتمي لعلم آخر غري علم الفلك هي مقّدمات 

تنتمي للعلم الطبيعي ثم، وبتوّسط هذا العلم، لإللهيات، أي العلم املبحوث فيه يف 

كتاب ما بعد الطبيعة ألرسطو.

فحركة الفلك، التي تفّس الحركة الدائريّة للكواكب، يجب أن تفهم عىل خلفيّة 

املبادئ العامة للحركة أي عىل ما وضعه أرسطو من متييز بني الحركة اإلرادية والحركة 

الطبيعية وبني الحركة املستقيمة والحركة الدائريّة والحركة املنتظمة وغري املنتظمة. 

والفلك أيًضا جسم وهو يستمّد خصائصه من املبادئ العاّمة للجسم الطبيعي.
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الفلك،  مبصطلح  عنه  نعرّب  الذي  الجسم  طبيعة  عن  الحديث  يف  التّوّسع  إّن 

عىل  يأيت  أن  ميكن  للكواكب،  الظاهرة  الحركة  تفّس  وكيف  األفالك،  عدد  وعن 

القديم والوسيط. ومن هذه  الفلك  نفسه علم  التي طرحها عىل  جميع اإلشكاليات 

اإلشكاليات نشأت فرضيات عرّبت عنها مفاهيم من قبيل »الفلك الخارج املركز«، 

»فلك التدوير«، »معدل املسري«، وهي تدور يف مجملها حول قضيّة أساسيّة: كيف 

ميكن أن نوفّق بني األقطاب الثالثة املذكورة آنًفا )أي معطيات املالحظة والرصد، 

التي  السموية  باألجرام  املتعلّقة  العامة  واملبادئ  والهندسية  الرياضية  والنمذج 

وضعتها الفيزياء األرسطية(؟

لذلك ميكن أن نقول إّن االسم الذي اختاره ناللينو وموريلون يضع العلم العريب 

ضمن إشكاليّة رئيسة للعلم القديم والوسيط؛ ألّن مصطلح الفلك هو املقولة املركزيّة 

السموية وهي  األجرام  لحركة  العرب  العلمء  القدامى وتصّور  تصّور  التي حّددت 

الخلفيّة الّنظريّة التي تحرّكت ضمنها جميع جهودهم لتفسري هذه الحركة.

صعوبات التأريخ للعلوم العربّية

هذا  فيه.  ننظر  أن  دون  السابقة  تحليالتنا  طيلة  رافقنا  مصطلح  إىل  اآلن  نأيت 

الصعوبات  استكشاف  يف  سنبدأ  خالله  من  والذي  العلم.  مصطلح  هو  املصطلح 

التي تعرتض التأريخ للعلم الذي نحن بصدد الّنظر فيه.

أن  شأنه  من  الذي  هو  العربيّة  اللّغة  عىل  االعتمد  إّن  التالية:  باملالحظة  ولنبدأ 

يجعلنا ننتبه إىل هذا املصطلح. ذلك أنّنا عندما نقول »تاريخ علم الفلك« أو »تاريخ 

إذ  اللّغات األخرى  األمر كذلك يف  »العلم« وليس  يظهر مصطلح  النجوم«...  علم 

نقول تاريخ األسطرونوميا.

ولفظ العلم هو يف الحقيقة من األلفاظ املشرتكة. مبعنى أنّه يطلق عىل أشياء عّدة. إذ 

إّن ما ميكن أن يعّد علًم وما ال ميكن أن يعّد علًم يختلف كثريًا من مجال إىل آخر، ومن 

موضوع إىل آخر، ومن زمن إىل آخر، ومن سياق إىل آخر. وما يزيد يف الطابع امللتبس 

للفظ العلم هو أنّه يعتقد عادة أنّه يطلق عىل يشء، وأنّه يستعمل يف أحكام الوقائع يف 
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حني أنّه ينتمي إىل ما يُستعمل يف أحكام القيمة. ومعلوم أّن أحكام القيمة تختلف من 

شخص إىل آخر ومن زمن إىل آخر. إذ إنّها أحكام تعرّب عن معايرَي نسبيّة وظرفيّة. ولفظ 

العلم ميكن أن يعّد من أحكام القيمة ليس فقط من جهة أنّه يفّصل بني املعرفة املرغوب 

فيها واملطلوبة لذاتها واملعرفة املرتوكة التي ال نختارها ونعرض عنها )الجهل(، وإمّنا 

أيًضا ألنّه مينح سلًّم تفاضليًّا للمعارف التي تعّد علوًما: فهناك علم أفضل من علم وعلم 

أرقى من علم وعلم أيقن من علم، وعلم أنفع من علم... والتقسيم الوارد يف الفصل 

األّول من كتاب املجسطي يجعل العلم الذي هو موضوع الكتاب، العلم األوسط من 

جهة موضوعه، لكّنه األعىل من جهة درجة اليقني فيه.]1] وإن كان الفارايب يجعل التنجيم 

خارج مجال العلم فإّن أبا معرش، تلميذ الكندي، يجعله أرقى العلوم.]2] ونحن هنا نقّرر 

أمرًا بديهيًّا: إّن املعيار الذي به نحكم عىل مبحث ما ونقول عنه إنّه علم، ونجعله يختلف 

عن مبحث آخر نعترب أنّه ليس هو بالعلم، يختلف من مفكر إىل آخر ومن سياق إىل آخر. 

وما من شّك أّن املوقف من مباحث أصحاب صناعة النجوم يف الفكر العريب اإلسالمي 

يف العرص الوسيط كان أبعد ما يكون عّم هو مجمع عليه.]3] لكن هذا يف الحقيقة ال 

ميثّل صعوبة جوهريّة فيم نحن فيه. فاالختالف الحاصل بني القدامى يف تحديد معنى 

العلم ورشوط القول العلمي ميكن أن يكون موضوع دراسة وبحث، وميكن أن نصل 

إىل نتيجة فيه ونحّدد ما كان عليه الحال يف هذه املسألة عندهم. لكن الصعوبة تتمثّل يف 

أّن لفظ العلم مشرتك بني املايض والحارض، ويستعمله القدامى املشتغلون مبباحثهم 

للداللة عليها ويستعمله املؤرخ املعارص للداللة عىل مباحثهم. وال شّك أّن املعنى 

الذي يستعمل به هذا اللّفظ هنا وهناك ليس هو نفسه. 

]1] انظر: بطليموس، المجسطي، م.س، ص36-37.

]2] انظر: البلخي، أبو معشر: المدخل الكبير إلى علم النجوم، نشرة فؤاد سزكين، 1985، ص32.

]3] فإذا كان ابن سينا يجعل التعاليم، ومن بينها علم الهيئة، علما وسطا، ويجعل أحكام النجوم فرعا من 

اإللهي  العلم  هو  الذي  األعلى  العلم  تحت  ذلك  ويجعل جميع  الطبيعي،  العلم  هو  الذي  األسفل  العلم 

فإن  العقلية(  العلوم  أقسام  في  رسالته  )انظر:  العلوم،  لكل  العامة  المبادئ  بتصحيح  المتكفل  )اإللهيات( 

المحضة  العقلية  العلوم  أن  ويعتبر  يلغيها  هو  بل  منزلة  الشرعية  العلوم  دون  العقلية  العلوم  يجعل  الغزالي 

»كالحساب والهندسة والنجوم وأمثاله من العلوم هي بين ظنون كاذبة ]...[ وبين علوم صادقة ال منفعة لها«. 

انظر: الغزالي: المستصفى من علم األصول، تحقيق: حمزة بن زهير حافظ، شركة المدينة المنورة للطباعة، 

د.ت.، ج1، ص3.
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هنا  يفهم  العلوم  ولفظ  العلوم.  بتاريخ  نشتغل  هنا  نحن  أوىل:  مبالحظة  لنبدأ 

أنّنا  باملعنى الذي لدينا ال باملعنى الذي لدى القدامى. وليس أدّل عىل ذلك من 

العلوم.  تاريخ  عليها يف  نشتغل  التي  املباحث  اإللهي ضمن  العلم  مثاًل  ندمج  ال 

ولو كان بيننا ابن سينا مثاًل الستعىص عليه أن يفهم مثل هذا األمر. يصّب كّل هذا 

بطبيعة الحال يف جملة األحكام املتعارف عليها، من قبيل أّن امليتافيزيقا والفلسفة 

العلم  الفلسفة وتاريخ  تاريخ  العلوم، وأنّه يجب أن منيّز بني  ليستا من  بشكل عام 

نهاية  يف  يعتمد  هذا  كّل  لكن  إلخ.  الفن...  وتاريخ  األديان  تاريخ  بني  منيّز  مثلم 

العلمي عندنا ليس هو نفسه معيار  القول  أّن معيار  األمر عىل مسلّمٍة رئيسيٍة وهي 

القدامى. فنحن نطلق صفة »علم« ليس عىل أي نشاط معريف  العلمي عند  القول 

كان، وإمّنا نشري بكلمة »علم« إىل هذا الّنوع من الّنشاط املعريف الذي تتوفّر فيه 

رشوط معلومة لدينا، ونحن، إذ نتحّدث عن تاريخ العلوم، إمّنا نتحّدث عن تاريخ 

هذا الّنوع الخاص من املعرفة.

إّن املؤّرخ للعلم، مثله مثل أي مؤّرخ آخر، يدرس املايض. وهو ال يدرس املايض 

بغري تحديد، وإمّنا يبحث فيه عن مسار العلم. لكن العلم بأّي معنى؟ باملعنى الذي 

لدى املؤّرخ أم باملعنى الذي لدى الذين يُؤّرخ لهم؟

إذا اعتربنا أّن املعنى الذي لدينا اليوم للعلم )رشوطه منهجه اختالفه عن األنشطة 

إّما أّن املؤّرخ  املعرفيّة األخرى( مل يكن موجوًدا عند القدامى، فإّن ههنا نتيجتان: 

للعلم يبحث يف املايض عّم ليس له وجود فيه وال وجود له إال يف الحارض، وإّما 

أّن يعترب املؤّرخ أّن القدامى كانوا يشتغلون بالعلم باملعنى املعارص دون أن يكون 

لهم وعي مبا يقومون به.

ميكن أن نعترب أنّنا إىل حّد هذه الّنقطة قد توفّر لنا ما يكفي لننظر يف الصعوبات 

التي تعرتض دراسة علم النجوم العريب. وتنبع أهّم هذه الصعوبات يف الحقيقة ال 

تأريخ،  العلوم هو  فتاريخ  ذاتها.  الدراسة يف حّد  بل من طبيعة  فقط  من املوضوع 

وكتابة التاريخ أمر صعب إذا أخذناه محمل الجّد أي إذا مل نجعله مجرّد رسد خياّل 
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أو خطاب إيديولوجي.]1] وقد يكون علينا عندئذ أن نلتزم بجملة من الرشوط أّولها 

وأهّمها هي املوضوعيّة.

نعتقد عادة أنّنا يجب أن نتوّخى يف كتابتنا للتاريخ سبيل الحياد ونلتزم باملوضوعيّة. 

واستجابة لهذا الرّشط قد يقول أحدهم إّن ما نبحث عنه يف تاريخ العلوم هو املمرسة 

القدامى.  يعرفه  كم  العلم  وإمّنا مبعنى  اليوم  نفهمه  الذي  العلم  العلميّة ال مبعنى 

وذلك باعتبار أنّنا ال يجب أن نسقط معايرينا وقيمنا عىل املايض. فيتعلّق األمر عندئٍذ 

 )Leopold von Ranke( مبمرسة التأريخ وفق املبدأ املأثور عن ليوبولد فون رانكه

.)wie es eigentlich gewesen( »أن نصف وقائع املايض »كم حدثت بالفعل

والبحث  مسبقة.  بفكرة  موّجها  إال  يكون  أن  البحث يف املايض ال ميكن  لكن 

التاريخي هو دامئًا عمليّة فرز نتوقّف فيها عند ما نعتربه هاًما ومصرييًّا ونغفل ما نعتربه 

هامشيًّا وعرضيًّا. ففي تاريخ علم الّنجوم نتوقّف عادة عند البريوين وعند ابن الشاطر 

قانون  بكتاب  نهتّم  البريوين  وعند  البلخي.  معرش  وأبا  الكندي  ونهمل  والطويس، 

املسعودي ونهمل كتاب التفهيم. وذلك ألّن التأريخ ليس فقط مجرّد جمع معطيات 

وتكديسها كيفم اتّفق، وإمّنا جمع املعلومات عن املايض يكون دامئًا يف سبيل فهم 

عام ملسار التاريخ. إنّنا نكتب التّاريخ للكشف عن معناه، فننتقي املفّكرين واألفكار 

الذين نعتقد أنّه كان لهم ولها دور مصريّي يف تحديد مجرى هذا التاريخ. وقد أشار 

دافيد كينغ )D. King( يف مطلع أحد مقاالته حول علم الّنجوم عند املسلمني إىل 

إبراز مساهمته يف ظهور  العادة عىل  قامت يف  قد  العلم  لهذا  املؤرّخني  مقاربة  أّن 

أن  إال  ميكن  ال  العريب  النجوم  علم  تاريخ  دراسة  فإّن  وبالفعل  األورويب.]2]  العلم 

]1] السرد الخيالي هو المشاعر التي تتخذ صورة أفكار وآراء، وفي حال التأريخ للعلوم العربية، غالبا ما تمثل 

مشاعر من قبيل الفخر واالعتزاز واإلعجاب والحنين... الخلفية التي تحدد الغاية من دراسة هذه العلوم. 

والخطاب اإليديولوجي هو برامج عملية ظرفية تعبر عن مشاريع مستقبلية تتخذ صورة أفكار مطلقة أو حقائق 

محايدة وفيما يتعلق بالعلوم العربية ينظر إلى الماضي على أنه سبيل إلى تحديد توجهاتنا إما بتجاوز أخطاء 

الماضي أو باستثمار نجاحاته.

]2] انظر:

David A. King, »On the Astronomical Tables of the Islamic Middle Age«, in Islamic Mathe-

matical Astronomy, Variorum Reprints, London, 1986, p. 37.
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إّما  وذلك  املستقبل،  إىل  بالّنظر  معنى  يعطيه  عّم  البحث  بهاجس  مسكونة  تكون 

ببيان عالمات نجاحه وإّما بتحديد أسباب فشله. إّن كتابة التّاريخ ال تتمثّل يف رسد 

أحداث املايض بغري نظام وال هدف وإمّنا هي تكتسب معناها بسعيها إىل تفسري 

هذه األحداث. فننظر مثاًل يف العلم العريب للجواب عن سؤال ملاذا فشل هذا العلم 

يف تحقيق ما حّققه العلم األورويب،]1] أو نبنّي ملاذا انتهى العلم العريب بأن تحّول 

من مبحٍث عقالينٍّ شبيه بالعلم اليوناين إىل شبه-علم يصّب يف العلوم الخفيّة مثل 

التاريخ  العلم العريب حلقة رضوريّة من حلقات  بأّي معنى كان  نبنّي  التنجيم.]2] أو 

الذي أفىض إىل العلم الغريب.]3] أو كيف مثّل العلم العريب استعادة إلشكاليات العلم 

الهيلينستي.]4]

الكّل يعلم أّن كّل كتابة للتاريخ تتحّدد بأمرين: معطيات نجمعها عن املايض، 

وتأويل يقرتحه املؤّرخ لهذه املعطيات. ونحن نعتقد عادة أّن املؤّرخ يلتزم بالحياد 

طاملا أّن التأويل الذي يقرتحه يتحّدد باملعطيات التي جمعها عن املايض. بل قد 

نذهب إىل القول بأّن املعطيات تنطق بنفسها لتخرب عن حال املايض وعّم حدث 

التّاريخ يحتوي يف  القدامى بالفعل. لكن هذا التصّور لكتابة  بالفعل وعّم فّكر فيه 

شأنه  من  املؤّرخ  بسيط يف عمل  تفكري  مجرّد  إّن  إذ  الحقيقة عىل سذاجة خادعة. 

انظر أيًضا:

Muhsin Mahdi, »Approaches to the History of Arabic Science«, in Encyclopedia of the His-

tory of Arabic Science, op. cit., Volume III, p. 1026.

]1] انظر مثال: هشام غصيب: »عن اإلشكالية النظرية في العلوم الفيزيائية العربية أو لماذا عجزت العلوم 

2018، ص92-103. 192، مارس-أفريل  العالمية،  الثقافة  الكوبرنيكية؟«، ضمن  الثورة  العربية عن تحقيق 

]2] هذا ما نفهمه من المسار الذي سارت في مجموعة محاضرات ناللينو عن علم الفلك عند العرب والتي 

انتهت بالتطرق إلى علم التنجيم عندهم.

]3] وهي الفكرة التي دافع عنها كل من رشدي راشد وريجي موريلون في 

Encyclopedia of the History of Arabic Science, Volume I, Astronomy – Theoretical and 

Applied, Routledge, London and New York, 1996.

]4] انظر: 

Pierre Duhem, Le système du monde, Hermann, Paris, 1965, T.II, chap. XI.
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بأّن ما نجمعه من معطيات عن املايض هو ما يحّدد  القول  أن يكشف عن تهافت 

تأويلنا لها. إذ التأويل يف الحقيقة سابق عن جمع املعطيات. ذلك أّن فهم املؤّرخ 

ملسار التاريخ هو الذي يحّدد انتقاءها. إذ معلوم أّن ليس كّل ما يتوفّر من معطيات 

ليست  املايض  فأحداث   ، مهمًّ تاريخيًّا  معطى  للمؤّرخ  بالنسبة  ميثّل  املايض  عن 

جديرة  شخصيّات  كلّها  ليست  املايض  شخصيات  أّن  كم  تاريخيّة،  أحداث  كلّها 

باهتمم املؤّرخ، وكذلك األفكار والنظريات واآلراء، كّل ذلك إمّنا يتحّدد مبا يعرفه 

عن  معطيات  من  لدينا  ما  نحكم عىل  الحارض  منظوريّة  فمن  املؤّرخ عن حارضه. 

املايض، فنحّدد ما هو مهّم وما هو غري مهّم فيها. وال يكون هذا ممكنا يف الحقيقة 

إاّل ألّن املؤّرخ يعترب أنّه أدرى بقيمة األفكار والنظريّات التي أنتجها القدامى؛ ألنّه 

يعرف ما آل إليها أمرها وما أّدت إليه أو ما مل تؤّد إليه. إّن تأويل املؤّرخ هو حكم 

ارتدادّي ينطلق من معرفة الحارض ليحكم عىل معطيات املايض. وبذلك نفهم ملاذا 

الوقوف  وأّن  باالهتمم،  جديران  الشاطر  وابن  الطويس  أّن  الحارض  ملؤرّخي  يبدو 

الذين  الالّتني،  أّن  حني  يف  عظيًم  اكتشافًا  للمحدثني  بالنسبة  ميثّل  أعملهم  عىل 

أقبلوا بنهم عىل ترجمة أعمل الكندي وأيب معرش، كانوا يعتقدون بدورهم أنّهم وقعوا 

عىل اكتشاف عظيم. إّن األحجار الثمينة ليست مثينة إال يف عيون من يراها كذلك، 

وقيمتها تختلف من شخص آلخر ومن ظرف آلخر.

إن كان حضور التأويل يف عمل املؤّرخ هو بهذه القيمة فإّن التأريخ يكشف يف 

نهاية األمر عن حال املؤّرخ أكرث مّم يكشف عن حال من يؤّرخ لهم. وهذا األمر 

ليس بغريب إذ ميكن أن يعرّفنا عمل املؤّرخ عىل تصّور هذا املؤّرخ لطبيعة العلم 

ومنهجه وموضوعه وغايته بالقدر نفسه، إن مل يكن أكرث، من أن يعرّفنا عىل ما كان 

عليه علمء املايض. 

األسباب املمكنة لتحّول موقف املستشقني من علم الفلك العريب

للعلم  أّن  الذين يعتربون  تزايد عدد املؤرّخني  اليوم هو  إّن ما ميكن أن نالحظه 

العريب أهميًّة يف تصّورنا لتاريخ العلم عاّمة. ولنا أن نتساءل ملاذا هذا التحّول؟ هناك 

عىل األقل أربعة أسباب ممكنة لهذه النقلة.



118

الّسبب األّول: تزايد املعرفة بالعلم العريب واكتشاف أعمل العلمء العرب الذين 

كان لهم أهميّة يف تحديد تاريخ علم الّنجوم هو الذي جعل املؤرّخني اليوم ينتبهون 

إىل ما مل يتّم االنتباه إليه من قبل. لكن السؤال يبقى ملاذا مل يتوّجه الّسابقون إىل 

دراسة العلمء والّنظريات التي توّجه إىل دراستها املؤرّخون اليوم. وأغلب الظّّن أّن 

الجواب سيكون أّن املؤرّخني يف املايض قد أعمهم التعّصب للمركزيّة األوروبيّة 

فلم يكن عملهم نتيجة لذلك محايًدا وموضوعيًّا وإمّنا كان موّجًها لغاية إثبات تفّوق 

الفكر األورويب ونجاحه فيم فشل فيه غريه.

لكن عمل الذين أرادوا أن يرّجحوا الكّفة لصالح العلم العريب، من بني املؤرّخني 

العربية مثل جورج صليبا ورشدي راشد، ليس أكرث ممن  العرب أو من ذوي األصول 

سبقهم حياًدا باعتبار أنّه موّجه بغاية إيديولوجيّة عىل حّد السواء. فإن كنت متّجًها لدراسة 

موضوع ما وأنا أضمر أن أثبت فكرة محّددة، فهناك أمل كبري يف أن أعرث عّم أبحث عنه 

بشكل أو بآخر، إذ إّن عمل املؤّرخ يف الحقيقة ليس اكتشافًا ملوضوعه وإمّنا هو إنشاء له.

- السبب الثّاين املمكن لتحّول املوقف من العلم العريب: تغرّي تصّورنا للتّاريخ 

من تصّور يقوم عىل الثّورات والقفزات الفجائيّة إىل تصّور يقوم عىل الرّتاكم والتّحّول 

التّدريجي. من املالحظ أنّه بعد نجاح أفكار ألكسندر كويريه )A. Koyré( وغاستون 

باشالر )G. Bachelard( وتوماس كوهن)T. Kuhn( حول ما يُسّمى بنظريّة »الثورات 

فكرّي  تيّار  وظهر  الّنظريّة  هذه  ضّد  وّجهت  التي  الّنقديّة  األعمل  تتالت  العلمية«، 

ينّسب من قيمتها ويف جدواها وصالحيتها يف جعلنا نفهم مسار العلم يف تاريخه.]1] 

الّشّق  هذا  إليه  يذهب  ما  صّحة  عن  الّنظر  بقطع  أنّه،  أيًضا  نالحظ  أن  يجب  لكن 

قامئًا عىل جملٍة  العلوم  لتاريخ  تصّورنا  من  نجعل  نحن  الحالتني  كلتا  ذاك، يف  أو 

نتحّدث عنه واختزاله يف مناذج فكريّة مجرّدة.  ما  لتبسيط  من املقوالت نستعملها 

فنموذج الثورة، مثله مثل منوذج الرتاكم، هو مقولة من املقوالت التي ينشئها املؤّرخ 

]1] مثل أعمال لورانس برانسيب Lawrence Principe  وستيفن شابن Steven Shapin وستيفان فان دام 

Stéphane Van Damme. انظر أيًضا: جان فرانسوا دورتييه

Jean François Dortier »La révolution scientifique a-t-elle eu lieu ?« in Sciences Humaines, 

Septembre – Octobre – Novembre 2017, n° 84.
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ليقرأ من خاللها التّاريخ، وهو ال ينطق يف الحقيقة عن حال املايض وإمّنا يعرّب عن 

الثّورة والرّتاكم إىل مقوالت  نرّد مقولتي  أن  الحارض ومناهجه. وقد ميكن  خيارات 

أبسط منها، لكّنها تبقى يف كّل الحاالت من إنشاء املؤّرخ وهي جزء من منهجه يف 

مقاربة املايض. فال مناّص للمؤّرخ من تفكيك املايض وتجزئته والفصل بني معطياته 

»معرفة شعبية«،  علمي«،  قبل  »ما  »فلسفي«،  »علمي«،  مثل  فمقوالت  عّدة.  بأوجٍه 

»قديم«، »وسيط«، »عرص النهضة«، »الحداثة«... هي مقوالت نسقطها عىل املايض 

ونعتقد أّن لها صبغًة موضوعيًة، والحال أنّها مناذج تعرّب عن خياراتنا وعن تصّوراتنا، 

وتعرّب خاّصة عن محدوديّة معرفتنا باملايض واتّسام هذه املعرفة بالّسطحيّة والتجريد 

الذي كان يف املايض إىل  الحّي  الفكر  نقطّع  فنحن  يفقر املايض ويشّوهه.  الذي 

أنواع وأصناف وإىل حقب وأزمنة )فنقول قديم، وسيط، عرص النهضة، حداثة...(، 

وإىل أجناس )فنقول علم اليونان، وعلم العرب، وعلم الفرس، وعلم الهنود، وعلم 

أنّه  الصينيني( وإىل مناطق جغرافية )فنقول علم الرشق وعلم الغرب( وندرسه عىل 

سجني هذه املحّددات، ونعتقد أنّها محّددات تنبع من طبيعة املايض والحال أنّها 

تنطق عن فكرنا نحن وعن كيفيّة تصّورنا ملاضينا. 

معطيات  بكّل  اإلملام  قدرته عىل  املعارص مبحدوديّة  املؤّرخ  وعي  أّن  شّك  ال 

املايض يف ازدياد مستمّر. لذلك نجد عمل املؤّرخ اليوم -إن كان جديًّا- يذهب يف 

اتّجاه التّخّصص. ويفرتض التّخّصص ما سّميناه تفكيك املايض إىل أجزاء. فموضوع 

)مثل  أخرى  مواضيع  بفصله عن  محّدًدا  يكون  أن  يجب  املتخّصص  املؤّرخ  بحث 

الفصل بني التنجيم وعلم الهيئة( واملؤّرخ مجرب مع ذلك بحكم قدراته املعرفيّة )لغوية 

-علميّة- بيبليوغرافيّة( وظروفه املاديّة واالجتمعيّة عىل تحديد مجال خاّص لدراسته. 

لكن من التعّسف أن نعترب أّن قدراتنا عىل قراءة املايض هي التي تحّدد املايض. 

قدراته  تطاله  ال  الذي  املجال  املؤّرخ  يكره  شعوريّة،  ال  وبطريقة  العادة،  يف 

جميع  للمؤّرخ  يكون  أن  عمليًّا،  املستحيل  من  يكن  مل  إن  النادر،  ومن  املعرفيّة. 

املهارات التي تستوجبها دراسة فرتة تاريخيّة بجميع تفاصيلها. ومنطقتا البحر األبيض 

املتوسط والرشق األدىن، اللّتان متثاّلن املجال الجغرايف للعلم العريب-اإلسالمي، 

هم من الرّثاء، ثقافيًّا وحضاريًّا، بحيث يعس أن يجمع مؤّرخ واحد جميع ما يحتاجه 
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موضوعيًّا لدراسة نشاط فكرّي معّقد مثل علم النجوم. وكُره املؤّرخ للمجاالت التي 

ال تطالها قدراته يجعله يعتربها هامشيّة وال قيمة لها. وهو ينفر منها ليس ألنّها تكشف 

عن عجزه وجهله مبا مل يهتّم به وما مل يشتغل عليه، وإمّنا باألساس ألّن الوعي بقيمة 

التي  للمنطقة  دراسته  يف  عّم  نفسه  الوقت  يف  يكشف  يجهلها  التي  املناطق  هذه 

يعرفها من ذاتيّة ومحدوديّة وغياب للموضوعيّة.

السبب الثالث املمكن لتحّول املوقف من العلم العريب: إّن تغرّي تصّورنا لرشوط 

الّدراسة العلميّة ولطبيعة املنهج العلمي هو الذي غرّي من تصّورنا لكيفيّة مقاربة العلم 

العلميّة  السائد لرشوط املعرفة  التصّور  لقد كان  العلم.  العريب، وبالتال ملنزلة هذا 

يجعلها قرينة املنهج التجريبي. ولطاملا دافع املذهب الوضعي عىل رضورة اعتمد 

هذا املنهج يف كّل املجاالت التي يدرس فيها العلم الوقائع. لكن الكّل يعلم اليوم أّن 

اّدعاء أّن العامل يكتفي بتسجيل ما ميليه عليه الواقع هو اّدعاء كاذب. فالعامل ال يكتشف 

موضوعه بقدر ما هو ينشئه ويبنيه. فضاًل عن أّن هناك ما يرّبر القول بأّن الفصل التّام 

بني الّذات واملوضوع، والذي قام عليه التّصّور الوضعي للمنهج العلمي، أمر غري قابل 

للتحقيق دامئًا. وهو ما جعل الّدراسات العلميّة تتّجه أكرث فأكرث إىل مالءمة مناهجها 

مع مواضيع بحثها. فليس مثلم ندرس الظاهرة الفيزيائية ندرس الظاهرة الحيّة، وليس 

الواعية. وما دام مل يتم الوصول إىل تحديد  مثلم ندرس هذه وتلك ندرس الظاهرة 

العالقة بني املادي والعضوي والفكري تحديًدا واضًحا يبقى البحث يف مجال الوقائع 

التي تتحّدد بالقيم والغايات )مجال األفعال اإلنسانيّة( غري مجال الظواهر الفيزيائيّة. 

وما دام األمر عىل هذه الحال تبقى دراسة الظواهر اإلنسانيّة أمرًا يستوجب منهًجا غري 

منهج العلوم الطبيعية. يف هذا السياق اعترب محسن مهدي أّن املنهج الذي تقرتحه 

التاريخانيّة ملقاربة تاريخ العلوم هو املنهج الذي يالئم الظاهرة اإلنسانية املدروسة يف 

هذا التاريخ، وهو أفضل، من هذه الجهة، من املنهج الوضعي؛ إذ إنّه يستجيب لطبيعة 

هذه الظواهر مبا هي ظواهر كليّة تتدّخل يف تحديدها الوقائع والقيم معا.]1] 

]1] انظر:

Muhsin Mahdi, »Approaches to the History of Arabic Science«, in Encyclopedia of the His-

tory of Arabic Science, op. cit., Volume III, p. 1038.
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يدرس العلم العريب، من هذا املنظور، ال باملعنى الحديث للعلم، وإمّنا باعتباره 

فيها  تتقاطع  التّصّورات  من  جملة  باعتباره  أي   ،)Weltanschauung( للعامل  رؤية 

والقيم  والفلسفة  والسحر  واألسطورة  )الدين  مختلفة  وثقافيّة  حضاريّة  معطيات 

األخالقية واالجتمعية إلخ..( ليس عىل تاريخ العلوم أن »يفّس« الظاهرة التي ميثّلها 

العلم العريب، وإمّنا عليه أن »يفهمها«. ويكون ذلك بوضع هذه الظاهرة يف السياق 

بعرصه،  تتعلّق  التي  باملعطيات  عالقة  يف  العريب  العلم  فيدرس  إليه،  تنتمي  الذي 

ويأخذ مع ذلك باالعتبار الظّرف التاريخي الذي ينتمي إليه هذا العلم مبا هو ظرف 

سيايس واقتصادي واجتمعي.

والحّق أّن عدم قدرتنا عىل فهم عقليّة القدامى قد يكون من أهّم العوائق التي تقف 

دون دراسة املايض دراسًة توفيه حّقه. ذلك أنّنا، ليك نفهم ظاهرة إنسانيّة، يجب أن 

نعيشها. فإن كان األمر كذلك، فأىّن لعامل أو مؤّرخ أورويّب ينتمي إىل العرص الحديث 

للعامل وللمعرفة( أن يفهم عمل  له من تصّورات تخّص رؤيته  )بكّل قيمه وبكّل ما 

عامل ينتمي إىل العامل اإلسالمي يف العرص الوسيط؟ لقد سبق للمؤرخ إدوارد كار 

أولويات  يكن من  الوسيط مل  بالعرص  االهتمم  أّن  أن الحظ   )Edward H. Carr(

فيها من  الوسيط مبا  اإلنسان  أّن عقليّة  إىل  التاسع عرش، وعزا ذلك  القرن  مؤرّخي 

سيطرة للفكر الديني والفكر العجائبي ال ميكن أن تستهوي مؤرّخي ذلك القرن )أي 

التاسع عرش( الذين تكّونوا عىل وجه الخصوص يف أحضان املدرسة الوضعية.]1] 

إن كان األمر عىل هذه الحال فإنّه يضعنا أمام حقيقة ال مناّص من التسليم بها، وهي 

أّن الفكر الحديث ال ميكنه، اعتمًدا عىل أطر تفكريه الوضعيّة، أن يفهم العلم القديم 

والوسيط. فأن ينتقل املؤّرخ املعارص، بكّل ما يحمله من قيم وتصّورات وتوّجهات 

إيديولوجيّة، ال تتعلّق فقط مبعنى الحقيقة العلميّة ومعنى املنهج العلمي وغاية العلم، 

]1] يقول إدوارد كار

»Le XIX siècle fut médiocre en histoire médiévale parce que les croyances superstitieuses 

du Moyen Age et les pratiques barbares qu’elles avaient inspirées lui répugnaient au point 

de le priver d’une compréhension imaginative des gens de cette époque.« Edward H. Carr, 

Qu’est-ce que l’histoire ? Traduit de l’anglais par Maud Sissung, Editions La découverte, Par-

is, 1988, p. 71.
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التّاريخ ومصري اإلنسان وسعادته والّنظم السياسيّة واالجتمعيّة،  وإمّنا أيًضا مبعنى 

ينتقل بكّل هذا ويتوّجه ملعرفة املايض ويحاول أن يفهم عمل العلمء يف املايض، 

فإنّه مهّدد ال محالة بالفشل يف مسعاه. وال مناّص يف الحقيقة، ليك يفهم املؤّرخ 

املعارص عمل علمء املايض، من أمرين:

إّما أن يجرّد املؤّرخ العلمء الذين يدرسهم من قيمهم وغاياتهم ورؤيتهم للعامل، 

وال يرتك إاّل ما يضمره هو من معنى الحقيقة العلميّة واملنهج العلمي وغاية العلم، 

مثل أن ينزع عن البريوين مثاًل اعتقاده يف التنجيم، وانتمءه لإلسالم، وفهمه لطبيعة 

الحقيقة باعتبارها دينيًّة فلسفيًّة، ومعرفته بالثقافة الهنديّة، وال يرتك إال ما يف أعمله 

مم يسميه »العلم الصحيح« وهو مصطلح ال يرد البتة عند البريوين.]1] فيكون كمن 

يجرّد شخًصا من ثيابه ثّم من لحمه ليبقي عليه هيكاًل عظميًّا فيستطيع بذلك أن يتعرّف 

عليه ألنّه عندئذ شبيه بالذي ينظر إليه ويدرسه.

العلم وعن غاية  قيم وتصورات عن  لديه من  ما  يتجرّد املؤّرخ من كل  أن  وإما 

سياقها  يف  أعملهم  يفهم  أن  يحاول  الذين  املايض  علمء  عباءة  ويلبس  التاريخ 

التاريخي. لكن حتى لو فرضنا أن هذا األمر ممكن، يبقى أن نسأل ما الجدوى من 

أن نستنسخ وضعية ولّت وذهبت وال نسعى إىل استخالص العربة منها؟ أليست قيمة 

عمل املؤرخ تتمثل أساسا يف الغاية التي يسعى إليها من دراسته للميض؟ وهذه ال 

ميكن بأية حال أن توجد ضمن تصور القدامى إلشكالياتهم وأعملهم؟

هذا يجرنا إىل سؤال نادرا ما يطرحه املؤرخ عىل نفسه: ما الجدوى من دراسة 

التاريخ؟ ما فائدة بذل الجهد يف التنقيب عىل أفكار ونظريات ولت وذهبت وظهر 

]1] ومن المالحظ في هذا السياق أن بيار دوهيم مثال عند تناوله ألعمال علماء النجوم العرب وكيفية تطرقهم 

إلى اإلشكالية التي كانت قد شغلت كل تفكيرهم والتي كانت تتمثل، بزعمه، أساسا في التوفيق بين مسلمات 

إلى أن  البطليموسي، لم ترد عنده وال مرة واحدة اإلشارة  الفلك  الطبيعي األرسطي وفرضيات علم  العلم 

علماء النجوم المسلمين كانوا في أغلبهم موقتين في المساجد. وأن اهتمامهم كان موجها باألساس إلى حل 

إشكاليات تتعلق بتحديد أوقات الصالة وظهور الهالل واتجاه القبلة. وال شك أن وظيفتهم هذه كانت تحدد 

طبيعة أعمالهم بشكل مباشر. حول وظيفة الموقت وعالقتها بعلم النجوم. انظر: 

David A. King, »Astronomical Timekeeping«, in Islamic Mathematical Astronomy, op. cit., 

Chap. III, p. 342 passim.
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بطالنها وما عادت تفيدنا يف يشء؟ رغم أن التطرق إىل هذه القضية ليست من مهامنا 

هنا، لكن نكتفي بأن نشري إىل ما ذكره ناللينو يف هذا الصدد. إذ قال يف الجواب عن 

السؤال الذي طرحناه آنفا متوجها لجمهور الطلبة العرب الذين يتابعون محارضاته: 

»يفتخر اإلنسان ونعم االفتخار، باآلباء واألجداد ويحرص كل الحرص عىل معرفة ما 

قدموه من املآثر واملكارم، ويسعى سعيا محمودا إلشاعة ذكر أعملهم املجيدة.«]1] 

فإذا كان ناللينو يحدد االفتخار كواحد من جملة الدواعي التي تدفع الطلبة العرب 

لدراسة ماضيهم العلمي فإنه نيس أن يذكر دواعي دراسته هو لهذا العلم، وال شك أن 

له غاية أخرى من وراء دراسته للعلم العريب. فلكل بحسب موضعه وتوجهاته غاية 

يف دراسة هذا العلم.

الحقيقة  مفهوم  تغرّي  العريب:  العلم  من  املوقف  لتحول  املمكن  الرابع  السبب 

العلمية وتغري معنى تاريخ العلم بتغري مفهومها، مم يدفع إىل التساؤل عم إذا كان 

تاريخ العلم هو تاريخ القرب من بلوغ الحقيقة أم تاريخ الوعي برضورة اليأس من 

بلوغها؟ 

إن ثنائية النجاح والفشل التي طاملا قرأ العلم العريب عىل خلفيتها والتي يدرس 

هذا العلم يف إطارها بالبحث فيم إذا كان له قيمة وما إذا كان إنجازا وتقدما بالنسبة 

لسابقه يجب أن تطرح هذه اإلشكالية بتحديد معناها الدقيق. وبالفعل نحن نتساءل 

عن مدى نجاح العلم العريب أو فشله، لكن نجاحه وفشله يف ماذا؟

]1] ناللينو، علم الفلك، م.س، ص7.
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خامتة

إّن الفكرة الرئيسـة التي تقود أغلب الّدراسـات االسـترشاقيّة لعلـم الفلك العريب، 

هـي أّن الّسـقف الـذي وقفـت دونه جهـود العلـمء العرب هو تجـاوز فكـرة مركزيّة 

األرض. وهـذا، فضـاًل عـن أنّـه يـؤّدي إىل عـّد علمهـم باطـاًل مـن أساسـه، يجعل 

مـن مسـاهمتهم يف تاريـخ العلـم، باملعنـى الـذي يفهمـه املسـترشقون، تقرب من 

الصفـر. يف كلمـة واحـدة ميكـن أن نلّخـص تقييـم املسـترشقني ملعـارف العـرب 

يف مجـال علـم الفلـك بقولنـا إنّهـا معـارف »مـا قبـل علميّـة«. إن العلـمء العرب 

بهـذا املنظـور قـد فشـلوا. لكـن السـؤال هو هـل فشـلوا باملقارنـة مع مـا وضعوه 

ألنفسـهم مـن غايـة يتعـنّي بلوغهـا، أم إنّهم فشـلوا مقارنـة بالعلـم األورويب الذي 

بـدأ مـع كوبرنيـك والـذي يفـرتض أنه دّشـن العلـم الصحيـح؟ لكن هـل إّن العلم 

كـم عـرّب عنـه كوبرنيـك علـم صحيـح؟ إذا قارنّـا وضـع علـم الفلـك الكوبرنييك 

بعلمنـا املعـارص سـنجد أنّـه باطـل جميعـه مبثل مـا كان علـم العرب باطـاًل: فال 

الّشـمس عندنـا مركـز الكـون، وال وجـود ألفـالك تحمـل الكواكـب، وال حركـة 

األجـرام السـموية دائريّـة منتظمـة. وقـد يقول القائـل إّن علـم كوبرنيكـوس يبقى 

مـع ذلـك أفضـل مـن علـم العـرب؛ ألنّـه حّقـق خطـوة حاسـمة يف تاريـخ علـم 

الفلـك، وألنّـه بذلـك كان أقـرب إىل الّصّحـة. لكـن بـأّي معنـى هـو أقـرب إىل 

الّصّحـة؟ هـل مبعنـى أّن العلـمء قـد اقرتبـوا، مبـا أنجـزه كوبرنيـك، مـن بلـوغ 

الحقيقـة؟ إن كان األمـر كذلـك يحـّق لنـا أن نسـأل: هـل إّن العلـم اليـوم يطـرح 

عـىل نفسـه بلـوغ الحقائـق بشـأن الواقـع؟ أم إنّـه يكتفـي فقـط بإنشـاء فرضيـات 

وبنـاء منـاذج تفـّس هـذا الواقـع دون أن تكشـف عـن حقيقتـه؟ لقـد أشـار فارنـر 

هيزنـربغ )W. Heisenberg( يف كتابـه الجـزء والـكل إىل أّن املقارنـة بـني علـم 

الفلـك البطليمـويس وبـني علـم الفلـك النيوتنـي ال تكشـف عـن فـرق جوهـرّي 

ا لحركـة الكواكـب. ويجب أن  بـني العلمـني؛ إذ كالهـم قـد أعطـى متثياًل رياضيًـّ

نعتـرب أن علـم بطليمـوس »علـم جيّد جـًدا«؛ ألنّه ميّكن مـن توقّع حركـة الكواكب 

بدرجـة كافيـة مـن الّدقّـة.]1] فـإن كان األمـر كـم يقـول فـإّن حـال علـمء اليـوم 

]1] انظر: هايزنبرغ: الجزء والكل، محاورات في مضمار الفيزياء الذرية، ترجمة وتحقيق: محمد أسعد عبد 



125 علم النجوم أم علم الهيئ�ة أم علم الفلك؟ 

ليـس ببعيـد عـن حـال علـمء األمـس. ففـي كلتـا الحالتـني نحـن أمـام فرضيّات 

ومنـاذج تنجـح إىل حـني يف تفسـري الواقـع. والفـرق الـذي هـو الفـرق هـو أّن 

علـمء املـايض كان لديهـم وهـُم الحقيقـة العلميّة-الفلسـفيّة، وهـم يعتقـدون أّن 

مناذجهـم الرياضيّـة تعـرّب عـّم عليـه الّسـمء يف ذاتهـا، أّمـا العلـمء املعـارصون 

فقـد اقتنعـوا متـام االقتناع بـأّن الّنظريّـة العلميّة ال تكشـف عّم عليـه الواقع، وإمّنا 

هـي فرضيـات تنجح يف تفسـريه. فإذا اسـتثنينا هـذا االختالف، ونظرنـا إىل ما كان 

يبذلـه القدامـى مـن جهـود لبنـاء منـاذج رياضيّـة، ميكـن أن نقـول إّن دار لقـمن 

عـىل حالهـا، وإّن املعارصيـن مـن العلـمء ال يفضلـون عـن أجدادهـم إال بغياب 

االعتقـاد الزائـف يف إطالقيّـة الّنظريـات التـي يضعهـا العلـم، ووعيهـم أّن الّنظريّة 

العلميّـة ال تنسـخ الواقـع. 

العلوم، وهو غري بعيد  لعّل هذا ما يجعلنا نقف عىل الجدوى من دراسة تاريخ 

عّم لـّمح إليه دوهيم عندما اعترب أّن الحوار بني الذين يذهبون إىل جعل العلم نتاًجا 

لجملة من األفكار املا قبليّة وأنّه يجب أن يلتزم برشوط محّددة سلًفا، وبني الذين 

يزعمون أنّه ال مرجعيّة للعلم سوى التجربة، سيدوم وال شّك دوام الفكر البرشي،]1] 

فيكون التأريخ للعلوم متابعة لهذا الحوار الذي لن ينتهي أبًدا. وهو غري بعيد مع ذلك 

عّم رسخ يف فكر ما بعد الحداثة، من أّن قول ما كان عليه املايض أمر غري ممكن، 

مثل أّن الكشف عن حقيقة الواقع يف ذاته يف العلم أمر مستحيل. 

الرؤوف، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1986، ص51-52.

]1] انظر: 

P. Duhem, Le système du monde, op. cit., T. II, p. 62-63.
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من منظور استشاقي

 آرثر جيفريي نموذًجا

الدكتور عبد العايل احمامو]]]

 

املقدمة

بخاّصة  واملسترشقني]2]،  العرب  للّدارسني  مجااًل  الكريم  القرآن  ألفاظ  شّكلت 

الكلمت واأللفاظ األجنبيّة التي وقع حولها خالف كبري. فإذا كانت األبحاث تشري 

]1] جامعة ابن طفيل، المغرب.

باعتباره  الكريم،  القرآن  الّشبهات حول  كّل طاقاتهم إلثارة  المستشرقين وّجهوا  العديد من  أّن  ]2]ال غرابة 

المصدر األّول واألساسي في شرائع اإلسالم وفي رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لذا يستوجب 

علينا الوقوف موقف المدافع عن كتاب الله عز وجل، وتتبع أعمال المستشرقين والملحدين والمغرضين، 

والرّّد على اّدعاءاتهم المتعلّقة بالتغيير والتبديل، أو الزيادة والنقصان، أو التشكيك في مصدر القرآن اإللهي، 

أو ما تعلق بطريقة جمعه وتدوينه، فتراهم منكبين على الدوام للبحث عن أي شبهة للخطأ فيه، أو التناقض 

واإلطالة  التمويه  أسلوبي  ذلك  في  معتمدين  القرآني،  النص  في  المشككة  الروايات  فيقحمون  آياته،  بين 

الممزوجة بدوافع إيديولوجية مخفية تحت رداء البحث العلمي. فواجبنا تجاه كتاب الله تعالى تتبع تلك 

الشبهات  على  والرد  اإلسالمية،  المقصدية  فيها  يوافق  ما  وتثمين  والعقل،  العلم  بميزان  ووزنها  األعمال 

والنقائص، ولن نصل إلى كل هذا إال أذا تضافرت جهودنا جميعا بحثا وترجمة وتحقيقا ونشرا، وهذا سعينا 

من خالل هذه الدراسة.
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نقرأ  املقابلة  الجهة  ففي  أخرى،  لغاٍت  من  مستعارة  وكلمٍت  ألفاٍظ  ورود  إىل 

َعَرِبيّٗا  نًا  قُرَۡءٰ نَُٰه  أَنزَلۡ إِنَّآ  تعال:  بقوله  املدعوم  القرآن  عربيّة  عن  الّدفاعّي  املوقف 

َورَصَّفَْنا  َعَرِبيًّا  قُرْآنًا  أَنزَلَْناُه  لَِك  َوكََذٰ وقوله:  اآلية2(،  يوسف،  )سورة   تَۡعِقلُوَن لََّعلَُّكمۡ 

ِفيِه ِمَن الَْوِعيِد لََعلَُّهْم يَتَُّقوَن أَْو يُْحِدُث لَُهْم ِذْكرًا )سورة طه، اآلية113(، وقوله أيًضا: 

كِتَاٌب  وقوله:  اآلية28(،  لقمن،  )سورة   يَتَُّقوَن لََّعلَُّهْم  ِعَوٍج  ِذي  َغرْيَ  َعَرِبيًّا  قُرْآنًا 

لَْت آيَاتُُه قُرْآنًا َعَرِبيًّا لَِّقْوٍم يَْعلَُموَن )سورة فصلت، اآلية3(، إضافة إىل قوله تعاىل:  فُصِّ

الَْجْمعِ اَل  يَْوَم  َوتُنِذَر  َوَمْن َحْولََها  الُْقَرٰى  أُمَّ  لِّتُنِذَر  َعَرِبيًّا  إِلَيَْك قُرْآنًا  أَْوَحيَْنا  لَِك  َوكََذٰ

اآلية7(، وقوله عز من  الشورى،  )سورة    ِعريِ السَّ يِف  َوفَِريٌق  الَْجنَِّة  يِف  فَِريٌق   ۚ ِفيِه  َريَْب 

أيًضا:  وقوله  اآلية3(،  الزخرف،  )سورة   تَْعِقلُوَن لََّعلَُّكْم  َعَرِبيًّا  قُرْآنًا  َجَعلَْناُه  إِنَّا  قائل: 

ِبنٍي )سورة الشعراء، اآلية 195(. ِبلَِساٍن َعَريِبٍّ مُّ

وقد ظهرت هذه القضيّة أّواًل يف عرص الصحابة ريض الله عنهم، فأدىل بعضهم 

بآرائهم تجاهها، ويعّد اإلمام الشافعي )ت 204 هـ( من أوائل من طرقوا هذا املوضوع 

يف كتبهم، فناقشه يف كتابه )الرسالة( وعرّب فيه عن رأيه، كم تناوله أحد معارصيه، 

أبرز  ومن  القرآن«،  »مجاز  كتابه  يف  )ت209هـ(  املثني  بن  معمر  عبيدة  أبو  وهو 

الذين جاؤوا بعدهم وتحدثوا يف كتبهم حول هذا املوضوع محمد بن  املصنفني 

جرير الطربي )ت310هـ( يف تفسريه »جامع البيان يف تأويل القرآن«، واللّغوي أحمد 

بن فارس )ت395هـ( يف كتابه »الصاحبي يف فقه اللّغة العربيّة ومسائله وسنن العرب 

يف كالمها«، واملفّس األندليس عبد الحق بن غالب بن عطيّة )ت542 هـ( يف تفسريه 

»املحّرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز«، وعبد الرحمن بن الجوزي )ت597 هـ( 

الزركيش )ت  الله  القرآن«، ومحمد بن عبد  يف كتابه »فنون األفنان يف عيون علوم 

794 هـ( الذي ناقش هذا املوضوع يف كتابه »الربهان يف علوم القرآن« وقّدم قامئة 

للكلمت القرآنيّة التي قيل إنّها أعجميّة]1].

ومن بني أبرز من اهتّم بهذا املجال ودرسه عبد الرحمن جالل الدين السيوطي 

تحليلية  دراسة  أعجمية؟  كلمات  الكريم  القرآن  في  هل  المكارم،  أبي  بن  فيصل  ثمامة  ينظر:  للمزيد   [1[

آلراء العلماء العرب والمستشرقين، نسخة إلكترونية. لالطالع: www.alukah.net/library/0/81053 تاريخ 

الزيارة: 3 مارس 2020.
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ناقش هذا املوضوع يف ثالثة من كتبه وخّص له رسالتني بحث  الذي  )ت911هـ( 

األعجميّة  الكلمت  فيها  وجمع  برأيه،  فيها  وأدىل  حوله  السابقني  العلمء  آراء  فيها 

الواردة يف القرآن، فألّف السيوطي رسالته »املهّذب فيم وقع يف القرآن من املعرب« 

التي نسبها  وجمع فيها الكلمت ورتّبها ترتيبًا هجائيًّا، كم ألّف رسالته »املتوكيل« 

ق فيها هذه الكلمت حسب اللّغات التي  إىل الخليفة العبايس املتوكّل عىل الله ونسَّ

وردت فيها. أّما كتبه الثالثة التي ناقش فيها هذا املوضوع بالتفصيل فهي: »اإلتقان يف 

علوم القرآن« و»معرتك األقران يف إعجاز القرآن« و»املزهر يف علوم اللغة وآدابها«.

وينسب إىل بعض الصحابة وبعض من تالميذهم القوُل بأّن القرآن يضّم كلمت 

أعجميّة، فرُيوى عن عبد الله بن عبّاس )ت68هـ( وأيب موىس األشعري )ت44هـ( 

ريض الله عنهم أنّهم نسبا العديد من كلمت القرآن كالسجيل، واملشكاة، واليم، 

والطور، واألباريق، واالستربق، وغريها إىل لغاٍت أخرى]1]، وقد نقل ابن الجوزي يف 

»فنون األفنان« عن عيل بن أيب طالب ريض الله عنه قوله: »يف هذا القرآن من كّل 

لسان«]2]، كم نقل عن تلميذين البن عبّاس عكرمة بن عبد الله )ت105هـ( ومجاهد 

التابعني  العرب«]3]. ومن  القرآن من غري لسان  بن جرب )ت104هـ( قولهم: »إّن يف 

اآلخرين الذين أيّدوا وجود كلمت أعجميّة يف القرآن سعيد بن جبري )ت95هـ( الذي 

نقل ابُن الجوزي قولَه: »ما يف األرض لغة إاّل أنزلها الله تعاىل يف القرآن«]4].

بعض  وآراء  العلمء  هؤالء  أقوال  عىل  باالستناد  أّن  فيصل]5]  مثامة  عند  ونقرأ 

النقيب قوله: »من خصائص القرآن عىل سائر كتب  املتأّخرين الذين نقلوا عن ابن 

حروف  على  األعجمي  الكالم  من  المعرب  الجواليقي:  محمد  بن  أحمد  بن  موهوب  المنصور  أبو   [1[

ص102.  ،1990 القلم،  دار  دمشق،   ،1 ط  المعجم، 

]2] أبو الفرج عبد الرحمان بن الجوزي: فنون األفنان في عيون علوم القرآن، تحقيق حسن ضياء الدين، ط1، 

بيروت، دار البشائر اإلسالمية، 1987، ص 341.

]3] أبو الفرج عبد الرحمان بن الجوزي: فنون األفنان في عيون علوم القرآن، م.س، ص341.

]4] انظر: عبد الرحمان جالل الدين السيوطي: المهذب فيما وقع في القرآن من المعرب، تحقيق: التهامي 

الراجي الهاشمي، ال ط، المحمدية، اللجنة المشتركة لنشر التراث اإلسالمي، مطبعة فضالة، ص 61.

العرب  العلماء  آلراء  تحليلية  دراسة  أعجمية؟  كلمات  الكريم  القرآن  في  هل  فيصل،  ثمامة  انظر:   [5[

والمستشرقين،م.س.
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الله املنزلة أنّه نزل بلغة القوم الذين أنزلت عليهم، ومل ينزل فيها يشء بلغة غريهم، 

والقرآن احتوى عىل جميع لغات العرب، وأنزل فيه بلغات غريهم من الّروم والفرس 

والحبشة يشء كثري«]1]، كم استند السيوطي عىل قول عبد الله بن يوسف الجويني 

)ت438هـ( الذي قال: »إن قيل إّن استربق ليس بعريب، وغري العريب من األلفاظ دون 

العريب يف الفصاحة والبالغة، فنقول: لو اجتمع فصحاء العامل وأرادوا أن يرتكوا هذه 

اللفظة، ويأتوا بلفظ يقوم مقامها يف الفصاحة لعجزوا عن ذلك«]2].

أّما بداية الدراسات االسترشاقيّة حول هذا املوضوع فتعود إىل القرن التاسع عرش 

 Aloys( امليالدي؛ فمن أوائل املسترشقني الذين تناولوه املسترشق ألوييز سربنجر

Sprenger(، واملسترشق األملاين سيغموند فرانكيل )Siegmund Fraenkel( الذي 

 Rudolf( دووراك  ورودولف  القرآن«،  يف  األجنبيّة  »الكلمت  بعنوان:  كتابًا  ألّف 

Dvorak( الذي صّنف كتابًا حول الكلمت الفارسيّة املستعملة يف القرآن، وثيودور 

القرآن« وناقش  نولدكيه )Theodor Noldeke( الذي صّنف كتابه املعروف »تاريخ 

فيه ويف كتاباته األخرى هذا املوضوع. واستمرّت عناية املسترشقني بهذا املوضوع؛ 

حتى جاء الباحث املسترشق آرثر جيفريي )Arthur Jeffery( الذي ألّف كتابًا بعنوان 

الكتاب قبواًل واًسعا  نال هذا  )the Foreign Vocabulary of the qur’an(؛ حيث 

لدى املسترشقني، وقد بنى  جيفريي دعواه التي قّدمها يف هذا الكتاب عىل كتابات 

اإلمام السيوطي التي سبق ذكرها يف هذا العمل، وأضاف إىل الكلمت التي أوردها 

وادعى  كلمة،   256 نحو  إىل  بها  ووصل  الكلمت،  من  آخر  عدًدا  وغريه  السيوطي 

أنها ليست عربية األصل استنادا عىل البحوث اللغوية والدراسات التاريخية واألثرية 

الحديثة]3].

وسنعمل يف محاور هذا العمل عىل تتبع الكلمت املستعارة يف القرآن الكريم 

]1]جالل الدين عبد الرحمان السيوطي: اإلتقان في علوم القرآن، تحقيق: مركز الدراسات القرآنية، مجمع 

الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، ج1، ص 938.

]2] انظر: السيوطي: اإلتقان في علوم القرآن، م.س، ص 938؛ المهذب فيما وقع في القرآن من المعرب، 

م.س، ص 63.

العرب  العلماء  آلراء  تحليلية  دراسة  أعجمية؟  كلمات  الكريم  القرآن  في  هل  فيصل،  ثمامة  انظر:   [3[

م.س. والمستشرقين، 
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بحسب قامئة جيفريي، معتمدين يف ذلك عىل دراسٍة مهّمة قّدمتها كاثرين بيناتشيو]1] 

)Catherine Pennacchio( املوسومة ب »االستعارة املعجميّة يف القرآن، الجوانب 

اإلشكاليّة لقامئة آرثر جيفريي«، والتي تتناول فيها الجوانب اإلشكاليّة لعمل جيفريي، 

الكلمت  بأصول  املتعلّقة  واالفرتاضات  القامئة  مراجعة  برضورة  تطالب  حيث 

اللّغويّة  بإدراج املعارف  يتعلّق  املستعارة وتحديدها يف مستويني: املستوى األّول 

الجديدة املتعلّقة باللّغة األوغاريتيّة، ونقوش العربيّة الشمليّة والعربيّة الجنوبيّة، أّما 

املستوى الثاين فيجب فيه وضع هذه الكلمت يف سياقاتها السياسيّة واالجتمعيّة 

والثقافيّة. فهذا التجديد يف البحث مهّم؛ ألّن الكلمت املستعارة يف القرآن تشّكل 

اآلثار التاريخيّة لالتّصاالت القدمية بني السّكان العرب وجريانهم، حيث التعرّف عىل 

أصول الكلمت املستعارة يساهم يف فهم الّنّص القرآين بشكل أفضل، وبداية اللّغة 

دراسة  يف  املذكورة  املصادر  كميّة  أّن  عىل  كاثرين  تؤكّد  كم  عام.  بشكل  العربيّة 

جيفريي ميكن اعتبارها بدون فائدة أو ضارة إىل حد ما؛ خاّصة أنّه عىل مدار القرن 

املايض، كانت املفردات األجنبيّة للقرآن تعترب عماًل قاطًعا وحاسًم، يف حني أّن نيّة 

املؤلّف كانت ببساطة جمع كّل ما كتب عن هذا املوضوع. وإذا كان من املفرتض 

أن يكون عمل جيفريي نقطة انطالق ملزيد من الدراسات، إاّل أنّه مل يتم إجراء أّي 

دراسات إضافيّة يف هذا املجال، وهذا يحيل عىل أّن بالرغم من قدم قامئة جيفريي 

إاّل أّن ذلك ال يجعل منها متجاوزة، بل أرضيّة لدراسات حديثة أكرث عمًقا]2].

[1[Catherine Pennacchio, »Lexical Borrowing in the qur’an, the problematic Aspects of Ar-

thur Jeffery’s list«, bulletin du centre de recherche français à Jérusalem. )En ligne(, Consulté 

le 20 février 2020.

إّما  التي اختارها جيفري  الكلمة  أّن  أثبتت في أكثر من مثال  بأنّها  بيناتشيو  ]2] يمكننا تلخيص مالحظات 

أنّها أصالً عربيّة وليست مستعارة، أو هي من عائلة اللّغات السامية، والمناقشة جديرة باالهتمام لما نعرفه 

من غايات المستشرقين. فالمستشرق الذي يحمل هّم إثبات استعارة القرآن من العهد القديم، يهّمه أن ينفي 

بيناتشيو  اهتمام  هو  وهذا  العبريّة،  لهيمنة  تأكيًدا  بل  القرآن،  أصالة  دفاًعا عن  ليس  غيره  إلى  القرآن  استناد 

الّضوء على  المفيد أن نسلّط  فإّن من  القرآن بحسبها ال عن عربيّته. لذلك  التي تدافع حقيقة عن »عبرية« 

محاوالت المستشرقين في البحث عن غريب القرآن، وهذا سبب نشرنا للبحث، ولكن مع جملة ضروريّة 

المالحظات. من 

أّواًل:  نبدأ بهذه الرواية المهّمة: روى عبد الله بن عمر قال: قرأ عمر بن الخطاب هذه اآلية: َما َجَعَل َعلَيُْكْم 

يِن ِمْن َحَرٍج، ثّم قال: ادعوا لي رجاًل من بني مدلج، قال عمر: ما الحرج فيكم؟ قال: الضيق. وكم  ِفي الدِّ

بفناء  بن عباس جالًسا  الله  لّما رأى عبد  بن األزرق،  نافع  التاريخ، وهذا هو  نظائر في  القصص من  لهذه 
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1. مصادر متنّوعة وأغراض متباينة

اعتمد صاحب »املفردات األجنبيّة يف القرآن الكريم« عىل العديد من املصادر 

مؤلّف  الجواليقي  من  اقتبس  حيث  املدروسة؛  الحاالت  من  حالة  لكّل  املتاحة 

كتاب »املعرب والدخيل«، إضافة إىل السيوطي الذي ألّف العديد من الكتب حول 

أبراهام  أبرزهم:  العديد من املسترشقني  إىل  أشار جيفريي  اللّغوي، كم  االقرتاض 

الكعبة، وقد اكتنفه الّناس ويسألونه عن تفسير القرآن، فقال لنجدة بن عويمر الحروري: قم بنا إلى هذا الذي 

الله  نريد أن نسألك عن أشياء من كتاب  إنّا  إليه فقاال:  فقاما  به،  له  بما ال علم  القرآن  يجترئ على تفسير 

فتفّسرها لنا وتأتينا بمصادقة من كالم العرب، فإّن اللّه تعالى أنزل القرآن بلساٍن عربّي مبين، فقال ابن عباس: 

َماِل ِعِزيَن ]المعارج:  سالني عّما بدا لكم، فقال نافع: أخبرني عن قول الله تعالى: َعِن الْيَِميِن َوَعِن الشِّ

37[ قال: العزون: الحلَق الرقاق، فقال: هل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم. أما سمعت عبيد بن األبرص وهو 

يقول:

               فجاُءوا يُْهَرُعوَن إليه حتى                  يكونُوا حوَل منِبرَْه ِعزينا 

تبلغ األسئلة  بالّشعر الجاهلي. ربّما  الغريبة، ففّسرها مستشهًدا  القرآن  ثّم سأاله عن أشياء كثيرٍة عن لغات 

واألجوبة إلى مئتين، ولو صّحت تلك الرواية لدلّت قبل كّل شيء على نبوغ ابن عباس في األدب العربي، 

وإلمامه بشعر العرب الجاهلي حيث استشهد على كّل لغة فّسرها بشعر منهم، وقد جاءت األسئلة واألجوبة 

في االتّقان. 

التّعامل مع المفردات الغريبة، كانت من صدر اإلسالم، هي البحث  من الواضح أّن المنهجيّة المتّبعة في 

عن الكلمة في لهجات القبائل العربيّة، والشعر الجاهلي، حيث ال يمكن الحكم على كلمة بأنّها أجنبيّة قبل 

استكشاف لهجات العرب من قريش وغيرها. وهذا أمر عسير حتى على علماء العرب، ولكّنهم تمّكنوا منه 

وألّفوا فيه. 

ثانيًا: يشير محّقق كتاب غريب القرآن السيد كاظم الطريحي إلى ما كانت تعنيه كلمة لغة قريش التي نزل 

العربية وأعظمها، وأكثرها  القبائل  يومئذ من أضخم  قريش، وقريش  بلغة  القرآن  اختّص  فيقول:  القرآن  بها 

زعامة وتجارة وحضارة، فلذا تضّمنت لغتهم بعض األلفاظ العربيّة األخرى، وغير العربيّة انصهرت كلّها في 

مجموع ما أنزل من كلمات القرآن ومعانيه، ولهذا االندماج روعته في البالغة القرآنية أدرك أثره المعاصرون 

القرآن  عنها  تحّدث  التي  والصيف«  الشتاء  »رحلة  و  قريش  تجارة  أّن  يعني  النص  وهذا   .الرسول لزمن 

الكريم كانت تدخل إلى مفردات قريش »بضاعة« جديدة أصبحت فيما بعد من الحقل المعجمي والداللي 

القبيلة. »لعربية« 

ثالثًا: بناء على ما تقّدم فإّن أّي مستشرق عرف العربيّة من المعاجم، ليس مؤّهاًل من حيث المبدأ للبحث في 

غريب القرآن، وإنّما دخل هذا الميدان للتشكيك بأصالة النص القرآني. ومن ناحية الغايات ليست الدراسة 

الناقدة بأحسن من الكتاب المنقود، وال غنى لنا عن إعادة نشر ما كتبه العلماء المسلمون في هذا المضمار 

ودراسته؛ لتفنيد الردود على جيفري وبيناتشيو من نتاج  أهل اللّغة وعلمائها الذين لم يقّصروا في هذا المجال 

الحّساس. المحرِّر
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جيجر )Abraham Geiger( الذي كان أّول من أشار إىل  أربع عرشة كلمة مستعارة 

خّصص  من  أّول  كان  الذي   )Rudolf Dvorak( دفوراك  ورودولف  العربيّة،  من 

اللّغة لالستعارة املعجميّة يف القرآن الكريم )1885( حيث تّم  عماًل كاًمال يف علم 

تقديم عرش كلمت غري عربيّة يف القرآن الكريم، كم استشهد جيفريي أيًضا بثيودور 

اللغويّات  يف  جديدة  »إسهامات  عمله  خالل  من   )Theodor Noldeke( نولدكيه 

 ،)1910(  )Neue Beiträge zur semitischen Sprachwissenschaft( السامية« 

ومنها  اإلثيوبيّة  يف  املقرتضة  »الكلمت  لدراسة  كاماًل  فصاًل  فيه  خّصص  والذي 

)Lehnwörter in und aus dem Äthiopischen(، إضافة إىل ألفونس مينغانا الذي 

جرّد املصطلحات الدينيّة املستعارة من السيانيّة يف القرآن الكريم من خالل عمله 

 Syriac Influence on the Style of the( القرآن«  أسلوب  عىل  السياين  »التأثري 

Kur’an” )1927((، إضافة إىل جوزيف هورفيتز )Joseph Horvitz( الذي نرش »أسمء 

 Jewish proper names and derivatives( »العلم واملشتقات اليهوديّة يف القرآن

in the koran(  )1925(، أضف إىل ذلك كّل من: ثيودور نولدكيه من خالل عمله 

صاحب  فراينكل؛  وسيغموند   ،)1860(  »Geschichte des Qorans القرآن  »تاريخ 

 Die Aramaïsche Fremdwörter im الكلمت األجنبية اآلرامية يف اللغة العربية«

اشتغل  الذي   )Heinrich Zimmern( زميرين  وهيرنيش   ،»)1886(  Arabischen

وهذه  )1917(؛  البابيل«  الثقايف  التأثري  دليل عىل  األكادية  األجنبيّة  »الكلمت  عىل 

فقط أهم املصادر التي اعتمدها جيفريي يف دراسته، وهذا ما يجعل القارئ يحّس 

أّن جيفريي تعامل مع كّل مصدر بدقّة للحصول عىل نتائج علميّة]1]. لذلك نجده يف 

املعجم يذكر جميع اللغات التي استعارت منها العربيّة كلمتها املذكورة يف القرآن 

الكريم، حيث يتم تقديم كّل كلمة مستعارة يف شكلها األصيل وبلغتها األصليّة، وفًقا 

بها، وذلك من خالل تقديم ما مجموعه ست وخمسني لغة  الخاّص  الكتابة  لنظام 

)العربيّة – اآلراميّة – السيانيّة – اليونانيّة – الفارسيّة – اإلثيوبيّة )الحبشية( الجنوب 

عربيّة – السنسكريتيّة...(.

يقوم  حيث  ودقيقٍة؛  منهجيٍّة  بطريقٍة  املستعارة  الكلمت  تقديم  يتّم  منهجيًّا،  أّما 

[1[Catherine Pennacchio, op. cit, p. 3.
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نظر  وجهات  تقديم  قبل  ودالليًّا  صوتيًّا  مصطلح  كّل  جذر  بتحليل  أّواًل  جيفريي 

املسترشقني  آراء  ينقل  ذلك  وبعد  )الظاهرة(،  املسألة  هذه  حول  العرب  النحويني 

إمكانيّة  إىل  يشري جيفريي  األخري  للكلمة، ويف  املحتمل  األصل  استنتاج  ويحاول 

تاريخ  من  التحّقق  أجل  من  الجاهيل  الّشعر  يف  املستعارة  الكلمت  عىل  العثور 

االستعارة؛ فإذا كان األمر كذلك، فإنّه يقتبس نقوش العربيّة الجنوبيّة والعربيّة الشمليّة 

التي تظهر فيها الكلمة]1]. فهذه الّدراسة، حسب كاثرين، توفّر ثروة من املعلومات 

بناًء عىل املصادر املعتمدة، كم ميكن اعتبارها نقطة انطالق جديدة للبحث يف هذا 

املوضوع.

2. اجلوانب اإلشكالّية ملعجم آرثر جيفريي

معجم  إنتاج  يف  إسهاًما  عمله  يكون  أن  جيفريي  يأمل  كتابه،  مقّدمة  يف 

للمصطلحات الواردة يف القرآن الكريم، باالعتمد عىل املقارنة مع معجم العهدين 

القديم والجديد، ويضيف جيفريي أنّه »ال ميكن إحراز تقّدم إضايّف يف تفسرينا للقرآن 

أو حياة محمد، إاّل بعد إجراء دراسة شاملة حول مفردات القرآن الكريم«]2]، لذلك 

فهدفه كان جمع مختلف الّدراسات املتاحة حول االقرتاض اللّغوّي أو املعجمي يف 

مختلف املصادر واملجاّلت واملقاالت املتفرّقة وتقدميها للطاّلب والباحثني، وإن 

كان يشري إىل أّن عاملًا فقط مثل نولدكيه )Nôldeke( هو الذي كان بإمكانه معالجة 

أّن جيفريي كان بدراسته هذه يسعى إىل تشجيع  الّنوع. وبالرغم من  عمل من هذا 

إجراء املزيد من البحوث حول هذا املوضوع، إاّل أّن املهتّمني والباحثني اعتربوه 

يف وقٍت الحٍق عماًل ناجًحا.

أّن  بخاّصة  بحذٍر شديٍد،  مع معجم جيفريي  التّعامل  كاترين عىل رضورة  تؤكّد 

أّن كّل كلمة  يبدو  اللّغوي/ املعجمي]3]، حيث  املؤلّف مل يحّدد مفهوم االقرتاض 

[1[Catherine Pennacchio, Op. cit.

[2[Arthur jeffery, the foreign vocabulary of the qur’an, leiden – Boston, 2007, p. vii.

]3] تبًعا لكاثرين االقتراض هو عملية يتم من خاللها أخذ كلمة أو وحدة لغوية من لغة مانحة الستخدامها في 

لغة متلقية، ويسمى اقتراض كلمة واحدة باالقتراض المعجمي، كما ال يمكن تحويل الكلمة المستعارة دون 

إجراء بعض التغييرات؛ حيث تتكيف الكلمة صوتيا مع لغة المستلم. ففي المستوى الداللي يختار المقترض 
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األنواع  كّل  إضافة إىل جمع  األجنبيّة«،  »الكلمت  فهي مصّنفة ضمن  »غري عربيّة« 

القرآن  االقرتاض يف  يُقّسم جيفري  األبجدي.  الرتتيب  بحسب  وتقدميها  املستعارة 

الكريم إىل ثالثة أنواع]1]:

و»فردوس«،  و»منارق«،  »زنجبيل«،  ذلك:  ومثال  متاًما؛  أجنبيّة  كلمت   -1  

يبدو،  بينم  العربيّة،  اللّغة  تتوفّر عىل جذر يف  أنّها ال  التي يرى جيفريي  و»جبت«؛ 

تعني  التي  »استربق«  كلمة  إىل  إضافة  اإلثيوبية،  من  مقرتضٌة  أنّها  كاثرين،  حسب 

)الديباج واملالبس الحريرية(، والتي ترى كاترين أنّها فارسية.

 2- الكلمت السامية التي ميكن العثور عىل جذرها الثاليث يف اللّغة العربيّة، ولكن 

مع ذلك ال يتّم استخدامها يف القرآن الكريم باملعنى العريب للجذر، وإمّنا باملعنى 

الذي تطّور يف إحدى اللّغات األخرى؛ ومثال ذلك: »فاطر«، و»صوامع«، و»درس]2]«، 

و»بارك«. 3- كلمت عربيّة أصيلة ومستخدمة بشكٍل شائعٍ يف اللّغة العربيّة، غري أّن 

معناها يف القرآن الكريم تأثّر بلغاٍت أخرى؛ ويعطي جيفريي مثااًل لذلك كلمة »نور« 

الواردة يف قوله تعاىل: يُِريُدوَن أَن يُطِْفُئوا نُوَر اللَِّه ِبأَْفَواِهِهْم َويَأَْب اللَُّه إاِلَّ أَن يُِتمَّ نُورَُه 

َولَْو كَرَِه الْكَاِفُروَن )سورة التوبة، اآلية32(، والتي تعني يف القرآن الكريم الدين.

الكلمت  كّل  معلوماٍت حول طريقة وضع  أّي  يقّدم  أّن جيفريي ال  كاثرين  ترى 

املقرتضة يف القامئة مًعا، فمن ناحية يبدو أنّه جمع كّل الّدراسات املتاحة حول كّل 

كلمة، بينم من ناحية أخرى هناك إشارات إىل أّن املؤلّف اختار بعض املصادر فقط، 

لغوية  وتاريخية؛  لغوية  ظاهرة  فاالقتراض  المقترضة.  الكلمة  حول  يعرفها  التي  واالستخدامات  الدالالت 

ألنها عملية يتم فيها استعارة الكلمات واأللفاظ، وتاريخية ألنها ناتجة عن االتصال بين مجتمعين. وتضيف 

كاثرين أن االقتراض تسمية خاطئة: فعندما تستحوذ اللغة على كلمة ما ال تكون لديها أدنى نية إلعادتها، بل 

على العكس من ذلك تأخذها لتقليدها واستخدامها ودمجها، وبالرغم من هذا الدمج، وإن كان جيدا، فهي 

تحتفظ بسمات غريبة يُسهل التعرف عليها. للمزيد ينظر:

 Catherine Pennacchio “Étude du vocabulaire commun entre le Coran et les Écrits juifs 

avant l’islam,” Diss. INALCO, Paris, 2011. Print. See “Définitions des emprunts” p. 73-76.

[1[Arthur jeffery, op. cit, p. 39.

]2] تشرح كاثرين كلمة »درس« بمعنى: دراسة الكتاب المقدس، وتضيف أنها مستعارة من اليهودية؛ حيث 

تعني d'raš: الوصول إلى المعنى الحقيقي للكتاب المقدس من خالل البحث الدقيق والمتحفظ. للمزيد 

.Catherine Pennacchio, op. cit, p.4 :ينظر
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إضافة إىل عدم ظهور بعض الكلمت املستعارة املعروفة يف الئحة جيفريي، ومثال 

ذلك: )الحج – املحراب – صاب...(، كم يستثني جيفريي بعض الكلمت التي تّم 

تجميعها من قبل السيوطي، وإن كان يرشح سبب عدم إدراجه لهذه الكلمت: فالبعض 

منها نادرة إىل حد اعتبارها أجنبيّة بسبب ندرتها؛ ومن ذلك »هيت لك« )األمر من أىت(، 

وسيد )الزوج(، بينم البعض اآلخر كلمت عربيّة ببساطة، سكر، وحرام، وأليم]1].

ويّدعي جيفريي تضمينه جميع الكلمت املستعارة يف عمله؛ ولكن كاترين ترى أّن 

بعض الكلمت غري واردة يف دراسته، وتضيف أّن أعمل السيوطي عىل وجه الخصوص 

القرآن من املعرب« و»اإلتقان  فيم وقع يف  الثالثة »املهذب  فكتبه  البحث؛  تستحّق 

يف علوم القرآن« و»املتوكيل« تشمل ما مجموعه مئة ومثان وثالثون كلمة مستعارة. 

فكلمت مثل »اآلخرة« و »فوم« يجب أن تراجع تبًعا لكاترين، فهي ترى أّن الكلمة األوىل 

»اآلخرة« لها املدلول نفسه يف اليهوديّة )نهاية األيام(، أّما الثانية »فوم« فمعناها غامض]2].

وتؤكّد الباحثة عىل أّن املسلمني الُقدامى مل يكونوا عىل درايٍة باللّغات األجنبيّة، 

وكانوا يتقنون لغتهم األم؛ لذلك ففهمهم لبعض املصطلحات له قيمة عالية. ويجب 

الذي   )Joseph Horowitz( هورويتز  التي وضعها جوزيف  القامئة  مراجعة  كذلك 

يجمع الكلمت املستعارة من اليهوديّة يف القرآن الكريم، مبا يف ذلك أسمء العلم؛ 

الكلمت  بعض  ويضيف  أسالفه،  ذكرها  التي  املصطلحات  هورويتز  يدرج  حيث 

املستعارة التي اكتشفها بنفسه، فالئحته تضّم سبع وخمسني كلمة مستعارة، والتي مل 

يرد جلّها يف دراسة جيفريي. كم هناك دراسة أخرى تستحّق الّدراسة، واألمر يتعلّق 

 Karl( لكارل أهرينس )1930( »Christliches in Qoran ب«املسيحيّة يف اإلسالم

Ahrens( التي استفاض فيها عن االقرتاض من املسيحية]3].

[1[Catherine Pennacchio, op. cit, p.4.

]2] تثير كملة »فوم«، حسب كاثرين، مشكلة داللية؛ حيث يلتبس المعنى بين »الثوم« و»القمح«، حيث أن 

استخدامها في القرآن الكريم بمعنى »ثوم« مرده اقتراضها من النص التوراتي )11.5(، بينما يري السيوطي 

أنها تعني »قمح - الحنطة«، وهي مرتبطة بجذر »فََوَم« بمعنى َخبََز أو صنع خبزا. ويعتبرها السيوطي كلمة 

عبرية إال أن كاثرين تشير إلى عدم العثور على أي أثر لها سواء في العبرية أو في المعاجم اآلرامية. للمزيد 

.Catherine Pennachio )2011(, op. cit, p.4 :ينظر

[3[Catherine Pennachio )2011(, op. cit, p.4.
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من جهٍة أخرى، وفًقا لكاترين، جرّد مايكل كارتر]Michael Carter( [1( كّل هذه 

اإلضافات؛ حيث صّنف الكلمت املستعارة زمنيًّا وفًقا للّغات املانحة. كم خّصص 

مارتن زميت]Martin Zammit( [2( فصالً للكلمت األجنبّية يف القرآن بالرتكيز عىل 

دراسة جيفريي.

الّدراسة وتحتاج  الكلمت املستعارة ما زالت قيد  الكثري من  أّن هناك  وال شّك 

إىل مزيد من البحث؛ ومثال ذلك كلمة جالء )الخروج( ğalā الواردة يف قوله تعاىل: 

 نْيَا ۖ َولَُهْم يِف اآْلِخرَِة َعَذاُب النَّاِر بَُهْم يِف الدُّ َولَْواَل أَن كَتََب اللَُّه َعلَيِْهُم الَْجاَلَء لََعذَّ

)سورة الحرش، اآلية3(، والتي يبدو أنّها استعارة من gōlā العربيّة –gālūt- وهو مفهوم 

؛ حول طرد  خاّص باليهوديّة، كم أّن الكلمة وردت يف القرآن الكريم يف سياٍق يهوديٍّ

قبيلة بني النضري اليهودية وخروجها من املدينة، وقد أنزل الله يف هذه الغزوة سورة 

جلوة(  أو  )جالء  الكلمة  تكتب  الاّلحقة]3]،  األعمل  بعض  يف  أّما  بأكملها.  الحرش 

عىل حد سواء، وتشري الاّلحقة -wa إىل استعارة الهجاء من اآلرامية، وهذا منوذجيٌّ 

زكوات  العمليّة]4]؛  لهذه  أخرى  أمثلة  عن  بالرش  تحّدث  حيث  الكريم،  القرآن  يف 

-صلوات- حيوات. وترى كاثرين يف هذه األمثلة دعامة لفرضيّتها، حتى لو أّن كلمة 

جلوة وجدت يف أعمل مكتوبة بعد القرآن الكريم، ومل يدرجها لني وال دوزي وال 

كازميريسيك يف قوائهم]5].   

[1[ Michael Carter, “Foreign Vocabulary,” in Andrew Rippin )ed.(, The Blackwell Compan-

ion to the Qur’ān, Oxford, Blackwell Publishing, 2006, p. 120-139.

[2] Martin Zammit, A Comparative Lexical Study of Qurʾānic Arabic (Handbook of 
Oriental Studies, Section one: The Near and Middle East, 61), Leiden, Brill, 2002, 
«Loanwords in the Qurʾān», p. 51-61.

]3] تشير كاثرين إلى اعتماد ابن خلدون وتفسير ابن عطية »المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز« كتابة 

.Catherine Pennacchio, op.cit, p.5 :جالء وجلوة على حد سواء. للمزيد ينظر

[4[Blachère Régis, and Gaudefroy-Demombynes M., Grammaire de l’arabe classique: mor-

phologie et syntaxe, 3ème édition, Paris, Maisonneuve et Larose, 1975, p. 27.

[5[Catherine Pennacchio, op.cit, p.5.
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3. مراجعة معجم جيفريي للكلامت املستعارة يف القرآن

نصل إىل الدعوة امللّحة التي أطلقتها كاثرين برضورة إجراء مراجعة شاملة لقامئة 

جيفريي عىل ضوء اللسانيّات الحديثة، بخاصة أّن الباحثني يف القرون املاضية مل 

تتوافر لهم الرصامة املوجودة يف املناهج الحديثة. فدراسة الكلمت املستعارة اليوم 

تنبني عىل مقارنة قواعد التأثري والتأثّر؛ فعندما تُستعار كلمت من لغات غري سامية، 

الخصائص  تقّدم  أجنبيّتها؛ ألنّها ال  استعارتها/  يدّل عىل  ما  أّول  الرصفيّة  بنيتها  فإّن 

اآلتية  األمثلة  يف  واضحة  فهي  لكاترين  وتبًعا  املستلمة،  اللّغة  مثل  نفسها  الصوتيّة 

اللّغة  عائلة  داخل  من  االقرتاض  كان  إذا  أّما  العربية،  اللغة  يف  فردوس–زنجبيل(   (

إّن  حيث  املستعارة،  الكلمت  لتحديد  أخرى  معايري  استخدام  فيجب  السامية، 

الصعوبة تكمن يف التمييز بني الجذور التي تنتمي إىل الكلمت املستعارة املشرتكة 

داخل هذه املجموعة. بحكم التعريف؛ يُعترب املصطلح ساميًا إذا جرى عىل القيم 

كاترين  حسب  واملشكلة،  السامية]1]،  اللّغات  غالبيّة  يف  نفسها  والدالليّة  الصوتيّة 

أّن بعض الكلمت املستعارة: 1– تنترش يف مناطق جغرافيّة واسعة، 2– تحمل، يف 

نفسها يف  الصوتيّة  الخصائص  من  تتشّكل   –3 فقط،  واحًدا  أساسيًّا  معًنى  الغالب، 

جميع اللّغات السامية. ومن ثّم فالخطر هو اعتبار الكلمت الشائعة بني لغات سامية 

مستعارة؛ ألّن ذلك خطأ، فعىل العكس من ذلك ال ميكن تحديد الكلمت املستعارة 

عىل هذا النحو، فاملعايري اللغويّة وحدها التي تشري إىل حاالت االقرتاض، إضافة 

إىل املعاين واألشكال السمعيّة التي تكشف الكلمت املستعارة، فتاريخ الكلمت، 

اللّغوي  التعريف  استكمل  إىل  إاّل  يؤّدي  ال  املستعارة،  األشياء  أو  املفاهيم،  أو 

يف  يحسم  األحيان،  بعض  يف  التاريخ  إىل  اللّجوء  كان  وإن  املستعارة،  للكلمت 

األمر بشكل كبري]2].

فقد أخطأ جيفريي وأسالفه يف فهم العديد من الكلمت املستعارة، واليوم لسنا 

[1[ Cohen David,“Le vocabulaire de base sémitique et le classement des dialectes du sud,” 

Études de

Linguistique sémitique et arabe, Paris, Mouton, 1970, p. 12.

[2[ Catherine Pennacchio, op.cit, p.5.
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يف حاجة إىل دراسة إضافيّة إلثبات أّن الكلمت عربيّة أصيلة، ففي الواقع بعضها مثرة 

تطّور اللّغة العربية نفسها، وهذه حالة )الكاهن( مثاًل؛ من الشخصيّات التي ُعرفت ما 

املصطلح  من  قريبة  )كاهن(  العربيّة  فالكلمة  لجيفريي]1]  بالنسبة  أما  اإلسالم،  قبل 

اإلنجييل )kōhēn(، مع العلم بأنّه يتّفق مع نولدكيه يف أصل هذه الكلمة املستعارة 

التي يرجع أصلها إىل اآلرامية وتسبق ظهور اإلسالم. ويخلص جيفريي إىل أّن الكلمة 

تغرّي معناها من »كاهن« أّواًل إىل معًنى ُمْكتََسب يتمثّل يف »رايئ – عراف«. ومع ذلك 

فالباحث يشري إىل أّن فيرش]Fisher( [2( يذكر العكس: »الرايئ – العراف‹ هو املعنى 

األّول، إضافة إىل أّن )كاهن( ليست كلمة مستعارة. ومن بني من تطرّق للكلمة توفيق 

فهد الذي كتب مقااًل معنونًا ب »كاهن kāhin« يوّضح فيه أّن الكلمة مصطلح ساٍم 

شائٌع، ورمّبا كان ل »kāhin« و»kōhēn« أصل مشرتك، كم يشري إىل ذلك »khn« يف 

اللّغة األوغاريتيّة واآلشوريّة البابليّة. يف هذا الصدد يشري فهد إىل العالقة بني واجبات 

اللغتني  تباينت يف  ما،  )الكاهن( ومهّمتها، والتي، يف وقت  العاّمة  الشخصيّة  هذه 

العربية والعربية]3]. فإذا كان القرآن استعار كلمة )كاهن( من العربيّة أو اللّغة السيانيّة 

فمعناها سيكون )كاهن/ أو قس(، لكن يبدو أّن معنى )الرايئ/ العراف( للكلمة كان 

 »kāhin« كلمتا  الغالب،  ففي  لكاترين،  وتبًعا  اليهوديّة.  يف   )kōhēn( قبل  موجوًدا 

و»kōhēn« متطابقتان يف األصل )كالهم يعني قيم ديني، أو ويص، أو وسيط الوحي 

عند اإلغريق يف معبد أو ملجأ أو مكان مقّدس(، غري أّن وظائفهم تباعدت فيم بعد؛ 

ف »kāhin« فقد تدريجيًّا عالقته باملعبد/ املكان املقّدس، ليصبح فيم بعد مجرّد 

)عرّاف/ رايئ/ مستنبئ(، بينم اكتسب »kōhēn« وظائف كهنوتيّة. ومل يدرج اللغويّون 

العرب يف العصور الوسطى كاهن يف قوائم الكلمت املستعارة الخاّصة بهم، وال 

حتّى فراينكل )Fraenkel( أو زميرن )Zimmern( قاما بذلك. وعليه فالكلمة تبدو 

نتاًجا لتطّور اللّغة العربيّة نفسها]4].

[1[ Arthur jeffery, op. cit, p. 247.

[2[ Fisher. A, Encyclopedia of Islam, Leiden, Brill, 1st edition, 1913-1942, vol. 2, p. 665.

[3[ Fahd Toufic, La divination arabe, Paris, Sindbad, 1987, p. 92-97.

[4[ Catherine Pennachio )2011(, op. cit, p.5
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السامية،  اللّغات  العديد من  أنّها مشرتكة وشائعة بني  يبدو   هناك كلمت أخرى 

الكريم  القرآن  ومثال ذلك: حبل – معني – خنزير – زيت – تني – عنكبوت؛ ففي 

تعني كلمة حبل كال من »الحبل« و»االرتباط« باملعنى املجازي، وبالطريقة نفسها 

يعرّب املصطلح العربي التورايت )ḥeḇel( عن »حبل« )Josh 2 :15(، ومنطقة أو مجال 

أو أرض )Josh 19 :9 and Deut 3 :4(. ومن املمكن أن يكون أصل الكلمة العربية 

فخ(]1]،  )حبل،  مبعنى  األكاديّة  من   )ḥbl( والسوريانيّة  اآلراميّة  والكلمة   )ḥeḇel(

بالنسبة لجيفريي فكلمة حبل قد يكون أصلها آرامي أو رسياين]2]، وهو عىل يقني أّن 

الكلمة مستعارة؛ ألنّها اشتقاق اسمي]denominative( [3(، ويعتمد جيفريي يف ذلك 

عىل زميرن )Zimmern( الذي يشّك يف األصل اآلرامي للكلمة املستعارة]4]. وعىل 

ما يبدو، تبًعا كاترين، فالفعل األكادي )ha̬bâlu( كان يعني يف البداية )قمع أو ظلم، 

وخدع أو ضلّل شخًصا ما(، ثم تطّورت الكلمة لتعني »ربط، ونصب رشكًا أو فًخا«، 

فكلمة  دّمر«]5].  أو  وأرّض،  »أتلف  عىل  للداللة  وأخريًا  وأخذ«،  »التقط،  ملعنى  ثم 

العربيّة،  اللّغة  القديم يف  يدّل عىل وجودها  مم  الجاهيل،  الشعر  حبل ظهرت يف 

التي تدعهم حقيقة ورود جمع تكسري من كلمة حبل »حبال« مرتني  الفرضيّة  هذه 

يف القرآن الكريم، ومع ذلك فإّن االسم املذكّر األوغاريتي )ḥbl« )Ugaritic حبل، 

خيط« له شكل املصطلح العريب نفسه، وهو ما قد يعني أنّها كلمٌة ساميٌة شائعٌة بني 

اللّغات، وال يشء يثبت استعارتها من اآلرامية كم يقرتح جيفريي]6].

إذا كان تحديد االقرتاض اللغوي إشكاليّة، فإثبات استعارة املصطلح ليس باألمر 

[1[ op. cit.

[2[ Arthur jeffery, op. cit, p. 107.

]3] هي الكلمة المشتقة من اسم، كاشتقاق فعل من اسم، ومثال ذلك فعل: »استأسد« من أسد. انظر: مبارك، 

مبارك: معجم المصطلحات األلسنية، لبنان، ص 75.

[4[ Heinrich Zimmern, Akkadische Fremdwörter als Beweis für babylonischen Kulturein-

fluss, Leipzig, Hinrichs, 1917, p. 15.

[5[ Paul Mankowski,“Akkadian Loanwords in Biblical Hebrew”, Harvard Semitic Studies, 

vol. 47, Winona Lake, Eisenbrauns, 2000, p. 55-56.

[6[ Catherine Pennachio )2011(, op. cit, p.6.
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إلظهار  كافيًا  للكلمة  التورايت  املعنى  أو  االقتباس  كان  املايض  يف  أيًضا،  السهل 

استعارة الكلمة، وهكذا يعترب جيفريي الصيغة العربيّة الخامسة لفعل »تجىل« مبثابة 

معنى مستعار من الكلمة السيانية )tğl(، والتي تعني ) ليك يكشف عن نفسه )الله(، 

لِلَْجَبِل  َربُُّه   ٰ َفلَامَّ تََجىلَّ الكريم مبعنى )أظهر نفسه(:  القرآن  الكلمة مرّتني يف  وترد 

َجَعلَُه َدكًّا َوَخرَّ ُموىَسٰ َصِعًقا )سورة األعراف، اآلية143(، ومبعنى )أضاء(: والنَّهاِر إَذا 

 )سورة الليل، اآلية2(، وتبًعا لنظريّة مينغانا )Mingana(؛ يقوم جيفريي برتجمتها  تََجىلَّ

»تظهر يف الكربياء – العزة - املجد(، وتستند كلمة )تجىل( عىل الجذر املشرتك يف 

[1[...ĞLW/Y اللّغة العربيّة والعربيّة التوراتيّة

ال يقتبس الخرباء، الذين يدعمون عادة اختيار جيفريي للكلمت األجنبيّة، العديد 

تلك  للّشّك حول  يدفعنا  الذي  اليشء  الكلمت املستعارة املدرجة يف عمله،  من 

الكلمت املستعارة، ومثال ذلك الكلمة املؤنّثة )روضة( مبعنى )الخرضة – حديقة(؛ 

 الَِحاِت َفُهْم يِف َرْوَضٍة يُْحرَبُوَن ا الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّ الواردة يف قوله تعاىل: َفأَمَّ

)سورة الروم، اآلية15(، إضافة إىل الجمع )روضات( مبعنى )املروج املزهرة – أطيب 

َرْوَضاِت  يِف  الَِحاِت  الصَّ َوَعِملُوا  آَمُنوا  َوالَِّذيَن  تعاىل:  قوله  نقرأها يف  التي  البقاع( 

يشري  الحالة  هذه  الجذر روض. يف  من  اآلية22(؛ وكالهم  الشورى،  )سورة   الَْجنَّاِت

 )Karl Vollers( جيفريي]2] إىل االقرتاض من الفارسيّة اعتمًدا عىل دراسة كارل فولرز

)ZMDG 1896 p. 641(، والذي كان أّول من أشار إىل إمكانيّة هذه الفرضيّة، فالقرب 

الدالل واملورفولوجي بني الجذر RḌ الذي تُشتّق منه كلمة األرض والجذر ورض 

WRḌ التي أخذت منه كلمة روضات )املراعي(، ميكن أن تشري إىل أّن التّحّول قد 

حدث داخل روض RWḌ، وهو الجذر الذي يحمل املعنى نفسه. فتنّوع الحروف 

داخل الجذر نفسه شائع يف اللّغة العربيّة، ويف هذا يشري كوهني )Kohen( إىل أصول 

RḌ   وWRḌ، وعالوة عىل  متبادلة )réciproquement des renvois(  للجذرين 

ذلك ميكن الحديث عن الجذر نفسه عىل اعتبار مشاركتهم للحقل الدالل نفسه 

[1[Op. cit.

[2[Arthur Jeffery , op. cit, p. 145.
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توجد  التي  الّروضة  عن   )Henri Lammens( المنس]1]  هرني  يتحّدث  )األرض(. 

بالقرب من املدينة املنّورة؛ وذلك من خالل اإلشارة إىل معجم البلدان للحموي، 

العرب؛ حيث يقول يف  ببالد  التي  الرياض  يعّدد  وبعد اطاّلعنا عليه وجدنا صاحبه 

الكسايئ:  عن  عبيد  أبو  روى  روضة،  وثالثون  وست  مائة  »...عّددها  الباب:  ذلك 

اسرتاض الوادي إذا استنقع فيه املاء، قال شمر: وإمّنا سّميت روضة السرتاضة املاء 

فيها، وقال غريه: أراض الوادي إراضة إذا اسرتاض املاء فيه أيًضا، وأراض الحوض 

إذا اجتمع فيه املاء، ويقال لذلك املاء روضة؛ قال الراجز]2]:

وروضة سقيُت منها نِْضِوي

فإذا  ميل،  يف  مياًل  تقديرها  يكون  واسعة  الروضة  كانت  »ورمّبا  أيًضا:  ويضيف 

عرضت جدا فهي قيعان وقيعة، واحدها قاع، وكل ما يجتمع يف اآلخاذ واملساكات 

والتّناهي فهي روضة عند العرب؛ هذا قول محمد بن أحمد بن طلحة عىل ما شاهده 

يف بالد العرب«]3]. فليك تستحّق هذا االسم يجب أن تفي بالرشوط الثالثة اآلتية: 

»وجود املاء، ووجود مساحات خرضاء، وامتداد القطعة األرضيّة املعيّنة«.

فال يشء يوحي بأّن كلمة )روضة( مستعارة؛ خاصة أّن السيوطي مل يذكر ذلك، 

بخاصة  العربيّة،  اللّغة  يف  مستقّل  تشكيل  عن  عبارة  املصطلح  يكون  أن  وميكن 

وبيئتها  الصحراء  وصف  يف  العربية  اللّغة  بها  عرفت  التي  العديدة  املصطلحات 

الطبيعية؛ وألدّل عىل ذلك األبيات الشعريّة املختلفة الواردة يف معجم البلدان عىل 

اختالف القبائل واألماكن؛ ومن ذلك]4]:

قال ُسَديف:

حّي الديّار بروضة الّنّوار          بني الساج فمدفع األغوار  

[1[ Henri Lammens, Le Berceau de l’Islam, l’Arabie occidentale à la veille de l’hégire, Rome, 

Pontificii Instituti Biblici, 1914, p. 88.

]2] شهاب الدين أبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي الرومي البغدادي: معجم البلدان، ال ط، بيروت، 

دار صادر بيروت، 1993، ج3، ص83.

]3] م.ن.

]4]  للمزيد انظر: م.ن، ص84 – 96.
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قال منذر بن درهم الكلبي:

لتخرجني عن واحد ورياضه          إىل ُعنُصالء بالزُّميل وعاِسِم

قال مثامة بن سواد الطايئ:

   يا حبّذا لذاذة الهجوع

وهي تَرْعى روضة الوكيع   

مبتقالت خرض الربيع   

ال تحوج الراعي إىل الرتفيع   

قال األخطل:

لها مربٌع بالروض روض ُمخاشن          ومنزلة مل يبق إال طلولها

قال امرؤ القيس:

وقد َعُمَر الروضات حول مخطط          إىل اللُّخ مرأى من سعاد وَمسَمعا

قال عمرو بن األهم:

قفا نبيك من ذكري حبيب وأطالل          بذي الرّضم فالرمانتني فأوعاِل

إىل حيث حاَل املِيُث يف كل روضة          من العنك حواء املذانب ُمحالِل

تّم تحديد بعض الكلمت املستعارة املدرجة يف عمل جيفريي عىل هذا النحو، 

عىل أساس التشابه الصويت، وليس ألنّها اتّبعت قواعد املقارنة، وعىل سبيل املثال 

َوكََواِعَب  َوأَْعَنابًا،  َحَدائَِق  َمَفاًزا،  لِلُْمتَِّقنَي  إِنَّ  تعاىل:  قوله  الواردة يف  )دهاقا(  كلمة 

أَتَْرابًا، َوكَأًْسا ِدَهاًقا )سورة النبأ، اآلية34( )والتي تعني أكوابًا مملوءة(، ويقارنها فرانكيل 

)Fraenkel( مع )daḥaqa( العربيّة التي تعني )حزم–قمع–دفع(، ومع اليهودية اآلرامية 

من  املصطلح  هذا  يف  التحّول  رأيه  ففي  )دفع-ضغط-قيد(؛  معنى  لها  التي   )dḥq(

)الهاء هـ( إىل )الحاء ح( يرجع إىل بالد ما بني الرافدين، وهكذا ف )كأًسا دهاقا( قد 
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يكون مبعنى »كوب من عصري مضغوط/ معصور« يف إشارة إىل العنب املضغوط 

يقبل زميرن  ال  الصدد  هذا  الجّنة(. يف  إىل خمر  )اإلشارة  الخمر  من  كأس  مللء 

األّول  جذرين:  عن  كوهني  يتحّدث  ذلك  ومع  األكادي،  األصل    )Zimmern(

DHQ كم هو الحال يف اللغة العربيّة )دهاقا(، والتي يبدو أنّها مأخوذة مبارشة من 

dāḥaq باللغة العربيّة التي لها معنى  DḤQ كم يف  القرآن الكريم، والجذر الثاين 

الجذر  ذات  الكلمت  بني  اتّصال  أّي  يقرتح  ال  فكوهني،  وعليه  دفع(.   – )ضغط 

.DHQ[1[و DḤQ

تشري كاثرين لبعض األخطاء التي الحظتها يف الكلمت املستعارة الخاّصة مبعجم 

اللّغة  )القاف( يف  بني حرف  العالقة  إىل  توّصال  وال زميرن  فال جيفريي  جيفريي؛ 

العربيّة من خالل كلمة )قطران( الواردة يف قوله تعاىل: َسَاِبيلُُهم مِّن َقِطَراٍن َوتَْغَشٰ 

ُوُجوَهُهُم النَّاُر )سورة إبراهيم، اآلية50(، وحرف )العني( يف الكلمة اآلرامية )ِعطران(. 

التباس بني حرف العني والقاف عند  فوفًقا لجيفريي »من املحتمل أن يكون هناك 

استعارة الكلمة«]2]، ويضيف أّن الشعراء احتفظوا بالعبارة األّوليّة لآلراميّة، بينم تؤكّد 

كاثرين اعتمًدا عىل جان كلود هايليوك؛ يف الحقيقة )قطران( بالقاف ميكن أن تكون 

كلمة من اآلرامية القدمية]3]، يف حني أّن الكلمة نفسها بالعني قد تكون تنّوًعا لغويًّا 

لآلرامية عندما استخدمت لغة لألمرباطوية]4].

كم تؤكّد كاثرين أّن بعض إثباتات جيفريي غري مكتملة، كم هو الحال بخصوص 

ُسلَّاًم  أَْو  اأْلَْرِض  يِف  نََفًقا  تَْبَتِغَي  أَن  اْسَتطَْعَت  َفإِِن  تعاىل:  قوله  يف  الواردة  )ُسلّم( 

اَمِء )سورة األنعام، اآلية35(، وقوله عز من قائل: أَْم لَُهْم ُسلٌَّم يَْسَتِمُعوَن ِفيِه ۖ  يِف السَّ

ِبنٍي )سورة الطور، اآلية38(؛ حيث ترى أّن الباحث تناولها  َفلَْيأِْت ُمْسَتِمُعُهم ِبُسلْطَاٍن مُّ

والتي يجب، حسب  يعقوب،  التوراتيّة مع سلم  العالقة  يف بضعة أسطر، دون ذكر 

[1[Catherine Pennachio, op. cit, p.7.

[2[Arthur Jeffery, op. cit, p. 242 ; Zimmern H., op. cit, p. 60.

[3[ JeanClaude Haelewyck, Grammaire comparée des langues sémitiques: Éléments de 

phonétique, de morphologie et de syntaxe, Bruxelles, Safran, 2006, p. 53.

[4[Catherine Pennachio, op. cit, p.8.
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الباحثة، أن يكون لها أصٌل مشرتٌك مع اآلية القرآنيّة التي وردت فيها الكلمة، كم أّن 

جيفريي مل يذكر معلّقة زهري وال املصادر األكادية أيًضا، كم أنّه ال يسلّط الّضوء عىل 

 swlmباللغة العربية، وُسلّم باللّغة العربيّة، و sullām :االختالفات الصوتيّة للكلمة

 sīmeltāيف السيانية، و sebbeltāيف اآلكادية]1]، و simmiltuباآلرامية من جهة، و

يف السيانية الجديدة من جهة أخرى.

أو  اآلرامية   sulama من  مقرتضة  إّما  )سلم(  العربيّة  الكلمة  أّن  يعتقد جيفريي    

الفرضيّة األخرية اعتمًدا عىل  أّن كاثرين تستبعد  استعارة قدمية من األكادية]2]، غري 

الجانب الصويت للكلمة، وعليه ترى الباحثة إمكانيّة اعتبار )سلم( العربيّة كلمة سامية 

شائعة، خاّصة بوجود الكلمة األوغاريتية  slm، وهو األمر الذي يثبت ذلك]3].

4. حتديث املعرفة واملعلومات

ضوء  عىل  املراجعة،  إىل  جيفريي  عمل  يف  املقّدمة  البيانات  من  جزء  يحتاج 

البحث املتقّدم يف اللّغة األوغاريتية، والتي تعّد مساهمتها أمرًا حاسًم يف الدراسات 

املعجميّة العربيّة، خاّصة يف تشابهها الكبري مع اللّغة العربية، وعليه فدراستها لها من 

األهميّة ما يفيدنا يف باب االستعارة املعجميّة، فعىل الّرغم من عرشات القرون التي 

تفصل اآلثار املكتوبة باللغتني؛ فاألكيد أّن تلك املكتوبة باألوغاريتية تثبت الطابع 

ليت  أوملو  ديل  غريغوريو  قاموس  يدعونا  الصدد  هذا  ويف  العربية.  للّغة  البدايئ 

)Gregorio Del Olmo Lete( باللّغة األوغاريتية إىل إعادة فحص قامئة جيفريي. 

وإن كانت املعرفة بالنصوص املوجودة يف رأس شمرا محدودة يف ذلك الوقت، لذا 

اكتفى جيفريي بذكر الكلمت األوغاريتية دون التعليق عليها]4].

ن/  الثاين/  الصوت  ذات  الرباعي  اعتبار جذور  وأسالفه يف  أخطأ جيفريي  فقد 

[1[Israel Eph’al, The City Besieged: Siege and its Manifestations in the Ancient Near East, 

Leiden, Brill,2009, p. 69-74

[2[Arthur Jeffery , op. cit., p. 177.

[3[Catherine Pennachio, op. cit, p.7.

[4[Op. cit.
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استعارة من اآلرامية، غري أّن نظريّة زيادة/ ن/ يف اللّغة العربيّة شائعة لفرتة طويلة، ويف 

هذا الصدد يشري جيفريي إىل أّن كلمة )عنكبوت( هي يف األصل آرامية بسبب/ ن/ 

و/ وت/ يف نهاية الكلمة. ويف رّدها عىل هذه الفرضيّة تشري كاثرين يف البداية إىل 

صعوبة تصديق أّن اللّغة العربيّة استعارت شكاًل مشابًها للكلمتني اآلراميتني )عكوبيتا 

ا بها بإضافة/ ن/. واعتمًدا  - عّكابيتا ˁakkāḇītā -ˁakkūḇītā( وصاغت منوذًجا خاصًّ

يف  غيابها  ذلك  ودليل  آرامية،  ليست  فالكلمة  السامية]1]  املصطلحات  معجم  عىل 

اللّغات اآلرامية األخرى، أّما فيم يخّص الالحقة )وت(، فالالحقة )ت( يف الكلمة 

 ˁakkāḇīš العربيّة متوقّعة اعتمًدا عىل املطابقة القياسيّة، يف حني نجد الكلمة العربية

تتضّمن الالحقة /š/، فاملرّجح أّن الاّلحقة )ت( يف اللّغة العربيّة جاءت من اآلرامية، 

والالحقة  )ت(  الالّحقة  ذات  فاألسمء   )Joshua Blau( بالو]2]  لجوشوا  تبًعا  لكن 

)وت( كانت شائعة بكرثة يف اللغة العربية القدمية قبل اإلسالم، وعليه ميكن أن تكون 

الالحقة )ت( يف كلمة )عنكبوت( من بقايا هذا االستعمل القديم، كم يشري جيفريي 

الّنقوش  الكلمة ظهرت يف  وأّن  العربية،  الجزيرة  العنكبوت كان معروفًا يف  أّن  إىل 

العربيّة الشمليّة، ومل يسّجل السيوطي )عنكبوت( ضمن قامئة الكلمت املقرتضة، 

ليست  كلمة عنكبوت  أّن  كاثرين عىل  تؤكّد  أيًضا، وعليه   )Fraenkel( فراينكل  وال 

مستعارة، كم أنّها ترجع فرضيّة اعتبار الكلمة مصطلًحا شائًعا بني اللّغات السامية]3].

لكن  والسبئية؛  اإلثيوبية  يف  ظهر  )ن(  فحرف  )خنزير(،  كلمة  حالة  أيًضا  هناك 

ḥazīra، ثم  الكلمة اآلرامية  أّن كلمة خنزير جاءت عىل األرجح من  جيفريي يعترب 

أضيفت لها )ن( بعد ذلك]4]، كم أشار إىل وجود صيغة ḫnzr يف رأس شمرا، فهذا 

التشابه بني العربية واألوغاريتية يُظهر أّن كلمة )خنزير( غري مقرتضة من اآلرامية كم 

يعتقد جيفريي؛ وتشري كاثرين إىل إمكانيّة اعتبار ḫnzr األوغاريتية من الصيغ القدمية 

[1[Alexander Militarec. et Leonid Kogan, Semitic Etymological Dictionary, Münster, Ug-

arit-Verlag, vol. 2: Animal Names, 2005, p. 52.

[2[Blau Joshua., “Arabic Lexicographical Miscellanies,” Journal of Semitic Studies, vol. 17, 

Issue 2, 1972, p. 182.

[3[Catherine Pennacchio, op. cit, p 7. 

[4[Arthur Jeffery , op. cit., p. 126; Fraenkel S., op. cit., p. 110.
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 Paul( [2[املهجورة يف اللغة العربية أيًضا]1]، وهي الفرضيّة التي يدعمها مانوفسيك

 ḫuzīru من األكادية ḥazīr الذي يؤكّد عىل استعارة الكلمة العربية ،)Mankowski

عرب اآلرامية ḥzyr، أّما التغيري من ḫnzr إىل ḫzr فمرّده إىل إدغام أو إبدال قدميني 

بني )ن( و )ز(، لكن هذه الفرضيّة تبقى محّط تساؤٍل، خاّصة أّن معجم املصطلحات 

السامية يعرّف الكلمة األوغاريتية ḫnzr بأنّها نوع من املهن أو الوظائف اإلدارية]3]، 

ومع ذلك؛ ففي العربية التوراتية، ويف األكادية، ويف اآلرامية، ليس هناك شّدة ثقيلة 

Dagesh داخل الحرف )ز(. ومع ذلك هناك شكل يهودي آرامي مستمّد من ḥazīra؛ 

تكون  أن  والتي ميكن  ثقيلة؛  بشّدة  الخنازير(  )قطيع  )ḥazzērā( مبعنى  كلمة  وهي 

دلياًل عىل االنتقال القديم من ḫnzr إىل ḫzzr مع اإلدغام اآليت nz˃ zz . ويف هذا 

الصدد يؤكّد مويش بار آرش]Moshe Bar Asher( [4( عىل أّن الّشّدة الثقيلة يف الكلمة 

 ،nz˃zz التي متثّل تضعيف حرف )ز( ميكن أن يكون من بقايا إدغام ḥazzīr العربيّة

معظم  مثل  مثلها  األرجح،  عىل  مستعارة  ليست  العربية  باللّغة  خنزير  فكلمة  وعليه 

أسمء الحيوانات]5].

فاألكيد أّن األبحاث، يف زمن جيفري، كانت حول شمل الجزيرة العربيّة، والنبطيّة، 

وجنوب الجزيرة العربية يف مراحلها األوىل، وإن كان عمل الباحث يشتمل عىل سبع 

وسبعني إشارة إىل الكتابة العربية الجنوبيّة، والتي تعمل عىل إثبات الوجود القديم 

لكلمت معيّنة يف الجزيرة العربية، فهي تبقى مقتضبة للغاية. ففي اآلونة األخرية تّم 

هذا  ويف  امليالدي،  الخامس  القرن  إىل  تعود  تهويديّة  أو  توحيديّة  نقوش  اكتشاف 

الصدد قام كريستيان روبن]Christian Robin( [6( بجرد املصطلحات املشرتكة بني 

[1[Catherine Pennacchio, op. cit, p 7.

[2[Mankowski Paul, Akkadian Loanwords in Biblical Hebrew, Harvard Semitric Studies 47, 

Eisenbrauns Winona Lake, Indiana, 2000, p. 56

[3[Militarev Alexander, Kogan Leonid, op. cit, p. 150.

[4[Bar-Asher Moshe, “The Tradition of Mishnaic Hebrew in the Communities of Italy” ]ac-

cording to Ms. Paris 328-329[, Edah veLashon, 6, Jerusalem, Magnes Press, 1980. 

[5[Catherine Pennacchio, op. cit, p 7- 8.

[6[Robin Christian, »À propos de la prière : emprunts lexicaux à l’hébreu et à l’araméen 
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القرآن الكريم وهذه النقوش، وهو األمر الذي يفتح آفاقًا جديدًة لبحث االقرتاض يف 

القرآن الكريم، خاّصة وأّن هذه املصطلحات تثبت أّن الكلمت الواردة من العربيّة أو 

اآلراميّة كانت معروفًة بالفعل يف جنوب الجزيرة العربيّة قبل قرنني من اإلسالم، كم 

تدعونا هذه الكلمت إىل مراجعة كاملة للبيانات املدرجة من قبل آرثر جيفريي]1].

5. أصل الكلامت املستعارة

يتعلّق أصل االقرتاض يف القرآن الكريم بفرتٍة طويلٍة، من اإلمرباطوريّة اآلشوريّة 

اللّغات  جميع  ذلك  يف  مبا  واسعة  لغويّة  مساحة  عىل  ينترش  كم  البيزنطيّة،  إىل 

املستخدمة يف األرايض املجاورة للعربيّة: األكادية، واآلرامية، والعربية، والسيانية، 

واإلثيوبية، والنبطية، وجنوب الجزيرة العربية )وكلّها لغات سامية(، إضافة إىل اللّغات 

بدراسة  التالية  املحاور  وستختّص  والفارسية]2].  والرومانية،  اليونانية،  السامية؛  غري 

االقرتاض من األكادية واآلرامية، ومن العربية والسيانية.

1.5 االقرتاض من األكادية واآلرامية

يسبق االقرتاض من األكادية واآلرامية اإلسالم، حيث اقرُتضت أسمء األشياء التي 

اندمجت يف الثقافة الجديدة، والتي ال عالقة لها باإلسالم، فاالقرتاضات العربية من 

األكادية قليلة ولكن وجودها يبدو منطقيًّا: حيث تشري املصادر إىل أّن العرب األوائل 

كانوا معارصين لإلمرباطورية اآلشورية]3]، واألكيد أّن هناك فجوًة زمنيًّة كبرية تفصل 

القرن الثاين األكادي املصادق عليه ولغة القرآن العربية يف القرن السابع، ومع ذلك 

relevés dans les inscriptions préislamiques de l’Arabie méridionale et dans le Coran«, dans 

Prières méditerranéennes hier et aujourd’hui, Études réunies par Gilles Dorival et Didier 

Pralon, Actes du colloque organisé par le Centre Paul-Albert Février )Université de Provence 

- CNRS( à Aix-en-Provence les 2 et 3 avril 1998 )Textes et documents de la Méditerranée 

antique et médiévale, n°1(, Publications de l’Université de Provence, 2000, p. 45-69.

[1[Catherine Pennacchio, op. cit, p. 8.

[2[Op. cit.

[3[Israel Eph’al, The Ancient Arabs: Nomads on the Borders of the Fertile Crescent, 9th-

5th Centuries, 1982.
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فإّن اللّغتني قريبتان للغاية؛ ألّن اللّغة العربيّة قادرة عىل الحفاظ عىل األشكال اللغويّة 

القدمية. ففي كثري من األحيان كان يُعتقد أّن االقرتاض من األكادية يتّم بطريقة غري 

مبارشة عن طريق اآلرامية]1]، غري أّن يف بعض الحاالت يبدو االقرتاض من األكادية 

مبارًشا؛ ومثال ذلك: )فخار–فرات–سوق–أساور(، ويف هذا الصدد، واعتمًدا عىل 

زميرن )Zimmern( بشكٍل أسايّس، يذكر جيفريي األكادية 84 مرّة.

أغلب  يف  أنّها  يرى  حيث  املقرتضة؛  الكلمت  مصدر  يف  جيفريي  يشّكك  ال   

بأنّه يخاطر قلياًل  القول  األحيان تأيت من اآلرامية، بل أكرث من ذلك فهو ال يخىش 

باختيار املصدر اآلرامي لكلمة )نحاس(: »من الواضح أّن الكلمة ليس لها أصل يف 

السامية، ولذا قد يحكم املرء عىل أنّها استعارة من الطبقة اللغويّة ما قبل السامية؛ فقد 

تكون الكلمة العربية قد جاءت مبارشة من هذا املصدر، لكن بالّنظر إىل الصعوبات 

التي واجهها علمء اللّغة بخصوص هذه الكلمة، فيجب أن نحكم عليها أنّها استعارة 

من اآلرامية«]2]. فاملالحظ غياب املنهج العلمي عند آرثر جيفريي يف بعض األحيان، 

بل يتّسع يف الوصول إىل نتائج بغية إقرار استعارة الكلمت من لغات أخرى أو من 

الديانة اليهودية أو املسيحية.

يعتمد جيفريي يف الغالب عىل فرانكيل )Fraenkel(، لكن تجدر اإلشارة أّن الثاين 

اآلرامي  األصل  يكون  قد  لذا  عمله،  باألكادية يف  يستشهد  اآلراميّة وال  فقط  يعرف 

للكلمت املقرتضة مبالًغا فيه، ومن ناحية أخرى يُرجع زميرن الكلمت املستعارة 

يشري ستيفن  فيه، ويف هذا  مبالًغا  التأصيل  يكون هذا  قد  أخرى  األكادية، ومرّة  إىل 

كوفمن إىل أّن هذه األعمل تعود إىل حقبة أخرى، ومع ذلك فلها أهّميتها باعتبارها 

مرجًعا يف هذا املجال، كم يعتقد بول مانكوفسيك )Paul Mankowski( أيًضا أّن 

زميرن يربط الكثري من االستعارات املوجودة بالتوراة باألكادية.

وارتباطًا مبا سبق تتساءل الباحثة عن كيفيّة تحديد هذه االستعارات؟ ألّن الكلمت 

إذا كانت متطابقة متاًما بني لغات تنتمي إىل العائلة نفسها، فمن املمكن أن ال يهتّم 

[1[Catherine Pennacchio, op. cit, p. 8.

[2[Arthur Jeffery, op. cit, p. 278.
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بها أحد، إاّل إذا ظهر عنرص خارج علم اللغويات لكشفه، كم هو الشأن بالنسبة لكلمة 

بفضل  عليها  التعرّف  واستطعنا  العربيّة،  اللّغة  من  أنّها  كاثرين،  ترى  التي،  )جالء( 

السياق اليهودي املستخدم يف اآلية. كم ميكن تحديد االقرتاض اللّغوي من خالل 

تباين صويت بسيط بإحدى اللغات السامية]1].

2.5 االقرتاض من العربيّة والرسيانية

التقنيّة  باللغويات  تتعلّق  والسيانية  العربية  من  االقرتاضات  أّن  كاثرين  ترى 

الخاّصة باملعجم الديني، غري أّن جيفريي ال يزال عالًقا يف نقاش املصادر اليهودية 

أو املسيحية للقرآن؛ ألنّه يسعى يف كثري من األحيان إىل التأكيد عىل األصل اليهودي 

الّصعب  يقول: »من  الكريم، ويف هذا  القرآن  أو املسيحي للكلمت املقرتضة يف 

بالطبع تحديد ما إذا كان األصل يهوديًّا أم مسيحيًّا«]2]، وإن كان يف كثري من األحيان 

يدعم الباحث االختيار املسيحي أو السياين دون أدلّة داعمة حقيقيّة، وكمثال عىل 

ذلك كلمة )أبّا(]3]، والتي ترى فيها كاثرين أّن االحتمالت تبدو لصالح مجيئها من 

السوريانية]4].

يتذّرع جيفريي، يف كثري من األحيان، بحقيقة أّن الكلمت املقرتضة يف العربية 

ذلك  ومثال  الكلمت رسياين،  تلك  فأصل  وعليه  السيانيّة،  اللّغة  شيوًعا يف  أكرث 

كلمة )أجر(: »ميكن أن تكون الكلمة آرامية، وانتقلت إىل اللّغة العربية يف فرتة مبكرة 

جًدا، ومبا أّن الكلمة تُستخدم عىل نطاق أوسع بكثري يف السيانيّة منها يف اآلرامية 

اليهودية، فمن املحتمل أنّنا عىل صواب يف اعتبارها استعارة من السيانية«]5]، وعىل 

املنوال نفسه، ومبا أّن اآلرامية واإلثيوبية جاءتا من السيانية؛ فمن املحتمل أن يكون 

األمر  واقع  ففي  مثاًل؛  )سبيل(  فكلمة  لجيفريي.  وفًقا  أيًضا  منها  العربيّة  اللّغة  أصل 

[1[Catherine Pennacchio, op. cit, p. 8.

[2[Arthur Jeffery , op. cit, p. 152.

[3[ Op. cit, p. 43.

[4[Catherine Pennacchio, op. cit, p. 8.

[5[Arthur Jeffery , op. cit, p. 49.
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الكلمة العربية )šḇīl( والكلمة اآلرامية šḇīl لهم معنى الطريق وطريق الحياة، بالضبط 

كم يف السيانية šḇīl، غري أّن الكلمة السيانيّة كان لها استخدام واسع وتّم اقرتاضها 

إىل اآلرامية šavił، وعىل هذه الطريقة أصل الكثري من الكلمت املقرتضة]1].

ومن بني األمثلة األخرى كلمة )صدقة(؛ فبالنسبة إىل هريشفيلد يبدو أنّها جاءت 

من األصل العربي ṣədāqā، مبعنى صدقة أو صدقات الذي يعترب مفهوًما مركزيًّا يف 

اليهودية. وهنا مرّة أخرى؛ يفّضل جيفريي األصل املسيحي، عىل الرغم من أنّه يعارض 

السيانية   الكلمة  مصرييًّا يف  ز/  من/  اشتقاق/ ص/  يبدو  »حيث  الصوتيّة؛  القواعد 

الفلسطينيّة  املسيحيّة  اللّهجة  نجد يف  أنّنا  غري  مسيحي،  أصل  إىل  تعود  التي   zdq

ελεημοσυνη )صدقات( شائعة االستخدام يف أشكال عّدة؛  التي ترتجم إىل   ṣdq

مم يحيل عىل إمكانيّة وجود مصدر الكلمة العربية يف تلك الصيغ«]2]. وبالرغم من 

أّن األصل العربي يبدو أكرث وضوًحا، فالباحث يجد صعوبة يف اإلقرار بذلك؛ حيث 

Shabbat: »ال  كلمة )سبت(  اآلرامي كم يف حالة  يفّضل األصل  أخرى  مرّة  نجده 

شّك أّن الكلمة جاءت إىل اللّغة العربية من اآلرامية، ورمّبا من اليهوديّة שבתא بداًل 

من السيانية«]3].

 Alphonse Mingana تستند إشارة جيفريي إىل السيانيّة عىل ألفونس مينجانا 

والذي  )1927(؛  القرآن«  أسلوب  عىل  السياين  »التأثري  خالل  من   )1937–1878(

من  للعديد  بجمعه  اشتهر  مينجانا  أّن  املعروف  ومن  مرّة.   77 به  االستشهاد  تّم 

املخطوطات العربية والسيانية التي تشّكل »مجموعة مينغانا« املحفوظة يف جامعة 

باستثناء  تبعوه،  الذين  العلمء  أجيال  انتباه  مينجانا  يجذب  مل  ذلك  ومع  برمنغهام، 

استنتاجه  إىل  توّصل  الذي   )Christoph Luxenberg( لوكسنربغ]4]  كريستوف 

[1[Catherine Pennacchio, op. cit, p. 9.

[2[Arthur Jeffery , op. cit, p. 194.

[3[Op. cit, p. 161.

[4[ Luxenberg Christoph, Die Syro-Aramäische Lesart des Koran: Ein Beitrag zur Entschlüs-

selung der Koransprache ]The Syro-Aramaic Reading of the Koran - A Contribution to the 

Decoding of the Koran[, Berlin, Verlag Hans Schiler, 2000
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املشهور واملتطرّف، الذي فّضل نرشه تحت اسم مستعار، والقائل بأّن القرآن مبنيٌّ 

عىل كتابات رسيانية.

تشري كاثرين إىل صعوبة تحديد أصل املفردات الدينيّة يف القرآن، وتتساءل كيف 

ميكن للغوي أن يعتمد عىل نصوص ترتجم التوراة أو تعلّق عليها بلغاٍت قريبٍة من 

بعضها البعض؟ وكيف ميكن أن يعتمد عىل مجرّد املفاهيم التي تتقاسمها يف الغالب 

األديان التوحيديّة املختلفة التي تنشأ عن اليهوديّة أّول ديانة توحيديّة]1]؟

 فقبل ظهور اإلسالم مل تكن هناك ترجمة عربية لإلنجيل، وكان بإمكان املرء أن 

يقرأ التوراة، والرتجوم، والبيشيتا، أو السبعينية باللّغة اليونانية، ومل تعرف مخطوطات 

التوراة بعد مساهمة املاسوريني الذين قاموا بإصالح الّنطق، والنرب وعالمات الرتقيم؛ 

إىل  معّقدة  والعربيّة  العربيّة  املصطلحات  بني  مقارنة  أّي  يجعل  الذي  اليشء  وهو 

اليهوديّة  عنارصها  بينم  العربيّة،  من  مبارشة  جاءت  البيشيتا  أّن  إىل  إضافة  ما.  حّد 

تلقي بظالل الّشّك عىل تأليفها املسيحي؛ ورمّبا وجدت أصلها يف مجتمع يهودي 

يف عمليّة التحّول إىل املسيحية )التنصري(]2]، اليشء الذي يجعل تحديد الكلمت 

اليهوديّة واملسيحيّة أكرث تعقيًدا]3].

اللّغات  مسألة  تثار  أن  يجب  وتعليقاتها،  التوراة  إصدارات  كرثة  إىل  وباإلضافة 

فقط،  العرقية  العادات  بسبب  اللّغات  تستعمل  القديم مل  األدىن  الرشق  ففي  أيًضا؛ 

كانت  فاآلرامية  والدينيّة]4].  والثقافيّة،  واالقتصاديّة،  السياسيّة،  العوامل  بسبب  وإمّنا 

لها لهجات متعّددة مرتبطة بجمعات وانتمءات دينيّة؛ ويف هذا الصدد يُعترب الّنّص 

[1[Catherine Pennacchio, op. cit, p. 10.

[2[Joosten Jan, »La Peshitta de l’Ancien Testament dans la recherche récente«, dans Revue 

d’histoire et de philosophie religieuses, Strasbourg, 76, 4, 1996, p. 385-395, p. 392 ; voir Mi-

chael P. Weitzman, From Judaism to Christianity : the Syriac Version of the Hebrew Bible in 

the Jews Among Pagans and Christians in the Roman Empire, pp. 147-173.

[3[Catherine Pennacchio, op. cit, p. 10.

[4[Briquel-Chatonnet F. )éd.(, Le bilinguisme dans le Proche-Orient ancien, Actes de la 

Table-ronde du 18 novembre 1995 organisée par l’URA 1062, »Études Sémitiques«, Paris, 

Jean Maisonneuve, 1996.
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التوراتيّة،  العربيّة  باللّغة  مكتوبة  التوراة  كانت  فإذا  األمر؛  لهذا  جيًّدا  مثااًل  التورايت 

وامليشنا بالعربية امليشناكية، فإّن جميع الّنصوص اليهوديّة األخرى تقّدم االختالفات 

أّما  اآلرامية،  باللّغة  بالكامل  كتبت  فقد  )الرتجمت(  الرتجوم  أّما  لآلرامية،  املتنّوعة 

تلمود القدس فهو باليهوديّة اآلرامية الفلسطينيّة، بينم التلمود البابيل بالبابلية اآلرامية 

اليهودية، وميكن تفسري هذه االختالفات اللغوية بعامل الوقت من جهة؛ حيث تفصل 

خمسة عرش قرنًا بني أّول روايات توراتيّة وأّول مدراشم، وبعوامل جغرافيّة من جهة 

أخرى متمثّلة يف اختالف آرامية فلسطني عن آرامية بابل، كم يضاف إىل ذلك البيشيتا 

يف السيانية، والتي تعّد تنّوًعا آخر من اآلرامية. وبالرغم من أّن االختالفات اللغويّة 

بني هذه اللّغات ضئيلة جًدا، إاّل أنّها كافية ليتّم اعتبارها لغات منفصلة]1].

أّما الصعوبة األخرية فتتجىّل يف املفاهيم نفسها، وهذا ما يؤكّده موريس غودفروي 

دميومينز )Maurice Gaudefroy Demombynes(: »إذا نظرنا إىل األفكار اليهوديّة 

الوهلة  من  بينها  التمييز  الّسهل  من  نجد  القرآن  نظر  وجهة  من  املسيحيّة  واألفكار 

  )Joseph Horovitz( األوىل أو مبقارنات جزئيّة وغري دقيقة«]2]، أّما جوزيف هورفيتز

كثري  فقط: »يف  نفسها  املفاهيم  استخدام  نفسها ال  الكلمت  استخدام  فيؤكّد عىل 

إىل  أصلها  يعود  املتبّناة  األجنبيّة  الكلمة  كانت  إذا  ما  تحديد  يصعب  األحيان،  من 

االستخدام اللّغوي لليهود أو للمسيحيني، نظرًا لتوظيف التعبريات نفسها لعدد كبري 

من املفاهيم واألفكار«]3].

أن  املرء  عىل  يجب  الاّلزمة،  الدالئل  تقديم  األصوات  علم  عىل  يتعّذر  فعندما 

يتحّول إىل علم الداللة؛ حيث يف كثري من األحيان تظهر الفروق الدقيقة واملعاين 

الفعل  املثال  سبيل  فعىل  املوحدين.  من  آخر  أو  جانب  من  تبنيها  عند  املحّددة 

العريب تاب من الجذر توب، والذي له معنى »يعود إىل الله، يتوب«، فمن املمكن 

أن يكون أصله من اللغة اليهودية اآلرامية، תוב  twbالذي له معنى »يعود« و »يعود إىل 

[1[Catherine Pennacchio, op. cit, p. 10.

[2[Gaudefroy-Demombynes M., »Charles Cutler Torrey: The Jewish Foundation of Islam«, 

p. 91.

[3[Joseph Horovitz, »Jewish Proper Names and Derivatives in the Koran«, p. 186.
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الله«. إضافة إىل كلمت شائعة بني جميع الديانات التوحيدية، مثل كلمة )مسيح( 

هذه  أّن  من  بالرغم  والسيانية،  باآلرامية   mšyḥو بالعربية،   māšīaو العربية،  باللغة 

الكلمة استخدمت يف القرآن الكريم للداللة عىل ابن مريم مّم يرّجح كّفة املصدر 

املسيحي، إاّل أّن هذا ال مينع أن تكون الكلمة معروفة من خالل اللّغة العربيّة. غري 

أّن أصل  بعض الكلمت يبدو مؤكًّدا، فكلمة Shabbat، والتي تعني باللّغة العربية 

أن  اليهودية، وهي حّجة ميكن  إاّل من  تأيت  أن  šābaṯ، ال ميكن  وبالعربية  السبت، 

تكون كافية إلثبات األصل اليهودي]1].

ال يزال العثور عىل أصل الكلمت املقرتضة معّقًدا للغاية، وإن كانت هذه الكلمت 

مرتبطة بدين معنّي؛ ألّن العديد من املصطلحات كانت معروفة بالفعل قبل الوحي؛ 

ٌد  وهذه حالة كلمة )خاتم(، والتي ذكرت مرّة واحدة يف القرآن الكريم َما كَاَن ُمَحمَّ

فالقرآن  أَبَا أََحٍد ِمْن رَِجالُِكْم َولَِٰكْن رَُسوَل اللَِّه َوَخاتََم النَِّبيِّنَي)سورة األحزاب، اآلية40(، 

الكريم كتاب واضح، كم تقول كاثرين]2]، وال ميكن أن يساء فهمه، لدرجة ال ميكن 

أن تكون هناك حاجة إىل رسول آخر بعده، فبالنسبة لفرينكل )Fraenkel( صيغة فَاَعل 

 ،[3[)denominative( غري قياسيّة يف اللّغة العربية، أّما الفعل َختََم فهو اشتقاق اسمي

وعليه يبدو االسم خاتم مستعار من اآلرامية، أّما بالنسبة لهريشفيلد )Hirschfeld( فقد 

يكون للكلمة أصٌل يهوديٌّ بورودها يف فقرة من الكتاب املقّدس]4]، ورمبّا استوحى 

القرآن الكريم هذه الصورة من التوراة، لكن الكلمة املستعارة مبعنى )الختم( وجدت 

قبل ذلك بكثري يف قصائد امرئ القيس ويف نقش عريب جنويب. ووفًقا ملاكسيميليان 

إلينبوجن )Maximilian Ellenbogen( فكلمة ḥōtām العربية مستعارة من املرصيّة 

]ḫtm[5، وهو الجذر الذي ال يوجد ال يف األكادية وال يف األوغاريتية. ويشري الحرف 

[1[Catherine Pennacchio, op. cit, p. 10.

[2[Op. cit.

[3[Fraenkel S., op. cit, p. 252.

[4[Catherine Pennacchio, op. cit, p. 10.

[5[Maximilian Ellenbogen, Foreign Words in the Old Testament, their Origin and Etymol-

ogy, Londres, Luzac,

1962, p. 74.
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األّول/ خ/ يف الكلمة العربية إىل أّن لها مصدر الكلمة نفسه يف اللغة العربية، وعليه 

من املحتمل أن يكون أصل )َخاتَم( العربية من املرصيّة كم يرّصح بذلك فرانسوا 

 . [1[Farnçois Bron برون

لنا عن أصل  التي تكشف  التناقضات هي  أّن  وعطًفا عىل ما سبق تؤكّد كاثرين 

الكلمت املقرتضة؛ وهذا هو الحال بالنسبة لكلمة )أسباط( يف صيغة الجمع التي 

تعني قبائل، ومفردها )سبط(، حيث تظهر الكلمة يف إشارة إىل القبائل االثني عرش، 

ويف هذا يعتقد جيفريي أّن الكلمة العربيّة مستعارة، لكّنه ال يستطيع تحديد األصل 

أمسيحي أم يهودي]2]؟ بحسب جيجر )Geiger( فالكلمة استعارة مبارشة من العربيّة، 

حسب  الكلمة،  وتعني  رسياين.   šēḇeṭ كلمة  فأصل  ومينكانا  لفرنكيل  بالنسبة  أّما 

يف  معناها  ذلك  يوّضح  كم  الصولجان(،  )العصا،  اأًلصيل  معناها  يف  كاثرين]3]، 

)الخاصة  )العصا  تعني   šibṭu قتل(، وكلمة  تعني )رضب،   šabaṭu األكادية؛ فكلمة 

بالتأديب(، أو الصولجان(]4]. وبعد هذا ميكن للكلمة أن تكون حصلت فيم بعد عىل 

معنى )صولجان( -كرمز للسلطة- وحّددت املجموعة التي تخضع للشخص الذي 

يحمل الصولجان]5]، وهذا من شأنه أن يفّس املعنى املزدوج للكلمة العربيّة التوراتيّة 

)الصولجان( و )القبيلة(، وهو األمر الذي ينطبق أيًضا عىل معنى الكلمة يف اليهودية 

أو  الصولجان  معنى  العربيّة  )سبط(  كلمة  تحمل  ال  القواميس  يف  بينم  اآلرامية]6]، 

العصا]7]، ولكّنها تحمل فقط املعنى املحّدد للقبيلة )املتعلّقة ببني إرسائيل(؛ فهذه 

االعتبارات الدالليّة وحقيقة أّن الكلمة ترد يف القرآن الكريم لوصف قبائل بني إرسائيل 

[1[Catherine Pennacchio, op. cit, p. 11.

[2[Arthur Jeffery, op. cit, p. 58.

[3[Catherine Pennacchio, op. cit, p. 11.

[4[Catherine Pennacchio, op. cit, p. 11.

[5[Köhler L. and Baumgartner W., The Hebrew and Aramaic Lexicon of the Old Testament, 

Leiden, Brill, 2000 )abbreviated HALOT(, p. 1388.

[6[Catherine Pennacchio, op. cit, p. 11.

[7[Belot J-B., vocabulaire Arabe-Français a l’usage des étudiants” اللغتين في  الدرية   الفوائد 

والفرنسية .Beyrouth, Imprimerie catholique, 1899, p. 307 , ”العربية 
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فقط، تدعم فرضيّة أّن هذه الكلمة العربيّة تأيت مبارشة من العربية، خاّصة إذا مل يتم 

العثور عىل أّي أثر من هذه الكلمة يف الّنقوش العربيّة الشمليّة، أو العربيّة الجنوبيّة، 

أو النقوش النبطية، وال يف القصائد الشعريّة، ووفًقا للسيوطي فالكلمة مستعارة من 

العربية]1].

كذلك الحال بالنسبة لكلمة )أسفار( ومفردها )ِسفر(، مبعنى )كتب/ كتاب(، والتي 

لُوا التَّْوَراَة ثُمَّ لَْم يَْحِملُوَها كََمثَِل  وردت يف القرآن الكريم يف اآلية: َمثَُل الَِّذيَن ُحمِّ

بُوا ِبآيَاِت اللَِّه ۚ َواللَُّه اَل يَْهِدي الَْقْوَم  الِْحَمِر يَْحِمُل أَْسَفاًرا ۚ ِبئَْس َمثَُل الَْقْوِم الَِّذيَن كَذَّ

بالتوراة  يعملوا  الذين مل  اليهود  القرآن  يشبّه  اآلية5(، حيث  الجمعة،  )سورة   الظَّالِِمنَي

وبخصوص  بها.  ينتفع  وال  يعقلها  ال  وهو  علم،  فيها  أسفاًرا  يحمل  الذي  بالحمر 

الكلمة يعتقد السيوطي أنّها مستعارة من السيانية أو النبطية]2]، بينم يرى جيفريي أّن 

العرب استخدمت كلمة أسفار لتسمية الكتاب املقّدس اليهودي واملسيحي، وأسفار 

جاءت من sip̄rā )مبعنى كتاب( باللغة اآلرامية أو السيانية]3]، أما يف النص اإلنجييل 

تعني كلمة sēp̄er عادة »خطاب أو وثيقة أو جزء من كتاب أو مخطوطة« والتي رمّبا 

لكاثرين،  تبًعا  األرجح،  وعىل  »رسالة«]4]،  مبعنى  األكادية   šipru من  استعارتها  تم 

فالجذر SFR كلمة سامية قادمة من األكادية، والتي من خاللها عرفها العرب. أّما يف 

التلمود –يف اليهودية اآلرامية– فكلمة sēp̄er تحّدد كتاب القانون بالخصوص كم 

.Jastrow [5[يصفها بذلك جاسرتو

 تشري كلمة sēp̄er يف التعبري sēp̄er tōrā عىل »مخطوطات التوراة« أو »البنتاتوك«، 

وبهذا الخصوص تتساءل كاثرين: ملاذا استعمل القرآن الكريم أسفار بدل كُتب؟ ثم 

تضيف: الجذر »كتب« شائع االستعمل ويحيل عادة عىل الكتابات املقّدسة اليهودية 

واملسيحية واإلسالمية، لذلك يبدو أّن كلمة أسفار، التي وردت يف القرآن الكريم يف 

]1] عبد الرحمان جالل الدين السيوطي، المهذب فيما وقع في القرآن من المعرب، م.س، ص 110.

]2]  م.ن، ص 110.

[3[Arthur Jeffery, op. cit., p. 170-171.

[4[Catherine Pennacchio, op. cit, p. 11.

[5[Jastrow M., op. cit., p. 1017-1018.
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أن  اليهوديّة، وعليه من املمكن   sēp̄er إنتاج اختيارها إلعادة  تم  قد  يهودي،  سياق 

تكون الكلمة مستعارة من املشنا عندما كان للنبي صىل الله عليه وسلم صلة مبارشة 

باليهود، كم أّن يهود املدينة أطلقوا عىل كتبهم  sēp̄er يف املفرد وsp̄ārīm يف صيغة 

الجمع، كم أّن ورود كلمة أسفار يف سورة مدنيّة )سورة الجمعة، اآلية5( تدعم وجهة 

نظر الباحثة.

حيث  بسهولة،  وتحليلها  دراستها  يسهل  مستعارة  كلمة  كّل  فليس  ذلك  ومع 

اْعترُبت بعض الكلمت مقرتضة من السيانية بالرغم من خصائصها اليهودية، ومثال 

ذلك: كلمة »ريب« التي وردت بالعربية )ربانيني(؛ حيث نجدها rabbān يف العربية، 

 rbwnyباللغة اآلرامية يف الرتجوم، و rībbōnباليونانية، و )rabbunei( ραββουνειو

إلظهار  االستخدام  شائعة  فالكلمة  املسيحية؛  املجتمعات  يف  بينم  السيانية.  يف 

الدراسات  أّن  كاثرين عىل  أخرى  مرّة  تؤكّد  هذا  راهب]1]، ويف  أو  لكاهن  االحرتام 

اللّغز  تؤّدي إىل حّل  قد  السيانية  اللغة  التي أجريت يف علوم  واألبحاث اإلضافية 

املرتبط بالكلمت املستعارة]2].

خامتة

أجراها  التي  الّدراسات  صلب  يف  الكريم  القرآن  يف  املعجمي  االقرتاض  كان 

علمء اللّغة املسلمون، الذين دافعوا عن الطابع العريب للقرآن، واملسترشقون الذين 

بحثوا يف أصل اإلسالم، ويبقى عمل جيفريي مصدًرا مهمًّ حول هذا املوضوع، وإن 

القرن املايض،  القليلة يف هذا املجال خالل  الّدراسات االسترشاقيّة  نرشت بعض 

فهو يعترب حتى اآلن نقطة انطالق أساسيّة ملن يرغب يف تتبّع االستعارة املعجميّة يف 

القرآن الكريم، وإن كانت كاثرين تؤكّد عىل أّن األمر ليس بالسهل لتحديد الكلمت 

املقرتضة والبحث يف أصولها، ولهذا تدعو الباحثة، من خالل عملها، إىل رضورة 

بعض  أّن  يعتقدون  وأسالفه  فالباحث  بالكامل،  وتنقيحها  جيفريي  قامئة  استكمل 

املصطلحات كلمت مستعارة بينم يف الواقع هي كلمت عربيّة تطّورت مع مرور 

[1[ Arthur Jeffery, op. cit, p. 136-137.

[2[Catherine Pennacchio, op. cit, p. 11.
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الوقت، بينم البعض اآلخر كلمت سامية شائعة، لذلك ما زالت الحاجة إىل فحص 

قامئة الكلمت املستعارة، خاّصة مع إمكانيّة الحصول عىل كلمت مستعارة جديدة 

يتعنّي اكتشافها.

القرآن الكريم قدمية؛ ويتوّجب  فاملواد املتاحة لدراسة الكلمت املقرتضة يف 

الكلمت  فراينكل  فإحالة  الحقيقة:  هذه  يدرك  أن  يستخدمها  الذي  الباحث  عىل 

املقرتضة إىل اآلرامية، وإىل األكادية من طرف زميرن فيها إفراط وزيادة، أّما اإلحالة 

أو  لالقتباس  مصدًرا  بالرضورة  فليست  الكريم  القرآن  يف  اإلنجيل  أو  التوراة  عىل 

االقرتاض.

ويبقى تحديث قامئة بيانات جيفريي أمرًا رضوريًّا باالعتمد عىل املنهج املقارن 

والدراسات اللّغويّة الحديثة. كم تعترب االكتشافات اللّغويّة الحديثة يف دراسة اللّغة 

األوغاريتيّة والّنقوش الشمليّة العربيّة والجنوبيّة العربيّة، عىل وجه الخصوص، ذات 

أهميّة حاسمة؛ ألنّها تسهم يف إثبات ِسن مصطلحات محّددة يف اللّغة العربيّة. فكم 

البحث  تطّور  االكتشافات  هذه  فإّن  املقال،  هذا  يف  الواردة  القليلة  األمثلة  توّضح 

املسيحي  أو  اليهودي  األصل  مسألة  تبقى  حني  يف  املجال،  هذا  يف  كبري  بشكل 

للقرآن، والتي ال تزال يف قلب الّنقاش الدائر بني العلمء والطاّلب املسترشقني اليوم، 

بحاجة إىل مراجعة.

واملعروف عن آرثر جيفريي أنّه كان كثري الطّعن يف كتاب الله سبحانه وتعاىل، 

وذلك واضح يف  تحقيقه لكتاب »املصاحف« البن أيب داود السجستاين الذي اعتمد 

فيه عىل جمع الروايات التي يسعى من خاللها التشكيك يف الّنّص القرآين معتمًدا يف 

ذلك أسلويب التمويه واإلطالة يف موضوعاته. فغالبيّة آرائه عن الدين مبنيّة عىل وجهة 

نظره الذاتية وخلفيّته اإليديولوجيّة، ناهيك عن افتقاره إىل املقاربة العلميّة، وقد تبنّي 

ذلك من خالل تّسعه يف اتّخاذ األحكام أو غياب األدلّة والرباهني التي يبني عليها 

هذه األحكام. وعليه فالّدعوة متجّددة لرضورة التّعامل مع قامئة جيفريي للكلمت 

املستعارة بحذر شديد بالرغم من اعتبار عمله مصدًرا مهمًّ للباحثني يف االستعارة 

املعجميّة يف القرآن الكريم.
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األدب العريب يف عيون املستشقني الروس
 )قراءة يف كتابات كراتشكوفسكي(

أ.د. حبيب بوزوادة ]]]

تقديم:

يطّل  التي  النافذة  فهو  نوعها،  فريدًة من  ثقافيًّة وحضاريًّة  ميثّل االسترشاق حالًة 

منها اآلخر عىل ديانة الرشق ولغته وثقافته وسائر منجزاته الحضارية، ومن جملة ذلك 

التعرّف عىل األدب العريب نصوًصا وأعالًما وإبداًعا.

ويعترب االسترشاق الّرويس واحًدا من أهم مدارس االسترشاق التي تركت بصمٍت 

واإلنجليزي  الفرنيس  االسترشاق  غرار  عىل  األدبيّة  الّدراسات  مجال  يف  خالدًة 

واألملاين، ومّم متيّز به االسترشاق الّرويس هو االعتدال يف الطّرح، واملوضوعيّة 

)إىل حدٍّ ما( يف مقاربة اإلبداع العريب؛ بسبب عدم خضوعه للتأثري الكنيس، وبُعده 

عن العقل االستعمري املهيمن عىل االسترشاق األورويب.

]1]مدير مختبر اللسانيات العربية وتحليل النصوص، جامعة معسكر، الجزائر.
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ويعترب املسترشق إغناطيوس كراتشكوفسيك )1883م-1951( شيخ املستعربني 

الّروس، فقد سّخر هذا الرّجل حياته لدراسة األدب العريب القديم والحديث، وكتب 

دراسات وأبحاثًا قاربت نحو )600( بحث ما بني مقالة وكتاب، فكتب عن أيب العتاهية 

)1908(، وعن املتنبي، وأيب العالء )1910(، والشنفرى )1914(، وعن بالغة قدامة 

بن جعفر )1930(، وعن الحضارة العربية يف إسبانيا )1937(، وعن الشعر العريب يف 

األندلس )1940(، وغريها.

التلّقي  حالة  ورصد  االسترشاقي،  العقل  باخرتاق  ورقتي  يف  أقوم  أن  وسأحاول 

الّنقدي للمنجز األديب العريب، من خالل رصد اآلليات القرائيّة لدى كراتشكوفسيك، 

االسترشاق  يف  العريب  األديب  الّنص  تلّقي  مالمح  عن  والكشف  املنهج،  ومركزيّة 

الّرويس. يف سبيل الوصول إىل قراءٍة نقديّة واصفة تسمح للقارئ مبعرفة املرتكزات 

النقديّة واألنساق املتحّكمة يف الّنقد االسترشاقي وعالقاته باإلبداع العريب.

املطلب األّول: نبذة عن االستشاق الّرويس
األمم،  بني  العالقات  يف  طارئًة  ثقافيّة  حالة   )Orientalism( االسترشاق  يعترب 

ولذلك مل يرد هذا املصطلح أبًدا يف املعاجم العربيّة القدمية، فابن منظور يف لسان 

العرب –مثال- يكتفي بالحديث يف مادة )رشق( عن بعض مشتّقاتها فيقول: »رشقت 

الّشمس ترشق رشوقًا: طلعت، واسم املوضع املرشق، والجمع أرشاق، والترشيق: 

األخذ يف ناحية الرشق.. ورّشقوا: ذهبوا إىل الرشق، أو أتوا ناحية الرشق«.

وال يقصد بالرّشق يف مصطلح االسترشاق داللته الجغرافيّة فقط؛ ألّن هذه الّداللة 

نسبيّة ومتحوِّلة، فكّل ما هو رشٌق باعتباٍر من االعتبارات ميكن وصفه بأنّه غرٌب باعتباٍر 

آخر أو شمٌل أو جنوٌب مثاًل، فالحاجز بني الرشق والغرب ليس دامئًا جغرافيًّا، ولكّنه 

ثقايّف وحضارّي، لذلك فموضوع االسترشاق هو اإلنسان الرشقي مبا يختّص به من 

الرشق  بني  التميز  األساس يحصل  وأدب وحضارة... وعىل هذا  ولغة  ودين  ثقافة 

والغرب، يقول إدرواد سعيد: »االسترشاُق أسلوٌب من الفكر قائم عىل متييز وجودي 

ومعريف بني الرشق ويف معظم األحيان الغرب«]1].

]1] سعيد، إدوارد: االستشراق- المعرفة، السلطة، اإلنشاء، تر: كمال أبو ديب، ط7، لبنان، مؤّسسة األبحاث 

العربية، 2005م، ص38.
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فالتباين املعريف جعل البعض يفّضل مصطلح االستعراب )Arabism( الذي ال 

يطرح مشكلة جغرافيّة، خصوًصا أّن املهتّمني بالحضارة العربيّة اإلسالميّة يتوزّعون 

كتابات  يف  وذيوعه  االسترشاق  مصطلح  شيوع  أّن  إالّ  األربع،  العامل  جهات  عىل 

الباحثني ودراساتهم يدفعنا إىل التمّسك به واستخدامه يف هذا البحث، دفًعا لاللتباس 

االصطالحي الذي قد يضلّل القرّاء.

وتعود بواكري الحركة االسترشاقيّة إىل القرن الثامن امليالدي عقب فتح املسلمني 

لحتميّة  »وذلك  سميلوفيتش:  أحمد  يقول  مثلم  )92هـ(،  711م  سنة  لألندلس 

واتّجاهه  وأفكاره  الفاتح  عقليّة  فهم  يف  رغبتها  بسبب  العنارص..  بعض  استعراب 

العربيّة  اللّغة  تعلّم  وأدبه«]1]، وكان  وفلسفته  وتفّوقه، ودستوره وعقيدته  قّوته  وسبب 

)الفاتيكان( وأملانيا وهولندا مدخاًل  وإيطاليا  وبريطانيا  فرنسا  الّنخب يف  من بعض 

للتعرّف عىل ثقافة العرب وعىل الدين اإلسالمي، فرتجمت معاين القرآن إىل الالتينيّة 

اللّغة  مجاالت  يف  الرشق  بثقافة  االهتمم  وتواىل  امليالدي،  عرش  الثاين  القرن  يف 

والّدين والفنون وغريها، ملقاصد علميّة طوًرا ومقاصد تآمريّة أطواًرا كثرية، ليتحّول 

املعاهد  من  العديد  يف  تجّسدت  وثقافيٍّة،  فكريٍّة  منظومٍة  إىل  الحًقا  االهتمم  هذا 

ومراكز البحث الغربيّة املتخّصصة يف الشأن العريب اإلسالمي.

بالعامل  وطيدة  متّكئًا عىل عالقة  روسيا؛  االسترشاق يف  نشأ  املنوال  هذا  وعىل 

من  الكثري  تشمل  العبّايس  العهد  يف  اإلسالميّة  اإلمارات  كانت  فقد  اإلسالمي، 

االتّحاد  فرتة  إبّان  الّروسية  السيطرة  تحت  أصبحت  التي  اإلسالميّة،  الجمهوريات 

وكزاخستان،  وأذربيجان،  أوزبكستان،  غرار  عىل  )1922م-1991م(،  السوفيايت 

تأّخر  واملسلمني  الروس  بني  الثقايف  التفاعل  أّن  غري  وتركمنستان،  وطاجكستان، 

إىل غاية القرن السابع عرش عندما توىّل بطرس األّول )1672م-1725م( عرش روسيا 

1716م إصدار مرسوم  كان من مثراتها سنة  وبدأ عمليّة تحديث شاملة،  القيرصيّة، 

يقيض بإرسال خمسة شبّان من موسكو إىل بالد فارس لتعلّم اللّغات الرتكيّة والعربيّة 

]1] سمايلوفيتش، أحمد: فلسفة االستشراق وأثرها في األدب العربي المعاصر، ال ط، القاهرة، دار الفكر 

1998م، ص67.  العربي، 
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والفارسيّة، لتتلو هذا املرسوم مراسيم أخرى يف هذا االتّجاه]1].. وأعقب ذلك اهتمم 

القرآن  معاين  ترجمة  فتّمت  الرشقيّة،  الثقافة  فروع  ومبختلف  باإلسالميات،  كبري 

الكريم إىل الروسيّة عىل يد بوسنيكوف )Posnikov( سنة 1716 عن اللّغة الفرنسيّة، 

ثّم ترجمها فرييوفكني )Vrryovkin( سنة 1790م، ثّم كوملاكوف )Kolmakov( سنة 

A.Puch-( 1972م، وهو ما شكّل إلهاًما قويًّا ألمري الشعراء الروس ألكسندر بوشكني

kin( املتوىّف سنة 1837م، فكتب سلسلة قصائده املشهورة »قبسات من القرآن« التي 

عالج فيها شعريًّا نصوًصا من ثالث وثالثني سورة قرآنية]2].

فهذه املعطيات تؤكّد أّن البداية الحقيقيّة لالسترشاق الّرويس تعود إىل القرن الثامن 

املنظومة  من  وثقافته جزًءا  ولغته  اإلسالم  بحضارة  االهتمم  فيه  تحّول  الذي  عرش، 

تقول:  إذ  الغمري  الباحثة مكارم  مثلم تشري إىل ذلك  للّنخب يف روسيا،  التعليميّة 

القرن  من  األّول  بالربع  روسيا  يف  االسترشاق  مليالد  األوىل  املحاوالت  »ارتبطت 

الثامن عرش، وذلك حني أّسست يف بطرسربغ يف عام 1724 أكادمييّة علميّة كان لها 

فضل اإلرشاف عىل إصدار الّدوريات التي تُعرِّف بالرشق، كم بُِذلَْت يف عهد القيرصة 

يكاترينا الثانية )1762-1796( محاوالت لتدريس العربيّة يف املناطق اإلسالميّة، وقد 

اضطلعت بهذا الّدور املدرسة املتوّسطة يف مدينتي قازان واسرتخان«]3].

القرن  يف  بدأت  والروس  العرب  بني  الثقافيّة  العالقة  أّن  الغمري  مكارم  وتعتقد 

متحّدثة عن  امليالدي،  التاسع عرش  القرن  بالّنضج يف  واتّسمت  امليالدي،  التاسع 

ثالث مراحل أساسيّة يف هذه العالقة، وهي:

1-املرحلة األوىل: االستقبال والتلّقي من خالل الوسائط التالية:

- العالقات التجاريّة.

- الرحالت: حج  املسيحيني إىل القدس، الرّحالة، البعثات العلميّة والدبلوماسيّة. 

]1] العطّاوي، عبد الرحمن: االستشراق الروسي، ط1، بيروت، المركز الثقافي العربي، 2002م، ص59.

]2] م.ن، ص65-66.

المعرفة،  عالم  الكويت، سلسلة  الروسي، ال ط،  األدب  في  عربية وإسالمية  مؤثرات  الغمري،  مكارم   [3[

ص28-29. 1991م. 
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- االسترشاق العلمي.

- الرتجمت.

- الّصحافة.

العربيّة وظروف  العنارص  التفاعل بني  الثانية: االستيعاب؛ متمثاّلً يف  2-املرحلة 

القرن التاسع عرش واحتياجات تطّور األدباء الّروس.

3-املرحلة الثالثة: االنعكاس والتأثري الذي يظهر بوضوح يف أدب القرن التاسع 

عرش، وبخاّصة يف إنتاج أدباء الحركة الرومانتيكية]1].

مراكز االستشاق الّرويس:

تُعنى باالسترشاق يف روسيا حلًم  الّرغبة يف تأسيس كليات ومعاهد  لقد كانت 

اللّغات  بتدريس  سمح  الذي  الجامعات  ميثاق  صدور  تاريخ  1804م  غاية  إىل 

الرشقيّة يف  للغات  أقساٌم  لذلك  تبًعا  وتأّسست  العليا،  املدرسة  برنامج  الرشقيّة يف 

املدن املختلفة، ويف مقّدمتها بطرسربغ )لينينغراد( التي صارت مركزًا السترشاق يف 

روسيا]2]. ليتواىل إنشاء املدارس ومراكز األبحاث االسترشاقية يف عموم البالد، ويف 

العديد من دول أوروبا الرشقية، كأكرانيا وبولونيا واملجر وجمهوريات ما كان يسّمى 

املخطوطات،  وبفهرسة  العريب،  الرتاث  برتجمة  تقوم  وتشيكوسلوفاكيا،  يوغسالفيا 

البلدان  هذه  يف  نبغ  كم  اإلسالمية،  الثقافة  فهم  عىل  وتعمل  العربية،  اللغة  وتعلّم 

عدٌد من املسترشقني املتخّصصني املرموقني، مثلم يؤكّد ذلك الباحث عبد الرحيم 

العطاوي الذي يقول »إّن املدارس االسترشاقيّة يف هذه البلدان، شأنها شأن نظرياتها 

الغربيّة أنجبت العديد من العلمء الذين كانت لهم إسهامات كبرية يف هذا الفرع من 

املعرفة ال تقّل أهميّة عن إسهامات زمالئهم الغربيني«]3].

الباحثني  من  العديد  باستضافة  العامل  عىل  القيرصيّة  روسيا  انفتاح  سمح  لقد 

المعرفة،  عالم  الكويت، سلسلة  الروسي، ال ط،  األدب  في  عربية وإسالمية  مؤثرات  الغمري،  مكارم   [1[

ص26. 1991م. 

]2] م.ن، ص29.

]3] عبد الرحمن العطّاوي، االستشراق الروسي، م.س، ص11.
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املهتّمني بالدراسات االسترشاقيّة، واسترياد الكتب والقواميس ذات الصلة مبوضوع 

العربيّة يف مقّررات بعض  اللّغات الرشقيّة والثقافة  االسترشاق، باإلضافة إىل إدراج 

الجامعات واملراكز العلميّة الروسيّة مثل]1]:

1- جامعة خاركوف:

يد  عىل  1805م  سنة  بروسيا  لالسترشاق  شعبة  أّول  تأّسست  الجامعة  هذه  يف 

األملاين برييندت )J.G.Bärendt(،  الذي توىّل تدريس اللغات السامية، مع تركيز 

آخر  أملاينٌّ  عاملٌ  بعد  فيم  ليقوم  العربيّة،  للّغة  وتجاهل  العربيّة،  اللّغة  واضح عىل 

هو روميل )Rommel( )1781- 1859( بتدريس الثقافة العربية، لكّن االهتمم باللّغة 

الباحث  1829م عندما أظهر  العربية وتاريخها توقّف خمًسا وعرشين سنة إىل غاية 

اللّغات  وبسائر  العربيّة  باللّغة  أكرب  اهتمًما   )1881-1805(  )Dorn( دورن  األملاين 

الرشقيّة كالفارسية والعربيّة القدمية والسنسكريتيّة والحبشيّة والرتكيّة.

]- جامعة قازان:

الّدراسات  انطلقت  فقد  روسيا،  يف  الرائدة  االسترشاقيّة  املؤّسسات  من  تعترب 

الرشقيّة بها سنة 1807م، وساعدها يف ذلك توفّر جامعتها عىل مطبعة مجّهزة بالحروف 

العربيّة منذ عام 1802، وهو ما مّكنها من طبع العديد من الكتب بالحرف العريب، وقد 

كان لهذه املدرسة الواقعة يف إقليم )ترتستان( عالقات بحثيّة وأكادمييّة مع العديد 

من املراكز االسترشاقية األوربيّة، ويف هذه الجامعة أنجزت الكثري من البحوث ذات 

الّصلة باللّغة العربيّة وبالثقافة والتاريخ اإلسالميني، ومن أبرز أعالمها العامل األملاين 

 -1813( )Gottwaldt( غوتولد  اآلخر  واألملاين  )Frähn( )1782-1851م(  فرين 

1897م(، باإلضافة إىل كاظم بك وبرييزين اللذين انتقال إىل جامعة سان بيرتسبورغ.

3- جامعة موسكو:

يد  عىل  1811م  سنة  موسكو  جامعة  يف  االسترشاقيّة  الّدراسات  شعبة  فتحت 

األستاذ بولديرييف )Boldyriyev( )1780م-1842م(، الذي درس الثقافة العربية يف 

]1] انظر: تفصيل هذه المدارس في المرجع السابق ص73 وما بعدها.
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 ،)S.De Sacy( أملانيا ويف فرنسا عىل يد املسترشق الفرنيس سيلفيسرت دو سايس

بحروف  مطبعة  فأنشأ  الكتب،  بتوفري  مرهون  عمله  نجاح  أّن  بولديرييف  أدرك  وقد 

عربية ورشع يف إعداد الكتب يف مختلف الفنون، أهمها كتابه يف نحو اللغة العربية، 

وكتابه الثاين يف مطالعة النصوص العربية، اللذين ظالّ لعقود أهم مرجعني لطالب 

اللغة العربية وآدابها يف روسيا. 

الذين واصلوا رسالته،  تكوين جيل من املسترشقني  بولديرييف من  وقد متّكن 

كوكونوف  غرار  عىل  الروسية،  اللغة  إىل  العريب  الثقايف  املنجز  نقل  عىل  وعملوا 

)Korkunov( )1806م-1858م(، وأوزنوبيشني )Oznobichin( )1804م-1877م(.

4- جامعة فيلنيوس: 

رغم أّن فلنيوس )Vilnius( مدينٌة صغريٌة غري أّن قربها من بولونيا جعل جامعتها 

تتأثّر بالجو االسترشاقي يف بولونيا املجاورة، وهي جامعة عريقة يف روسيا، تستمّد 

العلميّة  شخصياتها  أهّم  من  )1579م-1773م(،  فيلنيوس  أكادميية  من  جذورها 

العربيّة،  اللّغة  أنصف  الذي  الرّجل  )1784م-1848م(،   )Bobrovskiy( بوبروفسيك 

ودافع عنها، وقّدم تقريرًا علميًّا يؤكّد ذلك سنة 1823م، غري أّن رئاسة الجامعة فصلته 

عن العمل بدعوى أّن آراءه ال تتمىش وتوّجهات الجامعة، التي كانت تعتقد أّن اللّغة 

العربيّة هي أصل اللّغات السامية، فقد تعرّض للتضييق وُسِجن يف أحد أديرة الرّهبنة 

ومل يعد إىل وظيفته إالّ بعد تغيري آرائه العلميّة. وقد أغلقت جامعة فيلنيوس أبوابها 

سنة 1832م لينتقل معظم علمئها إىل العاصمة سان بيرتسبورغ.

5-جامعة سان بيرتسبورغ:

تعترب جامعة سان بيرتسبورغ محطّة مفصليّة يف الّدراسات االسترشاقية الروسيّة، 

فقد سمحت هذه الجامعة بوضع أسس متينة لالسترشاق الّرويس، وأصبحت واحدة 

من أهّم مدارس االسترشاق يف العامل، عىل الّرغم من تأّخرها عن باقي املراكز، فقد 

بعد  فيم  أطلق  الذي  املركزي«  الرتبوي  »املعهد  اسم  تحت  1818م  سنة  تأّسست 

)جامعة سان بيرتسبورغ(، ويف سنة 1819م تأّسس املتحف اآلسيوي التابع ألكادمييّة 
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العلوم، حيث تّم اقتناء املخطوطات العربيّة واملسكوكات املختلفة وكّل املقتنيات 

ذات العالقة بالثّقافة العربيّة والرّتاث اإلسالمي.

أعالم االستشاق الّروس:

استقطبت روسيا عدًدا من العلمء املتخّصصني يف مجال الّدراسات االسترشاقيّة، 

من أملانيا وفرنسا وبولندا، كم متّكنت من تكوين العلمء الّروس وتشجيعهم عىل 

التخّصص يف االسترشاق، األمر الذي أسهم يف بعض الحركة يف معاهد االسترشاق 

املنترشة يف ربوع الرتاب الرويس، ومن هؤالء نذكر:

أ- فرين )Frähn( )]178-1851م(:

تأّسس سنة  الذي  أّول مرشف عىل »املتحف األسيوي«  من أصل أملاين، وهو 

برتتيب عرشات  يقوم  سنوات،  لثمن  فيه  الوحيد  والباحث  مديره  كان  فقد  1819م، 

التي تحّل نقوًشا عربيّة من جهة،  الّنقود الرشقيّة، وعدد كبري من القطع  اآلالف من 

يف  ساعده  أخرى]1]،  جهة  من  والرتكيّة  والفارسيّة  العربيّة  املخطوطات  وتصنيف 

ذلك تخّصصه املعريّف املتعلّق بالحضارة والثقافة والتاريخ واآلثار والنقود، فكان 

نتائج، فنرش عدًدا من  فيه ووفرة  البحث وإخالًصا  من أكرث املسترشقني صربًا عىل 

كتابه  أشهرها  وتحليالً،  دراسًة  العربيّة  النقود  عن  كتبًا  وألّف  العربية،  املخطوطات 

»صفة بعض الّدراهم«، باإلضافة إىل األبحاث والدراسات يف األدب العريب]2]. 

املخطوطات  لدراسة  متكاملة  علميّة  ملدرسة  الزّاوية  حجر  فرين  أرىس  لقد 

من  العديد  بنرش  سمح  مم  املتحف،  إىل  العربيّة  الطّباعة  أدخل  حيث  الرشقيّة، 

املخطوطات القدمية، لقد اكتسب فران بفضل نشاطه يف املتحف اآلسيوي احرتام 

وتقدير كّل املسترشقني الّروس، حيث تأثّروا به جميعاً سواء بفضل إحساسه العلمي 

املرهف أو ثقافته األكادميية العالية]3].

]1] العطاوي، عبد الرحمن، االستشراق الروسي، م.س، ص82.

]2] نجيب العقيقي، المستشرقون، ال ط، مصر، دار المعارف بمصر، 1964، ج3، ص933.

]3] سعدون الّساموك، االستشراق الروسي دراسة تاريخية شاملة، ال ط، عّمان األردن، دار المناهج، 1423ه/ـ 

2003م، ص116.
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ب- سينكوفسيك )Senkovskiy( )1800م-1858م(

من أصل بولوين، أرسلته جامعة فيلنيوس إىل لبنان فتعلّم اللّغة العربيّة عىل األب 

أنطوان عريضة، فكان أّول طالب توّجهه هذه الجامعة إىل العامل العريب حيث قىض 

سنوات عّدة]1]، مم سمح له بفهم الثقافة العربية عن قرب، وعند عودته كتب قصًصا 

الرومانتييك  االتّجاه  ألصحاب  خصوًصا  الروس،  لألدباء  ملهمة  كانت  الرشق  عن 

الّسائد، وقد شهدت سان بيرتسبورغ عند عودته نشاطًا استرشاقيًّا كبريًا، إذ أعطى الدفع 

الالزم لجهود فرين الذي كان ينشط يف املدينة نفسها، هذا ومل يرتك سينكوفسيك 

مؤلّفات كثرية تعكس نشاطه ودوره االسترشاقي، لكّنه قام بدور كبري يف تعليم اللّغة 

العربيّة، ووضع الربامج والخطط التعليميّة لتدريسها، كم استطاع تخريج مجموعة 

من الباحثني املهتمني باالسترشاق أثناء فرتة عمله بجامعة سان بيرتسبورغ.

ج- خانيكوف )Khnikov( )]]18م-1878م(:

اللّغات الرشقيّة عىل يد سيكوفسيك، رحل إىل  ولد بضواحي بطرسربغ، وتعلّم 

)1845م-1859م(،  تربيز  مبدينة  قنصالً  فيها  ُعنّي  حيث  وإيران،  والقوقاز  بخارى 

وكانت له عناية باآلثار واملخطوطات العربية، أهدى ملكتبة بطرسربغ مجموعة من 

نسخ القرآن الكريم بالخط الكويف، وصوًرا من حملة نابليون عىل مرص، باإلضافة 

إىل عدد من املخطوطات، من آثاره »وصف مملكة بخارى« 1843م، باإلضافة إىل 

عدد من الدراسات واملخطوطات التي نرشها، فضاًل عن التقارير التي أرسلها إىل 

وزارة املعارف التي كان أحد مراسليها]2].

د- بارتولد )Barthold( )1869م- 1930م(: 

العرشين،  القرن  النصف األّول من  الرويس خالل  يعترب أحد أعمدة االسترشاق 

لتاريخ الرشق اإلسالمي،  فيها أستاًذا  تخّرج من جامعة بطرسبورغ )1891م(، وُعنّي 

فكان أّول من درّس تاريخ آسيا الوسطى، واعتنى بالرشق اإلسالمي، وحّقق املصادر 

]1] نجيب العقيقي، المستشرقون، م.س، ج3، ص934.

]2] م.ن، ج3، ص936.
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العربية املتعلّقة به، واُنتخب عضًوا يف مجّمع العلوم الّرويس )1912م(، ورئيًسا دامئًا 

للجنة املسترشقني، إىل غاية وفاته. ومن أهّم تالمذته الذين تأثّروا به، وواصلوا عىل 

نهجه زميني، وياكوبوفسيك، وأومينياكوف]1].

خلّف بارتولد بحوثًا ومقاالٍت كثريًة بلغت أزيد من 400 بحث، من أهّمها »تاريخ 

دراسة الرّشق يف أوروبا وروسيا« و »تركستان من الفتح العريب إىل الغزو املغول«، 

الرتكية خالل  الحكومة  استدعته  الوسطى،  آسيا  بلدان  بتاريخ  الكبري  ونظرًا إلملامه 

السنة الجامعية 1926-1927م إللقاء سلسلة محارضات يف جامعة إسطنبول، جمعت 

يف كتاب عنوانه »تاريخ الرتك يف آسيا الوسطى«]2].

األسبقية  تعطي  التي  األوربية«  »املركزية  برفض  بارتولد  أبحاث  متيّزت  وقد 

املطلقة سلًفا ألوربا عىل حساب آسيا]3]، فانتقد بشّدة األفكار العنرصية لالسترشاق 

األوريب ذات الطّابع االستعمري.

االستشاق الّرويس يف امليزان:

رغم الجهود الكبرية التي قام بها املسترشقون الّروس؛ إالّ أنّها تبقى ضئيلة أمام 

ضخامة األبحاث والّدراسات االسترشاقية القادمة من دول أوروبا الغربية والواليات 

التاريخية  كاألسبقية  عّدة؛  نواٍح  من  الّروسية  نظريتها  عىل  تتفّوق  فهي  املتحدة، 

لالسترشاق الغريب، وعراقة مدارسه، واستمراريتها، باإلضافة إىل غزارة اإلنتاج العلمي 

اآليت من الغرب، من مؤلفات ودراسات متنّوعة، مستفيًدا من الّدعم الكبري الذي يأتيه 

واملؤّسسات  االستخبارات  وأجهزة  والجيش  كالكنيسة  له،  الرّاعية  املؤّسسات  من 

البحثيّة املختلفة وتربّعات الرّشكات. هذا باإلضافة إىل قّوة الغرب املاليّة والسياسيّة 

وهيمنته الثقافيّة التي مل تتأثّر سلبًا بالتحّوالت الكربى التي مّر بها العامل، وكان تأثريها 

السلبي واضًحا عىل روسيا و )االتّحاد السوفيايت(. 

]1] نجيب العقيقي، المستشرقون، م.س، ج3، ص943.

]2] العطاوي، عبد الرحمن، االستشراق الروسي، م.س، ص129.

]3] م.ن، ص136.
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ويعزو الباحث عادل األلويس سبب تأّخر االسترشاق الّرويس إىل تأثّره بالحرب 

الجاّدة  اتّجاهاتها  أكرث  يف  الّروس  املستعربني  عمل  أوقفت  التي  الثانية،  الكونيّة 

إىل  اآلخر  القسم  وتفّرغ  السنوات  هذه  خالل  نحبه  منهم  الكثري  وقىض  واملثمرة، 

أعمل أكرث رضورة، كم ضاعت وتلفت وأُبيدت املئات من الوثائق واألعمل التي 

عكف عليها املسترشقون الّروس أثناء فرتة الحرب وأثناء حصار لينينجراد]1]. 

أّما الباحث سعدون الّساموك فقد أقّر ضمًنا بضعف حصيلة االسترشاق الرويس 

عندما تحّدث عن طبيعة العالقة الثقافيّة بني روسيا والعامل العريب واإلسالمي، التي 

تتأطّر بالعنارص التالية:

روسيا  مع  واإلسالمي  العريب  العامل  بني  تربط  كانت  التي  العالقات  ضعف   -1

واالتّحاد السوفيايت.

2- ضعف حركة الرتجمة من اللّغة الروسية بخالف ما يكتب اللغتني اإلنجليزية 

اللّغة الّروسيّة حاجزًا كبريًا يف الوصول  والفرنسية عىل سبيل املثال، فقد كانت 

إىل أعمق الّدراسات االسترشاقيّة الّروسية.

3- افتقاد الّدراسات الّروسية للعمق املطلوب، فقد ركّز املسترشقون الّروس عىل 

املخطوطات وما يتّصل بها، مع بعض اإلشارات عن البحوث اإلسالميّة األخرى.

4- تجاهل الكنيسة الّروسية لكّل ما له صلة بالثقافة اإلسالميّة. باإلضافة إىل تأثري 

األيديولوجية الشيوعية التي ترفض كل ما له صلة بالدين]2].

]1] عادل األلوسي، التراث العربي والمستشرقون، م.س، ص51.

]2] سعدون الّساموك، االستشراق الروسي، م.س، ص125.
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املطلب الثاين: كراتشكوفسكي والثقافة العربية

أهّم  وإحدى  الّروسية،  االسترشاق  مدارس  أهّم  بطرسربغ  مدرسة سان  كانت  إذا 

 )I.Kratchkovski( كراتشكوفسيك  واألكادميي  العامل  فإّن  العامل،  يف  املدارس 

)1883م-1951م( أهّم مسترشقي روسيا عىل اإلطالق، نظرًا ملعرفته الكبرية بالرّتاث 

العلمي يف  إنتاجه  العربيّة، وغزارة  األكادميية  باملؤّسسات  الوثيقة  العريب، وصالته 

املجال االسترشاقي.

ولد إغناطيوس يوليانوفيتش كراتشكوفسيك يف 4 آذار/ مارس 1883م مبدينة ويلنا 

)Vilna( عاصمة ليتوانيا القدمية، حيث كان والده مديرًا ملدرسة املعلّمني، ثّم رافق 

عائلته إىل طشقند، التي تعلّم فيها اللّغة األوزبكيّة، وهناك عاين املساجد واألسواق 

من  املبكرة  املرحلة  هذه  ليكتشف يف  األلبسة،  واختالف  الطّوائف  وتنّوع  الرشقيّة 

عمره ميوله نحو الرشق. ويف سنة 1893م دخل كراتشكوفسيك املدرسة اإلعدادية 

وتخّرج فيها سنة 1901م حيث ازداد حبّه للرشق، وقويت رغبته يف تعلّم اللغة العربية، 

 De( سايس  دو  الفرنيس  للمسترشق  خصوًصا  املرشقيات  كتب  مطالعة  يف  لييدأ 

لينينغراد، فقىض  الرشقية يف جامعة  اللغات  1901م إىل قسم  لينتسب سنة   ،)Sacy

اللغات  وبعض  والترتية  والرتكية  والفارسية  العربية  اللغات  دراسة  يف  سنوات  أربع 

السامية كالعربية والحبشية القدمية.

Veselo-( وفيسيلوفسيك )Bartold )ومن أهم أساتذته يف هذه املرحلة بارتولد 

vski( وفيكتور روزن )Rosen(، باإلضافة إىل بعض العلمء العرب املقيمني بروسيا 

الجامعية  الشهادة  كراتشكوفسيك  لينال  خشاب،  وأنطون  رصوف،  الله  فضل  مثل 

1908م إىل املرشق  عقب إنجاز رسالته عن الخليفة املهدي العبايس. لينتقل سنة 

مرتّدًدا عىل  للمكتبات  زائرًا  وفلسطني ومرص،  بني سورية  سنتني  أين قىض  العريب 

الجوامع، متّصاًل بكبار علمء الّلغة أمثال جرجي زيدان، أحمد زيك باشا، واألستاذ 

بجامعة القاهرة كارلو نالينو )C.Nallino(، وخالد السكاكيني، ولويس شيخو. 

وبعد عودته إىل بالده أصبح كراتشكوفسيك مديرًا ملكتبة فرع اللّغات الرشقيّة يف 

كليّة لينينغراد 1910م، ومعلًّم ملادة العربيات. لينتخب سنة 1921م عضًوا عاماًل يف 
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أكادميية العلوم الروسية، ويف سنة 1923م انتخب عضوًّا مراساًل يف املجمع العلمي 

العريب بدمشق، وهو التتويج الذي اعتربه مصدر فخره واعتزازه واعرتافًا بجهوده يف 

وصار  عمري،  مّدَة  نلته  رشٍف  أكرب  ذلك  »وكان  فقال:  والتأليف،  والتعليم  البحث 

هذا الترشيف مساعًدا ل ومشّجًعا يف أحوالنا الصعبة، ورأيُت فيه تقديرًا أتفاخُر به 

ألتعايب يف التعليم والبحث والتأليف منذ عرشين سنة«]1].

لقد تحّول ميل كراتشكوفسيك للثقافة العربية من حالة انجذاب عاطفي، وإعجاب 

الّداخل،  من  العريب  العقل  اكتشاف  يف  ملّحة  ورغبة  معريف،  قلق  إىل  وجداين، 

خصوًصا يف الجانب األديب الذي كان نافذته عىل ثقافة العرب، »فهو يلتهم املئات 

من الكتب واملجاّلت يف العلوم الرشقيّة واملخطوطات العربية«]2]، ليتخّصص يف 

ثالثة مجاالت وهي تاريخ الشعر العريب ونقده، وأدب نصارى العرب، وتاريخ األدب 

واملعريف  العلمي  املسار  صلب  العربية  الثقافة  شّكلت  وقد  املعارص]3]،  العريب 

وباحثًا يف  دارًسا  تقريبًا  عمره  من  قرن  نصف  الذي قىض  كراتشكوفسيك،  للعالّمة 

الثقافة العربيّة وأدبها. 

العربية(:  املخطوطات  )مع  كتابه  مقّدمة  يف  كراتشكوفسكايا  فريا  زوجته  تقول 

»وبلغ مجموع ما كتبه كراتشكوفسيك ستمئة دراسة علميّة، ولكن امليادين األساسيّة 

لنشاطه العلمي إمّنا كانت تاريَخ ونظرية اآلداب العربية، سواء يف القرون الوسطى 

مائتان  الّدراسات  تلك  »من  يايف:  الكريم  عبد  ويقول  الحارض«]4]،  العرص  يف  أم 

قّدمه  ما  أهّمية  العربيني«]5]، وعىل  للتاريخ واألدب  وخمسون عىل األقل مخّصصة 

كراتشكوفسيك يف مجال البحث والتأليف إال أّن زوجته تنّوه بثالثة مؤلّفات، حيث 

]1] انظر: سيرته الذاتية بقلمه في مقدمة كتابه تاريخ األدب الجغرافي العربي، ص1-5.

]2] كراتشكوفسكي، اغناطيوس: مع المخطوطات العربية )االقتباس من مقدمة زوجته(، ترجمة عن الّروسية 

محمد منير مرسي، ال ط، القاهرة، دار النهضة العربية، 1969م. ص6.

]3] كراشكوفسكي، اغناطيوس: تاريخ األدب الجغرافي العربي، ترجمة: عن اإلنجليزية صالح الدين عثمان 

هاشم، ال ط، بيروت، دار الغرب اإلسالمي، 1987م، ص5.

]4] كراتشكوفسكي، مع المخطوطات العربية )االقتباس من مقدمة زوجته(، م.س، ص8.

]5] عبد الكريم يافي، تحية إلى ذكرى المستعرب إغناطيوس كراتشكوفسكي لمرور مائة عام على ميالده، 

مجلة المجمع العلمي العربي بدمشق، ص451.
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عن  بحوثه  الوسطى  القرون  أدب  يف  كراتشكوفسيك  مؤلّفات  أهّم  »كانت  تقول: 

وميكن  املعّري«]1]،  العالء  وأيب  املعتز،  وابن  الدمشقي،  الوأواء  العرب؛  الشعراء 

توزيع إنتاجه العلمي ضمن ثالثة محاور أساسية، وهي]2]:

1- محور املخطوطات وتحقيقها:

بها، فسّخر  الولع  العربية، شديد  لقد كان كراتشكوفسيك شغوفًا باملخطوطات 

جهده ووقته ومعظم عمره العلمي يف قراءتها، وجمعها، والسفر إليها، والتعريف بها، 

يف  كتبه  ومن  الّروسية.  إىل  بالرتجمة  مصحوبة  وأحيانًا  بالعربية  ونرشها  وتحقيقها، 

مجال التعريف باملخطوطات نذكر:

املخطوطات الرشقيّة يف قرص كاترين.	 

املخطوطان الطبيان القدميان يف مرص وسوريا.	 

املخطوطات العربية لَِكتَبَِة النرصانية يف املكاتب البطرسربغية.	 

أّما يف مجال تحقيق املخطوطات ونرشها فنذكر:

ديوان الوأواء الّدمشقي 1914، وعنوانه الدقيق )أبو الفرج الوأواء الدمشقي، 	 

مواد لوصف اإلبداع الشعري(، وهو رسالته للدكتوراه يف 540 صفحة.

كتاب البديع البن املعتز 1921م.	 

نرش مخطوطتني مجهولتني عن الجغرافيا وعلم الفلك.	 

الحمسة للبحرتي عن مخطوطة ابن ماجد 1912م.	 

األوراق للصول 1912م.	 

نرش كتاب األخبار الطوال للدينوري 1912م.	 

]1] كراتشكوفسكي، مع المخطوطات العربية )االقتباس من مقدمة زوجته(، م.س، ص8.

]2] للتعرّف على أهم مؤلفات كراتشكوفسكي يُنظَر االستشراق الّروسي لعبد الرحيم العطاوي، واالستشراق 

الروسي دراسة تاريخية شاملة لسعدون الّساموك.
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]- محور الرتجمة:

الّروسية،  اللغة  العريب ونقله إىل  الرتاث  لكراتشكوفسيك فضٌل كبري يف ترجمة 

مّم أفاد الباحثني الّروس والقراء التّواقني إىل التعرّف عىل آداب العرب ولغتهم، فقد 

ترجم القرآن الكريم والكثري من الكتب العربية، أهّمها:

ترجمة رسالة املالئكة للمعري 1910م.	 

واليازجي 	  الّريحاين،  وأمني  أمني،  كقاسم  الكتّاب  من  ملختارات  ترجمة 

وغريهم.

ترجمة األيام لطه حسني.	 

ترجمة كليلة ودمنة.	 

اإلرشاف عىل الطبعة الكاملة الّروسية األوىل لرتجمة ألف ليلة وليلة.	 

3- محور الّدراسات واألبحاث:

كتب كراتشكوفسيك العديد من البحوث والّدراسات التي تعرّف باألدب العريب 

ويف  حيًنا  مستقلة  كتب  يف  العريب،  الرتاث  يف  املؤثّرة  وبالشخصيات  وبأعالمه 

مقاالت أحيانًا كثرية، مثل:

دراسة يف إدارة الخليفة )حصل وسام ذهبي فيها( 1905م.	 

شاعرية أيب العتاهية 1906م.	 

املتنبي واملعّري 1910م.	 

رسالة عن أثر الكتاب الرويس يف األدب العريب املعارص 1911م.	 

سرية أيب دهبل الجمحي 1912م.	 

إسبانيا املسلمة.	 

جنوب جزيرة العرب.	 
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الخلفاء العباسيون.	 

مع املخطوطات العربية، صفحات من الذكريات عن الكتب والبرش، تعريب 	 

محمد منري مرسيى 1969م.

البديع عند العرب يف القرن التاسع 1930م )مقال(.	 

ابن زيدون شاعر األندلس 1923م )مقال(	 

نصف قرن من االستعراب اإلسباين 1930م )مقال(	 

الشعر العريب يف إسبانيا 1940م )مقال(	 

دراسات يف تاريخ األدب العريب 1965م )مقاالت جمعت بعد وفاته( 	 

تاريخ األدب الجغرايف العريب، تعريب صالح الدين هاشم 1987م.	 

حياة الشيخ محمد عياد الطنطاوي، تعريب كلثوم نرص عودة 2013.	 

املطلب الرابع: مركزّية املنهج يف دراسات كراتشكوفسكي

ومن اإلنصاف القول بأّن دراسات كراتشكوفسيك كانت مدفوعًة بالقلق املعريف 

والفضول العلمي، يف معرفة اآلخر )العريب(، وهو ما انعكس عىل دراساته وأبحاثه 

التي تتجىّل فيها املوضوعية، ويظهر فيها اإلنصاف، وهو ما يختلف بشكل كبري مع 

االسترشاق الغريب الفرنيس والربيطاين واألمرييك عىل وجه التحديد، الذي كان ينظر 

الديني  الّنزعة االستعمريّة، والحقد  بتعاٍل واستكبار غالبًا، تغذيه  العريب  إىل اآلخر 

الّدفني، يقزّم اإلنسان العريب، ويتجاهل حضارته وسائر منجزه الثقايف، »فالرشقي ال 

عقالين، فاسق، طفوّل مختلف، وباملقابل فإّن األورويب عقاليّن، متحلٍّ بالفضائل، 

«]1]، هكذا لّخص إدوارد سعيد، عالقة الرشق بالغرب، املعربّة -غالبًا-  ناضٌج، سويٌّ

الغربية والتوّحش اإلمربيال،  الهيمنة  استعمريّة، فرضتها  استعالئيّة  نظر  عن وجهة 

الذي ينظر إىل الرشق بنمطيّة. 

]1] إدوارد سعيد، االستشراق، ترجمة: كمال أبو ديب، ط7، لبنان، مؤسسة األبحاث العربية، 2005م، ص38.
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لقد ناقش كراتشكوفسيك األدب العريب وقضاياه بعيًدا عن هذه الخلفيّة املتحيّزة، 

يتضّمن  الذي  العريب(،  تاريخ األدب  بقراءة كتابه )دراسات يف  ومُيكننا متثّل ذلك 

خمسة بحوث كتبت عىل فرتات متباعدة وهي:

الشعر العريب )1924(.	 

البديع عند العريب يف القرن التاسع )1930(.	 

الحضارة العربية يف إسبانيا )1936(.	 

الشعر العريب يف األندلس )1940(.	 

أقدم تاريخ لقصة املجنون وليىل يف األدب العريب )1946(.	 

ويف هذا الكتاب نتعرّف عىل منهج كراتشكوفسيك يف التحليل ومقاربة النصوص، 

الذي يقوم عىل املرتكزات التالية:

1- رفض مركزيّة الّنقد األورويب:

يقارب كراتشكوفسيك األدب العريب بعقليّة محايثة )Immanence(، تقرأ النّص 

ضمن أطره املرجعيّة، املتمثّلة يف القواعد اللّغويّة عند العرب، ووفًقا لسنن الكتابة 

املتوارثة لديهم، إنّه يقرأ الّنّص ضمن بيئته اللغويّة، وضمن الرشوط التي أنتجته. وإّن 

من يقرأ )دراسات يف تاريخ األدب العريب( ال يشعر بأّن الكاتب ينتمي إىل بيئة غري 

عربيّة، فضاًل عن أن يكون مسترشقًا، فالرّجل يقرأ األدب العريب بروح متشبّعة باملقروء 

العريب؛ ألّن أكرب مشكلة يف البحوث االسترشاقيّة -الغربيّة تحديًدا- هي قراءة الرّتاث 

العريب خارج الّسياق الذي أنتجه، ما يؤّدي يف النهاية إىل االعرتاض عىل الكثري من 

املنجز األديب العريب بفعل »التعال عىل اآلخر، واعتبار الّذات هي املركز الذي يف 

ضوئه ميكن تفسري مختلف الظواهر املوجودة يف املجتمع الرشقي، فكّل ما وافق 

النموذج الغريب فهو إيجايب ومنتج ومتحرّض، وكّل ما خالفه فهو سلبي وخاطئ وغري 

مجٍد، وهذه القراءة تلغي اآلخر الرشقي، وتسجنه يف حدود العقل الغريب«]1].

جذور،  مجلة  واإلجحاف،  الموضوعية  بين  األدبي  للموروث  االستشراقية  القراءة  بوزوادة،  حبيب   [1[

ص308. ع37،  2014م،  1435هـ،  السعودية، 
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لقد رفض كراتشكوفسيك قراءة الرتاث العريب انطالقًا من رؤية غربيّة، ودعا إىل 

مقاربة النصوص وفًقا ملرجعيّتها األدبيّة األصيلة، ولذلك أعاب عىل ريجيس بالشري 

ذلك غري  واعترب  أووربية رصفة،  نظر  من وجهة  املتنبّي  تقييم شعر   )R.Blachère(

مفيد للدراسة، وغري ذي جدوى، بسبب تباين الذائقتني العربية واألوربية يف التعامل 

مع الشعر، فقد بذل بالشري جهًدا كبريًا يف تحليل محتوى شعر املتنبي، وتجاهل أهّم 

مكّوناته الشعرية وهي األسلوب والتصوير الفني]1].

]- الّشك املنهجي:

يكون الشّك طريًقا إىل املعرفة، عندما يجد الباحث نفسه يف مواجهة أفكار هّشة، 

تفتقر إىل التربير العلمي، والّدليل املتمسك، وهو ما دفع كراتشكوفسيك إىل رفض 

بعض الحقائق املتوارثة التي يصعب الّدفاع عنها، ومن قبيل ذلك استغرابه من رواية 

املجاورين  كالهذليني  متباعدة،  بيئات  نشأوا يف  لشعراء  واحدة  بلغة  العريب  الشعر 

ملكة، وشعراء الفرات البدويني، ليطرح السؤال: »هل هذا يشٌء حقيقيٌّ أو من صنع 

اللّغة املوّحدة من  الّرواة املتأخرين؟«]2]، ليطرح فرضيّة أخرى وهي أن تكون هذه 

ترصّف الرواة، من دون أن يرّجح رأيًا معيًّنا.

3- الحفر يف أصول الظاهرة:

وأعني به البحث يف تاريخ الظاهرة اللغويّة، من مرحلتها الجنينيّة إىل تطّورها إىل 

 ،)Synchronique( اكتملها؛ ألّن املتلّقي يف العادة يتعامل مع البنية اللّغويّة تزامنيًّا

محارًصا براهنيّة الخطاب، ورمّبا وقف مذهوالً أمام هذا النسج العجيب، مثلم يقول 

إتقان  التي يثريها  فينا دهشة ال تقّل عن تلك  العروض يثري  كراتشكوفسيك: »إتقان 

اللّغة. فاللّغة العربية هي اللغة الّسامية الوحيدة التي نجبت عروًضا مستقالً«]3]، وقد 

ومراحل  العريب،  العروض  أصول  عن  ليبحث  كراتشكوفسيك  الّدهشة  هذه  دفعت 

تشّكل اإليقاع يف الكتابة الشعرية. ليجد بأنّه بدأ يف أّول األمر يف هيئة جمل مسجوعة 

]1] عبد الرحمن العطاوي، االستشراق الروسي، م.س، ص169.

]2] كراتشكوفسكي، دراسات في تاريخ األدب العربي، م.س، ص7.

]3] كراتشكوفسكي، دراسات في تاريخ األدب العربي، م.س، ص8.
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ا، مرتبطة يف العادة باالنفعاالت والعواطف كبكاء قتيل أو دعاء عىل عدو  قصرية جدًّ

مثالً، ثّم تطّورت هذه األسجاع يف مواعظ الكهان. ثّم سار التطّور يف اتّجاهني، األّول 

هو الّسجع املنّقح أدق التنقيح، والثاين متثّل يف الرّجز، الذي يجري عىل ألسنة حداة 

اإلبل، وعىل ألسنة النسوة عندما يسقني املاء.. ومن الرّجز تطّورت األوزان األخرى 

بالتدريج]1].

فالبحث يف أصول اإليقاع الشعري العريب يعكس حرًصا دقيًقا من كراتشكوفسيك 

إىل  البسيط  البدايئ  شكله  من  العريب  اإليقاع  مسرية  باستقصاء  بحثه،  َمْنَهَجِة  عىل 

شكله الفني »املدهش«. كم تساءل عن أصالة )علم البديع العريب( ومدى ارتباطه 

بالرتاث األرسطي، مع انحياٍز واضٍح لتأثري الرتاث اليوناين يف تشكيل البالغة العربية، 

مع التأكيد أيًضا عىل مركزيّة البديع العريب تاريخيًّا إىل جانب الدراسات البالغيّة لدى 

اليونان والهنود وحتى الصينيني مع الحرص عىل التذكري بنفوذ البالغة العربية عىل 

اآلداب الفارسية والرتكية والهندوستانية واألفغانية وغريها]2].

4- مركزيّة السياق والبيئة:

إّن الكتابة ملجتمع غري عريب، كاملجتمع الّرويس يف دراسات كراتشكوفسيك 

فاختالف  العريب،  للقارئ  ثانويّة  تبدو  التي  التفاصيل  بعض  عند  الوقوف  يتطلّب 

البيئة يستوجب تذكري القارئ الرويس ببعض ركائز الحياة البدوية العربية مثل املاء 

وأهميّة البحث عن منابعه، والكأل، وبعض الحيوانات املرافقة للعريب يف حلّه أو يف 

ترحاله، كالخيل، واإلبل، والنعام، واملها، والظباء، والُحُمر الوحشية، واألسود، وما 

يلحق بذلك من يوميات الصيد ومالحقة الطّرائد، إىل الحديث عن الخمر وألوانها 

وأذواقها وأسمئها، وما يصاحبها من الفجور والتهتّك. فهذه التفاصيل الثانوية مهّمة 

القارئ  ليتمّكن  إدراكها  قبل اإلسالم، ومن الرضوري  العريب  يف فهم حياة اإلنسان 

من التلّقي الجيّد للشعر الجاهيل، فالشعر يف مفهوم كراتشكوفسيك ليس بنية لغويّة 

مغلقة، ولكّنه كتاب مفتوٌح عىل الحياة واملجتمع وكافة تفاصيل البيئة التي أنتجته، 

]1] كراتشكوفسكي، دراسات في تاريخ األدب العربي، م.س، ص9. 

]2] م.ن، ص34.
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القديم،  العريب  الشعر  عن  حديثه  يف  السياقات  بهذه  التذكري  ينىس  ال  فإنّه  لذلك 

التي أصبح إيرادها يف الشعر العريب تقليًدا حتّى يف مراحل ما بعد اإلسالم، وليؤكّد 

كراتشكوفسيك وجاهة رأيه يقول: »ومن هذا القبيل ما جرى ألحد العلمء اإليطاليني 

-وهي حادثة ليست باستثنائية- إذ ترجم مقطًعا من حكاية عن َسْفرٍة ليليّة عىل ظهر 

اإلبل فجعله وصًفا لغارة بحريّة عىل منت الّسفن«]1].

5-العربّيُة ِعرًْقا:

من الشائع يف الّدراسات العربية أّن »من تكلّم العربية فهو عريب«]2]، وقد ترتّب 

ضمن  العربيّة  باللّغة  املكتوب  واألديب  العلمي  املنجز  كّل  تصنيف  األثر  هذا  عن 

الثقافة العربية، بعيًدا عن األصول العرقيّة لكتّابها، غري أّن كراتشكوفسيك يرّص عىل 

أّن اإلبداع العريب الخالص هو الذي كتبه األدباء العرب دون سواهم، حيث يقول: 

»إّن الشعر العريب باملعنى الّدقيق لهذه الكلمة، ال ميكن إطالقه إالّ عىل شعر الجزيرة 

العربية يف عرصه الجاهيل وما يلحق به.. ويجب أن ترصف العناية األوىل إىل هذا 

الذي  هو  الشعر  هذا  أّن  ننىس  أن  يجوز  ال  ألنّه  بل  وحده،  السبب  لهذا  ال  الشعر، 

من  معيّنة  بدائرة  زمًنا طويالً  وقيّده  لغته وعروضه،  كلّها  الالحقة  األزمنة  لشعر  حّدد 

املواضيع والطرائق اإلنشائية«]3]، وعليه فقد رفض تصنيف األشعار الواردة يف »ألف 

ليلة وليلة« ضمن األدب العريب، بحّجة أّن كتّابها ليسوا من أرومة العرب.

يرى كراتشكوفسيك أّن أشعار ألف ليلة وليلة كتبت ما بني القرنني العارش والرابع 

العريب،  املجتمع  يف  إثنوغرافيًّا  امتزاًجا  شهدت  التي  الفرتة  وهي  امليالديني  عرش 

نتيجة الختالط الفاتحني بالشعوب األصليّة، غري أّن هذا الطّرح عىل الّرغم من مرّبراته 

العلميّة ليس قويًّا وال ميكن أن يكون وجيًها، لسبب بسيط وهو أّن النقاش الثقايف، 

بأعراق  ربطه  يجوز  اإلبداع، وال  الثقافة، وضمن رشائط  يتّم تحت سقف  أن  ينبغي 

املبدعني وأصولهم، وإالّ خرج من دائرة النقاش األديب وأصبح طرًحا عنرصيًّا!!

]1] كراتشكوفسكي، دراسات في تاريخ األدب العربي، م.س،  ص13.

الضعيفة  األحاديث  سلسلة  في  األلباني  وأورده  الرّحمن،  عبد  بن  سلمة  أبي  عن  عساكر  ابن  رواه   [2[

)926( والموضوعة 

]3] كراتشكوفسكي، دراسات في تاريخ األدب العربي، م.س، ص4.
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6-النزعة التاريخّية:

إّن تقسيم األدب العريب إىل أحقاب زمنيّة مل يُعرف إالّ من خالل املسترشقني الذين 

رّسخوا فكرة ارتباط اإلبداع األديب بالكيانات السياسيّة الحاضنة له، فرصنا نتحّدث 

للدول املتعاقبة]1]،  تبعاً  عن أدب جاهيل، وإسالمي، وأموي، وعبايس وهلّم جراً، 

مثلم أكّد ذلك الرّافعي: »وأّول من ابتدع هذا التقسيم املسترشقون من علمء أوروبا، 

تحقيق  الّنمط يف  آدابهم«]2]، وقد سار كراتشكوفسيك عىل هذا  أوضاع  قياًسا عىل 

العصور األديب يف دراسته عن تاريخ األدب العريب، إذ يتتبّع مسار الشعر العريب من 

الجاهليّة إىل صدر اإلسالم إىل عرص بني أميّة ثّم عرص بني العبّاس مروًرا بـ)عرص 

ا عن كّل  الضعف(، ليتوقّف عقب ذلك عند الشعر األندليس، مقّدًما نبذًة موجزًة جدًّ

عرص، مع ذكر أهّم شعراء املرحلة، وأبرز ما مييّز شعرهم. ويف الختام يقّدم ملّخًصا 

عّم أسمه )البعث( الشعري، وهو مرتبٌط لديه -كم لدى معظم املسترشقني- بحملة 

الرّصايف(،  العراقي )معروف  بالشاعر  منّوًها  نابليون عىل مرص سنة )1802–1798( 

من  واالستلهام  الشعري،  التجديد  إىل  إبراهيم(  )حافظ  املرصي  الشاعر  وبدعوة 

تجارب األوربيني يف قصيدته الالمية التي يقول فيها:

املحــال آن يــا شــعر أن نفــّك قيــوداً دعــاة  بهــا   قيّدتنــا 

الّشــمل فارفعــوا هــذه الكمئــم عنــا ريــح  نشــّم   ودعونــا 

وانسجاًما مع نهجه التاريخي يربط كراتشكوفسيك البعث الشعري باملستجدات 

عىل  العريب  الشعر  ومن  العربية،  الحياة  من  جديدة  مرحلة  »إّن  فيقول:  التاريخيّة 

األرجح، قد بدأت بسبب األحداث التي جرت بعد عام 1914، ولكّننا ال نستطيع أن 

نحكم عليها لعدم توفّر املواد الالزمة«]3]، غري أّن كراتشكوفسيك مل يقّدم الشواهد 

1914(، فلم يذكر أمثلة  التي تربط حركة الشعر العريب مبا أسمه )أحداث  القاطعة 

البنية الخطابيّة لهذا  من هذا الشعر، وال أبرز التحّوالت التي حصلت عىل مستوى 

]1] حبيب بوزوادة، القراءة االستشراقية للموروث األدبي بين الموضوعية واإلجحاف، م.س، ص214.

]2] الرافعي: تاريخ آداب العرب، )1/13(.

]3] كراتشكوفسكي، دراسات في تاريخ األدب العربي، م.س، ص31.
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الفّني  التحّول  به عىل عواهنه؛ ألّن  القبول  الطرح ال ميكننا  فإّن هذا  الشعر، وعليه 

ليس انعكاًسا آليًّا للتحّول االجتمعي كم تقول املاركسية، ولكّنه فعل تراكمّي وليد 

صريورة ثقافيّة ليست بالرضورة مرتبط بحدث تاريخي معنّي.

7- التكامل املنهجي:

افتقاد  يعترب  إذ  كبريًا،  تشّدًدا  املنهج  شأن  يف  األكادمييّة  الّدراسات  تتشّدد 

ألنّه  وذلك  يغتفر،  ال  جسيًم  كبريًا، وخطأً  عيبًا  املتمسك  للمنهج  العلمي  البحث 

الوسيلة التي تقود الباحث إىل اإلجابة عن أسئلة البحث ومشكالته، ولذلك حرص 

كراتشكوفسيك عىل االلتزام باملناهج القرائيّة التي تسمح له باإلجابة الصحيحة عن 

التزامه مبنهٍج واحٍد، ولكّنه  أّن املالحظ هو عدم  للّنقاش، غري  القضايا املطروحة 

كان ينّوع بحسب الغاية التي يرومها، واإلجابة التي يتوّخاها، فاملنهج ليس هدفًا يف 

حدٍّ ذاته، ولكّنه وسيلة يتوّصل من خاللها إىل الغاية األساسيّة من البحث، ولذلك مل 

يجد حرًجا يف اتّباع أكرث من منهج، وهو ما مُيكننا تسميته )التكامل املنهجي(، حيث 

تتآلف املناهج وتتنّوع بال غلوٍّ يف اتّباع منهٍج معنّي، وال انقياٍد بال بصرية ملفردات 

منهٍج واحد قد ال يكون كافيًا الستنطاق الّنّص، وإظهار مكنوناته.

فعىل سبيل املثال نجد كراتشكوفسيك يلجأ إىل البحث التاريخي عندما يناقش 

الحفري، من خالل اإلشارة إىل  البحث  )قيس وليىل(، محاوالً االستفادة من  قصة 

أطالل قلعة كانت تعيش فيها ليىل بالقرب من الطّائف مبنطقة الحجاز، موثًّقا ذلك 

من كتاب أحد الرّحالني الفرس وهو )نارص خسو(، كم يشري عىل طريقة املؤرّخني 

يف  اجتهد  كم  سوريا]1]،  لبدو  الشعبي  الرّتاث  يف  وليىل(  )قيس  قّصة  حضور  إىل 

جمع ما أمكنه من الوثائق التي تسمح له بالقيام ببحث تاريخي يعّزز معلوماته عن 

قيس وليىل، بدًءا من القرن العارش امليالدي الذي عاش فيه قيس وليىل، باإلضافة 

التي  املواد  جميع  نهمل  أن  يجوز  »ال  يقول:  حيث  الفرتة،  تلك  بعد  كتب  ما  إىل 

جاءت بعد ذلك، ال أثناء تحليل تاريخها الحديث وال تاريخها الّسابق«]2]، وفعاًل قام 

]1] كراتشكوفسكي، دراسات في تاريخ األدب العربي، م.س، ص159.

]2] م.ن، ص161.
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بتتبّع قّصة قيس وليىل يف املصادر العربية تتبًّعا توثيقيًّا إلثبات قّصة حبّهم الخالدة، 

بعدما ناقش آراء كبار علمء العربيّة وداريس األدب أمثال األصمعي وابن األعرايب 

والجاحظ واملدائني املؤّرخ وحتى طه حسني من املعارصين.

وانسجاًما مع هذا العمل التقني التوثيقي يقوم كراتشكوفسيك بتقديم معلوماٍت 

وافية عن مخطوطات تتحدث عن قيس وليىل، سواء تلك التي اطّلع عليها بنفسه يف 

مكتبات لينينغراد أو اطّلع عليها غريه مثل كارل بروكلمن.

بشكٍل  مقارنًة ولو  يعقد  أن  التاريخي  الّنقاش  ينىس كراتشكوفسيك يف هذا  وال 

سطحيٍّ بني قّصة )قيس وليىل( وقّصة )روميو وجوليت( التي خلّدها ويليام شكسبري، 

حيث يضعنا يف صلب األدب املقارن، مع أنّه مل يناقش املوضوع بالعمق املطلوب، 

واكتفى بفقرة عابرة. 

اخلامتة:

لقد منح االسترشاق الّرويس اإلضافة الاّلزمة لحركة االسترشاق عرب العامل، مبا 

متتلكه روسيا من مقّومات ال تتوفّر يف غريها، أهّمها صلة بعض القوميّات الّروسية 

الحمالت  يف  روسيا  انخراط  عدم  إىل  باإلضافة  الجغرايف،  والقرب  باإلسالم، 

الّروسية ذات  العامل اإلسالمي، وهو ما جعل مدارس االسترشاق  االستعمريّة عىل 

توّجه علمّي أقرب إىل املوضوعيّة.

أن  نسبيًّا عن االسترشاق األورويب  تأّخره  الّرويس رغم  استطاع االسترشاق  ولقد 

يفرض نفسه، خصوًصا من خالل جامعة سان بطرسبورغ، التي أصبحت واحدة من 

أهّم مدارس االسترشاق يف العامل، وقّدمت الكثري من القامات العلميّة، يف مقّدمتها 

)إغناطيوس كراتشكوفسيك(، أهّم األسمء الروسيّة وأشهرها عىل اإلطالق. فقد كان 

هذا العامل نافذة الّروس عىل الحضارة اإلسالميّة وآدابها، من خالل ترجمته الكثرية 

للّنصوص األدبيّة، والكتب اللّغويّة املختلفة، ومبا قام به من التعريف بأعالم الفّن 

واألدب العربيني، وما حّققه من املخطوطات التي نرشها باللغتني العربية والّروسية.

إّن كراتشكوفسيك من العلمء املكرثين، فأبحاثه تعّد باملئات، شملت مختلف 
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مجاالت الثقافة العربيّة، وخصوًصا يف الشأن األديب، وهي متّميزة يف نوعيّتها، فلم 

يكن كراتشكوفسيك جّمًعا للمعلومات )حاطَب ليٍل(، ولكّنه باحٌث مستبرٌص ناقٌد، 

يقلّب املسألة عىل جميع الوجوه التي تحتملها إىل أن يصل إىل اإلجابة التي تقنعه 

ويراها أقرب إىل اليقني. فبحوثه تكشف عن شخصيّته النقدية، إنّه ال يتقبّل األفكار 

بسهولة، وال يتبّناها إاّل بعد غربلة ومتحيص. ومن أهّم سمت هذه الّشخصيّة خوضها 

يف القضايا العربيّة بروح عربيّة، وعقليّة عربيّة، تتعامل مع األفكار مبحبّة، بعيًدا عن 

التعال والفوقيّة املنترشة يف أوساط كثري من املسترشقني الغربيني.
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عرض ومناقشة: جهاد سعد

مناقشة كتاب

1. تعريف الكتاب

نقديٌّة  مقاربٌة  أصاًل  بأنّه  يتميّز  العدد،  هذا  يف  ونناقشه  نقّدمه  الذي  الكتاب 

للتالعب اإلعالمي الربيطاين بصورة اإلسالم والعرب واملسلمني خصوًصا، تحت 

تأثري الّصور الّنمطيّة الجاهزة التي تشّكلت بفعل الّنشاط االسترشاقي، الذي حرص 

عىل أن يرسم بخطابه العام حدوًدا فاصلة وانطباعاٍت سلبيًّة عن »اآلخر« املسلم. 

يعني ما هو جديد فيه هو إبرازه لحضور الخطاب االسترشاقي يف اإلعالم املعارص، 

فهو ال يتكلّم عن االسترشاق كتاريخ، بل كمعرفة فاعلة تساهم إىل يومنا هذا يف 

تحديد لغة اإلعالم الغريب وأجنداته.

وصدر   ،2005 سنة  منسرت  ويست  لجامعة  قّدمت  دكتوراه  أطروحة  الكتاب   

أيدينا  بني  متوفّر  هو  ما  ولكن  صفحة،   244 يف   )Ithaca Press( عن   2008 سنة 

هو نّص األطروحة املقّدمة باإلنكليزيّة إىل الجامعة سنة 2005، املؤلّفة من ثالثة 

أقسام ومثانية فصول، والتي سنعتمد عليها يف ترجمة كتاب الزين الغمري وعرضه 

كتاب الزين الغمري:
 اإلسالم يف الصحافة الربيطانّية

أثر اخلطاب االستشاقي يف تقديم صورة اإلسالم يف اإلعالم الربيطاين 
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ومناقشته، الذي مل أجد له عىل املواقع تعريًفا شخصيًّا. ويف مطلق األحوال فإنّنا 

سنناقش ما قيل ال من قال. 

يف االستهالل  يقّدم الكاتب خالصًة مكثّفًة ألطروحته كالتال: منذ الثورة اإلسالميّة 

يف إيران 1979، ولغاية االنفجار االنتحاري يف مرتو لندن يف 7 متوز 2005، تهيمن 

صورة اإلسالم كعدّو عقائدّي للغرب عىل مجمل املادة اإلعالمية. يناقش الكتاب بأّن 

اإلعالم الغريب يُقّدم ديانة يعتنقها أكرث من مليار مؤمن بأحكام سلبيّة مسبقة ويحاول 

تعميمها. ويعود هذا التعميم واالختزال إىل االستقطاب التّاريخي يف عالقة اإلسالم 

بشكٍل  والصحافة  عموًما  الغريب  اإلعالم  أّن  املحاججة عىل  هذه  وترتكز  بالغرب. 

خاصٍّ متيل إىل تقرير صورة جزئيّة ألوضاع معّقدة، وتقّدم أفعال الحركات اإلسالميّة 

املتطرّفة كبناء منطي لإلسالم. 

باستخدام تحليل الخطاب، يسعى البحث إىل تفكيك التقارير اإلخباريّة املختارة، 

من أجل تسليط الّضوء عىل ما تّم تغطيته بالفعل وكيف تّم نرش األخبار مؤطّرة، وكيف 

كانت  العمليّة  وأّن هذه  الخطاب،  عام من خالل  بشكل  باإلسالم  املعرفة  إنتاج  تّم 

تسرتشد بجهات نافذة وعالقات قّوة معيّنة. )ص4( 

العرض سيهتّم مبا هو جديد ومعارص يف  أّن هذا  بّد من اإلشارة إىل  وأخريًا ال 

الكتاب؛ لتجّنب تكرار معلومات يعرفها املهتّمون بتاريخ االسترشاق عموًما، فنحن 

الخطاب  لتاريخ  صياغة  إعادة  بصدد  ولسنا  اآلن،  تحدث  عمليّة  معايشة  بصدد 

االسترشاقي، إاّل مبقدار ما يساعدنا عىل فهم الخطاب اإلعالمي الربيطاين أو الغريب 

اليوم. 

2. رؤية الشق من خالل األحداث وحتديد األجندا

هيمنت األحداث السلبيّة عىل العامل العريب واإلسالمي، فاصبحت نافذَة العبور 

عىل  الغربية  اإلعالم  وسائل  قبل  من  واملسلمني  العرب  عن  مجحفٍة  رؤٍية  لتكوين 

اختالف اتّجاهاتها، وبحسب نظريّة االنعكاس الرشطي لبافلوف، فقط تّم ربط الرّشق 

كّل  حياة  يف  اإلعالم   وسائل  »تتدخل  الغريب:  للمتلّقي  بالنسبة  السيّئة  باألحداث 
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شخص، وهي تعمل كمصدٍر معّقد للمعلومات يربط جوانب عّدة من مجتمعنا. وقد 

عام،  بشكل  العريب واإلسالمي  بالعامل  تتعلّق  أحداثًا الفتًة  املاضيان  العقدان  شهد 

وصعود اإلسالم املتشّدد عىل وجه الخصوص. اإلسالم واملسلمون والعرب والعامل 

العريب، عناوين قُّدمت بشكٍل بارٍز يف وسائل اإلعالم نتيجة سلسلة من األحداث، 

 11 1991، وانتهاًء بقضيّة هجمت  الخليج األوىل عام  بدًءا بقضيّة رشدي، وحرب 

سبتمرب والحرب الاّلحقة عىل أفغانستان والعراق«. )ص7( 

باألحرى  هي  بل  هو،  كم  الواقع  تعكس  مرآٍة  مجرّد  الوسائل  تلك  وليست 

إىل  وتوّجهه   أعملها  بجدول  مشحونًا  تخرجه  للحدث  معالجة  ومكنة  »مصفاة«، 

حيث تريد أن يكون يف مخيال املتلّقي. أسطورة املوضوعيّة والحياد تسقط هنا متاًما 

خصوًصا عندما يتعلّق األمر بالعرب واملسلمني: »فأهّم دور تلعبه وسائل اإلعالم يف 

هذا الصدد هو تحديد األجندا وتقديم التمثاّلت. وتحصل هذه العمليّة بفضل قدرة 

وسائل اإلعالم عىل إخبار الّناس مبا هو الجدير باالهتمم، يعني تحديد ما هو »مهم« 

هذه  تأثري  قّوة  عىل  »يرتكز  األجندا  »تحديد  مفهوم  محور  املطروحة.  القضايا  من 

الوسائل يف تكوين الّصور للعاّمة وتقدميها. وقد تّم تقديم مفهوم تحديد األجندا من 

قبل برنارد كوهني )1963(، الّذي جادل بأّن »الصحافة قد ال تكون ناجحًة يف كثري من 

األوقات يف إخبار الّناس كيف تفّكر، لكّنها ناجحة بشكل مذهٍل يف إخبار القرّاء مبا 

يفّكرون »ويستفاد من مفهوم كوهني، أّن الّصحافة ووسائل اإلعالم ال تعكس الواقع، 

بل تصّفيه وتشّكله، فرتكيز وسائل اإلعالم عىل قضايا معيّنة يقود الجمهور إليها و إىل 

الّنظر إليها عىل أنّها أكرث أهميّة من غريها«. )ص8(

3. دور االستشاق 

املصالح  مع  املتشابكة  االسترشاقيّة،  الحركة  جهود  لوال  هكذا  األمر  كان  ما 

للرّشق واإلسالم  العداء  التي حّولت  العنرصيّة االستعالئيّة،  الّنظرة  السياسيّة. وتلك 

إىل معمل نشٍط للمفاهيم واملصطلحات والّصور. والشعور بالعداء واالستعالء؛ ألنّه 

إنتاجه يف  تعيد  له مؤّسسات  للفتور والضعف غالبًا، فقد سّخرت  يتعرّض  »شعور« 

كّل مرحلة، وتزّوده مبا يحتاجه من حوافز وأفكار ليشتعل يف كّل عرص، وبعد كل 
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حدث مبا يناسب جدول األعمل الغريب: »أّسست الخطابات االسترشاقيّة ملجموعة 

من الثنائيات املتعارضة، التي تتناقض فيها وفرة الغرب مع ما هو متصّور من أوجه 

القصور يف الرّشق، وهي تعرّف  اإلسالم باستمرار بالسلب أو مبصطلحات متناقضة. 

كم أنّها تؤّسس ثنائيّة أساسيّة مفرتضة مسبًقا بني الغرب والرشق، مم يعّزز االختالف 

األسايس امللحوظ يف الغرب مقابل بقية العامل«. )ص17( 

عمليٌّة معّقدٌة قادتها الّدوائر االسترشاقيّة  إلضافة مزيٍد من التعقيد عىل عالقة الغرب 

املسيحي بالرشق املسلم. عمليّة تبدأ باحتكار إنتاج مفهوم الرّشق واإلسالم، وتسويقه 

بغزارة علميّة وإعالميّة، بحيث طغت فرتات التّوتّر والرّصاع عىل فرتات التّكامل والتّبادل 

والحوار وهي ليست قليلة. حتى يف ذروة الكالم عن الغزو اإلسالمي لألندلس كان 

الغربيون يدرسون يف جامعاته اإلسالميّة، وفيم بعد عندما تحّول الرّصاع إىل العثمنيني 

يف  طرفًا  وأصبحت  عسكريّة،  وأحيانًا  سياسيٍّة،  أحالف  يف  العثمنية  الدولة  دخلت 

رصاعات أوروبا. والحروب التي خاضها الغربيون بني بعضهم البعض كانت أرشس 

من أّي حرب وقعت بني »دولة« إسالميّة ودولة أو دول غربيّة. نفهم من ذلك أنّه حتى 

الحروب الطاحنة ليست كافية إلبقاء هذا التّوتّر قامئًا إذا مل يكن ذلك التّوتّر محّل عناية 

وتربية من جهات محّددة بعينها، من دون أن ننىس غزارة إنتاج املسترشقني الصهاينة 

أنفسهم  تقديم  الشملية، يف  وأمريكا  أوروبا  دول  كّل  انتشارهم يف  لهم  الذين سمح 

اإلسالم   بني  العالقة  تطّور  »مّر  الكاتب:  يقول  الرشق ومعرفته...  فهم  »كأساتذة« يف 

والغرب املسيحي بعّدة مراحل، وبدون شّك كانت عالقة متوتّرة وصعبة، ولكّنها مل 

تأخذ دامئًا شكل الحروب الصليبية من جهة الغرب والجهاد من قبل اإلسالم. فباإلضافة 

للتبادل التجاري كان هناك أيًضا تبادل األفكار. ولكن رغم ذلك فإّن مفهوم الرّشق الوثيق 

الّصلة باإلسالم قد تشّكل يف ظّل املقاربة االسترشاقيّة املهيمنة عىل الّدراسات الغربية 

للرشق عموًما ولإلسالم خصوصاً«. )ص17( 

4. الصحف املعتمدة يف البحث 

الصحف  اختيار  عىل  الكاتب  حرص  اإلمكان،  قدر  الكاملة  الّصورة  نقل  بغية 

»الغارديان«  بريطانيا.  يف  السياسيّة  التيّارات  مختلف  عن  تعرّب  التي  املشهورة 
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املحسوبة عىل اليسار، و »اإلندبندنت« املعتربة غري منحازة، و »التاميز« التي تعرّب 

عن خّط اليمني.

 بدأت صحيفة اإلندبندنت الّنرش يف أكتوبر 1986. وهي األحدث بني الصحف 

املختارة، وكانت قد حظيت بانتشار واسع سنة 1989 حني وصل توزيعها إىل 400 

ألف نسخة، ولكّنها مل تحافظ عىل هذا املعّدل، وبلغ توزيعها 262588 من اإلثتني 

إىل السبت سنة 2004. الصحيفة متّهمة من قبل اللّويب الصهيوين باالنحياز للعرب، 

ومن أشهر كتّابها روبرت فيسك الذي يغطّي أحداث الرّشق األوسط، وتصفه الصحافة 

الربيطانية بأنّه مثري للجدل. 

الصحيفة  التّأّمل..تأّسست  تستحّق  انعطافة  قّصة  الغارديان وحارضها  تاريخ  بني 

األصل  يف  عليها  يطلق  وكان  األعمل،  رجال  من  مجموعة  قبل  من   1821 سنة 

»املانشسرت غارديان«، أصبحت صحيفة يوميّة يف عام 1855. وكان محّررها ملّدة  57 

عاًما )1872-1929( تشارلز بريستويتش سكوت، الذي يعود له الفضل يف شهرتها، 

وهو من عتاة الصهاينة واملحرّضني عىل وعد بلفور، ويتمتّع بعالقٍة متينٍة مع حاييم 

وايزمن، وهو الذي قّدم هذا األخري لرئيس وزراء بريطانيا ديفيد لويد جورج، الذي 

دامت واليته من 1916 لغاية 1922. ويف عام 1917 كتب سكوت افتتاحيّة أعلن فيها: 

أبًدا بدون وطن قومي لهم يف فلسطني«.... وتضّمنت  اليهود لن يكونوا آمنني  »أّن 

متدنّية  »مرتبة  يف  بأنّهم  وصفهم  لكّنه  الفلسطينيني،  حقوق  إىل  إشارة  االفتتاحيّة 

حضاريًّا«. وتابع خلفه ويليام بريسيفال كروزير هذا الّنهج فحّول الصحيفة بالكامل 

اسم  »مانشسرت« من  إسقاط  تّم   1959 الصهيونية. ويف سنة  للحركة  دعاية  منرب  إىل 

الصحيفة، وأصبحت الغارديان، وانتقلت عام 1964 إىل لندن.

يستند الكاتب يف رسد تاريخ الصحيفة إىل كتاب لصحفيّة صهيونيّة اسمها دافنا 

برعام تحت عنوان:  

أمل:  )خيبة  أي   ،)Disenchantment: The Guardian and Israel )2004(

الغارديان وإرسائيل(. تشكو برعام من تغرّي موقف الصحيفة تجاه إرسائيل عىل أثر 

األحداث التي مرّت عىل الرّشق األوسط، من االجتياح اإلرسائييل للبنان 1982، إىل 
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والضّفة،  غزّة  يف  أو  املنايف  يف  سواء  الفلسطينيني،  املفروضة عىل  العيش  طريقة 

وصواًل إىل حريب أفغانستان والعراق، وتقول إّن الصحيفة اجتذبت مناهيض الحرب 

وأغلبهم من املسلمني والعرب، ومل تعد تشبه ذلك التّاريخ الصهيوين العريق. وقد 

أثارت الغارديان حفيظة املؤيّدين إلرسائيل يف تغطيتها ملجزرة جنني حتى اتّهموها 

بالزمة العداء للسامية.

بواسطة   ،The Daily Universal Register باسم   1785 يف  »التاميز«  تأّسست 

جون والرت، املحّرر األّول للصحيفة. وأصبحت باسمها الحال يف عام 1788.  كانت 

يف القرن التاسع عرش أّول صحيفة بريطانيّة ترسل مراسلني خاصني إىل الخارج، لكن 

مل يكن لديها أّي محطّة يف العامل العريب أو اإلسالمي. بدأ اهتمم الصحيفة باملنطقة 

مع التغطية الرئيسية األوىل خالل األحداث التي أّدت إىل نهاية االنتداب الربيطاين 

1948، وما تالها من حرب العصابات. وخالل أزمة السويس  يف فلسطني يف مايو 

لرئيس  والداعمني  العسكري،  الخيار  التاميز من املحرّضني عىل  1956 كانت  سنة 

الخيار  أّن  الحق  وقت  يف  اعرتفت  أنّها  إال  إيدن.  أنطوين  آنذاك  الربيطاين  الوزراء 

العسكري أّدى إىل مخاطر جسيمٍة عىل الربيطانيني.

يف الواقع، اتّخذت التاميز مواقف مبارشة يف أوضاع كانت الغارديان مرتّددة فيها، 

عىل سبيل املثال، نرش قّصة عن هدم القرى الفلسطينية بعد أسابيع من حرب األيام 

الستة يف حزيران/ يونيو 1967، كان كتبها  مايكل آدامز من الغارديان، ولكن األخرية 

إعالنًا  الغارديان  رفضت   1973 وبعد حرب  الصهيونيّة.  الدوائر  إغضاب  عدم  آثرت 

للجنة العدل وهي يهوديّة معادية للصهيونيّة، ونرشته التاميز. وتشاركت الصحيفتان 

يف نقد الغزو الصهيوين للبنان سنة 1982، ونرشت التاميز ترصيًحا مفاده أّن سياسات 

إرسائيل جعلت من الّصعب أن تكون صديًقا لها. )ص21-19( 

كتاب  عىل  معتمًدا  الغمري  يقّدمها  التي  السياسيّة  للوالءات  الصحفيّة  الخارطة 

الصهيونيّة برعام، بالغة األهميّة؛ لفهم الواقع السيايس يف بريطانيا، وتصويب الرؤية 

يف منطقتنا. فبسبب االستقطاب الحاد أيام الحرب الباردة، كان »اليسار« يف املنطقة 

العربيّة محسوبًا عىل القوى املعادية للواليات املتّحدة والغرب عموًما، منحازًا إىل 
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هناك  باملقابل  الرأسملية.  السياسات  وضّد  كوبا،  أو  الصني  أو  السوفيتي  االتّحاد 

اليمني العريب الرأسمل أو »الرجعي« املتحالف علناً مع الغرب الرأسمل... هذا 

يف الرّشق العريب واإلسالمي. ولكن األمر مختلف متاًما من ناحية التحيّزات السياسيّة  

يصّوتون  أمريكا  اليهود يف  فأغلب  وأوروبا،  أمريكا  واليمني يف  اليسار  إىل  نظرنا  لو 

أسايسٌّ  دوٌر  ولليهود  الجمهوري.  الحزب  يسار  عىل  وهو  الدميقراطي،  للحزب 

وفاعٌل يف تأسيس اليسار األورويب والربيطاين، باعتبار مكانتهم التّاريخية يف أوروبا 

التي وضعتهم ضّد الكنيسة ومع املناهضني للملكيّة واألرستقراطية. شّكلت الحركة 

التقاء مصالح بني اليمني الذي يريد أن يوظّف اليهود يف مرشوعه  الصهيونيّة نقطة 

االستعمري، واليسار العلمين الذي يشّكل بؤرة العمل الصهيوين يف الغرب، ومل 

يقّل دور حزب العّمل الربيطاين عن دور حزب املحافظني يف رفد الحركة الصهيونية 

بالدعم والتأييد عىل طول فرتة الرصاع العريب- الصهيوين... وإذا استحرضنا املشهد 

الربيطاين باألمس القريب فإّن شخصيّة مناهضة للممرسات الصهيونية يف فلسطني 

كجرميي كوربن مل تتمّكن من الّصمود عىل رأس حزب العّمل، ليس فقط بسبب 

حزب املحافظني، بل أيضاً بسبب الحضور القوي لليهود الصهاينة يف حزب العمل. 

تقلّص الخالف مع الوقت بني اليسار واليمني الغريب، فأصبح كّل من يطالب بتدّخل 

أفعل للدولة يف الشؤون االقتصادية واالجتمعية يسارياً، وكّل من يعمل عىل تعزيز 

ينعكس هذا االنقسام  محافظًا. وال  الحرّة ميينياً  الّسوق  يُسّمى  سلطة الرشكات وما 

العرب  ضد  ينحاز  مبجمله  الحاكم  فالغرب  الخارجية،  السياسة  عىل  أبداً  الداخيل 

واملسلمني بغّض الّنظر عن االختالفات الداخلية. هذه مثرة مهّمة تؤكّد عىل رضورة 

وجودهم  إثبات  يف  اآلمال  تعليق  وعدم  أنفسهم،  عىل  واملسلمني  العرب  اعتمد 

الدفاع عن مصالحهم عىل أي جهة أجنبية، وسيأيت يف هذا  وتصويب صورتهم أو 

الكتاب أّن الكّل بال استثناء له مساهمته يف تعزيز الصورة السلبية لإلسالم واملسلمني.  

5. اإلسالم والغرب املسيحي خلفّية تارخيية

يف الفصل األّول من القسم األّول، يستند الكاتب إىل جملة من االقتباسات من 

»القرنني  بدًءا من:  والغرب.  الرّشق  التّوتّر بني  تاريخ  ليستعرض  كتب املسترشقني، 
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اإلسالمية  الجيوش  بغزو  املتوسط  األبيض  البحر  وحدة  تفّككت  والثامن،  السابع 

لشمل إفريقيا وإسبانيا وصقلية وجنوب فرنسا، مّم أّدى إىل توّسع أرايض اإلسالم 

الفتح عسكريًا  العربية. مل يكن  إىل ما وراء الحجاز والوسط وجنوب شبه الجزيرة 

فقط، فقد أحدث تحّوالً يف األرايض املحتلّة عىل نطاق واسع، حني أصبح »قلب 

اإلميان املسيحي«، تحت السيطرة املبارشة للغزو اإلسالمي، ما اعتربه سّكان أوروبا 

عدواناً من العرب واملسلمني. )حوراين 1991: ص7(. 

ما يسّميه ألربت حوراين »وحدة البحر األبيض املتوسط« هو يف الحقيقة هيمنة 

الروم البزنطيني عليه، وغزوهم املستمّر لشمل أفريقيا ورشق املتوسط، املنطقة التي 

الهيمنة اإلسالمية. فمن وجهة نظر مرشقيّة ميكننا  السابع تحت  القرن  أصبحت يف 

الحصار  فّك  من  امليالدي  والثامن  السابع  القرنني  يف  متّكنوا  املسلمني  إّن  القول 

األيبريية... ساعدهم  الجزيرة  الذي كان مفروًضا عليهم، والتّوّغل شمالً نحو شبه 

عىل ذلك دخول أهل الشواطئ الساحليّة يف اإلسالم، وهم مّمن أتقن صناعة الّسفن 

برًّا.  التّوّسع  إىل  مييلون  كانوا  الذين  العربية  الجزيرة  أهل  بخالف  البحار  وخوض 

وهذا ما تؤكّده املصادر، ومنها بحث منشور عىل موقع »الحوار املتمدن« يخترص 

البحر األبيض املتوسط بحرية رومانية، وامتّدت سيطرة  بالقول: كان  تلك املرحلة 

البيزنطيني عليه لفرتة طويلة، وكان لهم أسطولهم البحري القوي وممتلكاتهم املرتامية 

األطراف التي تشمل جزءاً من أوروبا إضافة إىل سورية ومرص واملنطقة القريبة من 

الحد  أفلحت يف  اإلسالمية  العربية  الفتوحات  لكن  األفريقي.  الشمل  الساحل يف 

والجنوبية  الرشقية  املتوسط  كل شواطئ  البيزنطيني  من  وانتزعت  السيطرة  هذه  من 

والغربية. ومل يبق لبيزنطة سوى الشواطئ الشملية.

وقد حاول البيزنطيون استعادة ما فقدوه عن طريق اإلغارة عىل الشواطئ العربيّة 

اإلسالمية بأسطولهم القوي، الذي فرض حصاًرا عىل الشواطئ العربية ومنعها بالتال 

من القيام بأية مبادالت تجارية مع البالد التي كانت تتعامل معها قبل الفتح اإلسالمي. 

مم دفع العرب املسلمني نحو التوّغل أكرث باتّجاه الرّشق والرتكيز عىل التجارة مع 

الرشق األقىص .
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يعّد القرن األّول الهجري/ السابع امليالدي بداية مرحلة تحّول كربى يف تاريخ 

العرب االقتصادي والسيايس والحضاري، حيث خرج العرب من موطنهم األصيل يف 

شبه الجزيرة العربية حاملني راية اإلسالم إىل جريانهم من األمم. وقد استطاع العرب 

بحمسهم لنرش الدين الجديد فتح أهم بقاع العامل القديم، املمتّدة من نهر الفرات 

رشقاً إىل نهر النيل غربًا بسعة خاطفة. ثم أخذوا يستعدون لنرش الدين اإلسالمي يف 

مختلف أرجاء العامل.]1]

تاريخ   ،1492 لغاية  قرون  املسيحية، مثانية  األرايض  اإلسالمي يف  الوجود  دام 

تتويًجا ملا سّمي حروب  طرد املسلمني من آخر معاقلهم يف غرناطة. والذي كان 

االسرتداد التي استهدفت إخراج املسلمني من إسبانيا ...)لويس 1993: 137(. وكان 

هناك نوع من االرتباط بني أوروبا واملسيحية يف تلك املرحلة، ما أكّده البابا أوربان 

عندما  كلريمونت  الحادي عرش يف  القرن  أواخر  الصليبية  الثاين يف خطاب حملته 

قال: إّن املسيحيّة الرّشقيّة والغربيّة قد وجدت هويّتها يف أوروبا وفيينا. )تريفور روبر، 

1978: ص 106(. ص )30-28(.

تفيدنا مصادر أخرى أّن الظّروف السياسية يف القرن الحادي عرش، كانت تحتّم 

عىل البابا واإلمرباطور أن يصّعدا من حجم التحّدي اإلسالمي، للحفاظ عىل الحمسة 

املسيحيّة والحّد من الترشذم األورويب... فبحسب »املؤرخ األملاين أوتو فريزنغ نشأ 

يف ايطاليا تنظيم سيايس واجتمعي جديد وتوقف املجتمع اإليطال عن أن يكون 

مجتمًعا إقطاعيًّا من حيث طابعه. وقّسمت أرض البالد بني املدن واعرتف كّل نبيل 

السلطة.  من شهوة  للحد  عام  كّل  يتغرّيون  قناصل  يحكمها  بدأ  التي  مدينته  بسلطة 

املدينة لضمن  أجنبي عن  »بودستا«  منتخب  بعد إىل شخص  فيم  القنصل  تحّول 

العدالة ينتخب بانتداب شعبي ويحكم مبشورة مجلسني ملّدة ستة أشهر ثم يستبدل 

كاي موظف... يضيف فريزنغ أّن املدن كانت بدأت تهزأ بسلطة االمرباطور وتستقبل 

بعدوانية من يفرض عليها قبوله كأمري محرتم«. ]2] 

]1] مصطفى العبد الله الكفري: الحوار المتمدن-العدد: 914 – الثالث من أغسطس 2004م.

مركز  إسماعيل،  حاج  حيدر  النهضة،ترجمة  عصر  الحديث،  السياسي  الفكر  سكنر،:أسس  كوينتن   [2[

بتصرف  41_39 ص   ،2012 بيروت  ط1،  العربية،  الوحدة  دراسات 
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وحشد  السيايس،  التطّور  تجميد  عن  بحثاً  الخارجي  الخطر  تضخيم  سياسة 

املدافعة  السلطة  ايديولوجيا  إىل  املسيحيّة  تتحّول  بحيث  الديني  بالعنوان  األنصار 

»عن الحقيقة«، يبدو أنّها كانت معتمدة بوعي من قبل آباء الكنيسة آنذاك. ويكملها 

الزمان  ذلك  يف  تحتكر  كانت  دعائيّة  بآلة  منه  الّناس  وتنفري  اإلسالم  صورة  تشويه 

املظلم من تاريخ أوروبا مصادر املعرفة.  

املسيحية  األرايض  سكان  عىل  عّممت  واملتضاربة  املضطربة  العالقة  هذه 

الفتوحات  نجاح  يكن  مل  محمد.  ونبيّه  اإلسالم  دين  عن  مشّوهة  صورة  املحتلّة، 

اإلسالمية يعترب دليالً عىل الحقيقة، ولكن تحدياً للحقيقة. ويف مواجهة تحّدي القّوة 

الحقيقيّة  املعرفة  بنقص  فرنسا  اتّسمت  والجنوب،  وصقليّة  إسبانيا  يف  اإلسالميّة 

حول  األساطري  إنتاج  تّم  كم  والجهل،  الخوف  وانترش  الجديد،  بالعدو  والكافية 

اإلسالم  نبّي  أّن  األساطري،  تلك  بعض  واإلسالم واملسلمني. ومن  الرسول  شخص 

عبارة عن ساحر، أو حتى كاردينال يصارع الكنيسة الرومانية عىل البابوية، ويريد نقلها 

إىل الرشق. أّما املسلمون فهم مجرّد كّفار ومرشكني يعبدون الثالوث الزائف )وات، 

1972: ص 73(. ص)30-29(

التي  األفكار  بعض  هذه  كانت  الكاتب:  يعّقب  الّنهضة  عرص  إىل  الدخول  قبل 

أنتجت الّصورة السائدة لإلسالم، واستمرّت يف التأثري عىل الوعي الغريب املسيحي 

القائلة  الحّجة  هو  الصورة  هذه  محور  وكان  وصقلية.  إسبانيا  غزو  بعد  عّدة  لقرون 

بأّن اإلسالم كان ديناً باطالً وحركة عنف ابتدعت منذ البداية لتسهيل العدوان ونرش 

االنحطاط. ثّم يقّدم هذه املالحظة التي تستحّق التوقّف عندها: كان األوروبيون قد 

تعرّضوا للغزو من القبائل الجرمانية )األملان( والسالف والقراصنة املجريني، لكّنهم 

بشكل عام اعتربوا الغزو اإلسالمي إلسبانيا وصقلية بربريًّا. )ص30(

مـن وجهـة نظـر دينيّة بحتـة كانـت معظم تلـك القبائـل وثنيّـة متوّحشـة، تتلّذذ 

بسـلخ الجلـود وقطع الّرؤوس وجمع الجمجـم، ولكّنها من وجهـة نظر »أوروبية« 

ا متكاماًل  تنتمـي إىل الجغرافيـة السياسـية نفسـها، وال متلـك مرشوًعـا دينيًّا عامليًـّ

يهـّدد الّسـلطة البابويـة، بعكس اإلسـالم الـذي جاء من »األطـراف« يحمـل »ديناً« 
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آخـر مـع جاذبيـة االنتـمء إليـه، وقـد بـدأت الّسـلطة البابويـة تعاين مـن تحّوالت 

تهّدد سـيطرتها. 

لذلك نرّجح أن تكون فكرة »املدينة املركز واألطراف« التي عرفها الفكر اإلغريقي 

ومل  املدينة،  أسوار  خلف  من  القادمني  »الربابرة«  ملواجهة  إحياؤها  تّم  قد  القديم 

استعمريًّا  والتوّسع  للدفاع  الفكرة واستخدامها  تطوير هذه  الّنهضة يف  يقرص عرص 

فيم بعد.

6. عرص النهضة  

يف القرن الخامس عرش كان التّحّدي اإلسالمي يف إسبانيا قد انتهى، واستمرّت 

فيم  أوروبا  هويّة  يطرأ عىل  بدأ  تحّواًل  ولكّن  العثمنيّة،  اإلمرباطورية  مع  املواجهة 

سّمي بعرص الّنهضة، فشهدت القرون التالية ظهور الدول القوميّة العلمنيّة من دون 

أن تنىس الرابطة املسيحيّة. ينقل الكاتب عن املسترشقني أّن أوروبا بدأت تستكشف 

العامل بعيًدا عن األساطري، وأّن: الدراسة املنهجيّة لإلسالم يف أوروبا الغربية بدأت يف 

القرن السادس عرش. بحلول الوقت الذي أفسح فيه العامل املسيحي الطريق ألوروبا، 

غري املتمسكة وغري املعقولة، فقد أفسحت الّنظرة املستنرية لإلسالم الطريق لهذا 

الرغم من ذلك مل يكن األخري خاليًا متاًما من رؤية  الجديد، عىل  الّنظامي  التقليد 

العصور الوسطى لإلسالم. كان التوّسع يف املعرفة مبثابة نهاية ملا أصبح يعرف باسم 

العصور الوسطى وبداية عرص الحداثة. هذا العرص متيّز أيًضا ببداية توّسع عاملّي، 

ُعرف باسم عرص االستكشاف، والذي أّدى يف النهاية للسيطرة األوروبية عىل العامل 

)p.282 :1992 ،Hall & Gieben(. أحد أهّم جوانب التّوّسع األورويب يف املعرفة، 

واملعروفة  الدراسية،  واملنح  والعلوم  والتعلّم  الفّن  يف  املحرز  التّقّدم  من  يتكّون 

مجتمعة باسم عرص النهضة. )ص35(

ابتكرت   واإلمربيالية،  النهضة  اإلصالح وعرص  من  نشأت  التي  املختلفة  أوروبا 

تقاليد وأفكار مكثّفة و تعرّضت لتحّوالت كبرية، لكن رغم ذلك بقيت صورة اإلسالم 

يف العصور الوسطى مهيمنة ومل تفقد تأثريها عىل الوعي والفكر املسيحي الغريب، 
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)ص40(. ومن جهة العامل اإلسالمي ظهرت باملقابل حركات سياسيّة شيعيّة وسنيّة، 

اعتربت االستعمر شكاًل آخر من الحروب الصليبية. )ص38( 

استعالئيّة  لنظرة  االسترشاق  أّسس  كيف  الفصل  هذا  من  الباقية  الفقرات  ترشح 

كدين  طريقتها  عىل  اإلسالم  تقديم  تحاول  جديدة  دراسات  ظهرت  وكيف  للرّشق، 

عنف ومجتمع تقليدّي يفتقر ملقّومات التنوير، والواقع أّن ما كان دفاًعا عن املسيحية 

أصبح دفاًعا عن الهيمنة االستعمرية فلم تؤثّر منهجيّات املقاربة الحديثة عىل أصل 

استهداف اإلسالم. 

7. اإلسالم واألصولّية اإلسالمّية يف اخلطاب الغريب 

اتّسع استخدام مصطلح األصوليّة اإلسالميّة من قبل الباحثني والّنخب يف الدوائر 

الغربيّة يف العقود الحالية، وامتّد إىل وسائل اإلعالم بسبب سلسلة من األحداث التي 

نظر إليها البعض عىل أنّها محاولة إحياء إسالميّة. ورآها آخرون انبعاثًا إسالميًّا. هذه 

الظاهرة يتّم اإلعالن عنها تحت شعار »التّشّدد اإلسالمي« ويف أحيان أخرى »اإلسالم 

الخطاب  يف  حتى  نجده  مل  ما  وهذا  اإلسالمي«.  »التطرف  وحتى  بل  السيايس«، 

االسترشاقي التقليدي الذي مل يستخدم تعبري األصوليّة إاّل نادًرا يف مناقشة العقيدة 

اإلسالمية. بينم عمد املسترشقون املعارصون إىل وسم اإلسالم السيايس »باألصولية 

بل هي  اإلسالم،  مقترصة عىل  ليست  أية حال-  الدينيّة -عىل  األصوليّة  اإلسالمية«. 

والهندوسية،  واليهودية،  املسيحية،  يف  موجودة  فهي  األديان:  جميع  تشمل  ظاهرة 

بهذا املعنى فإّن األصوليّة اإلسالميّة تشرتك مع غريها من األصوليات بسمت مشرتكة 

يف عاملنا املعارص.)ص70(

ثالثة  إىل  الغريب  الخطاب  يعود  اإلسالميّة  األصوليّة  انبعاث  أسباب  تفسري  يف 

مستويات رئيسية: 

تناقض  األّول: يتجاهل األسباب االجتمعيّة واالقتصاديّة والسياسيّة ويركز عىل 

االسترشاقيّة  للتقاليد  استمراًرا  يعترب  االتّجاه  وهذا  والحداثة،  اإلسالم  بني  جوهري 

الخطاب  هذا  و»املسترشقني-الجدد.«.  »االسترشاق-الجديد«،  نتاج  وهو  القدمية، 
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يؤكّد عىل استمراريّة املواجهة القدمية بني الحضارتني، ويعترب أنّها اليوم متصاعدة 

بحيث أصبح الخصم الغريب عدًوا  للّه. وبالتال فإّن الّصدام حتمّي والسالم والتعايش 

مستحيالن.)ص73-72( 

أّما املستوى الثاين فريى بخالف األّول، أّن األمر ال يعود إىل عدم قابليّة اإلسالم 

والثقافية  والسياسية  االجتمعية  العوامل  من  مزيج  إىل  بل  الغرب،  مع  للتعايش 

واالقتصادية، وحتى التجربة التنمويّة يف املجتمعات اإلسالميّة.

أّما املستوى الثالث: فيفّس ظهور األصوليّة اإلسالميّة من منطلق مغاير متاماً، ويعتربها 

نتاج العامل املعارص مبعنى أنّه لو مل تكن هناك حداثة ملا كان هناك أصوليّة. )ص74( 

8.  تقديم اإلسالم يف اإلعالم الغريب والصحافة الربيطانية 

ميثّل اإلعالم الغريب واحدة من املؤّسسات التي تنتج وتعيد إنتاج املعرفة باإلسالم 

من خالل خطابها. تقديم اإلسالم من خالل اإلعالم يعكس كيف يتّم موضعة املعرفة 

يف املمرسات الخطابيّة، بغية تكوين صورة عن اإلسالم هي عبارة عن إعادة رسم 

للصورة التي كّونتها مسبًقا الخطابات االسترشاقيّة. )ص95( 

اختار الكاتب ثالثة قضايا بارزة لعبت فيها التغطية اإلعالمية دوًرا يف التحريض 

وحادثة   ،1989 سنة  قضيّة سلمن رشدي  التوال:  التوتّر، وهي عىل  مستوى  ورفع 

مقتل سواح يف الجيزة املرصيّة، وأحداث 11 أيلول/ سبتمرب سنة 2001 والتي أطلقت 

الحوادث  لهذه  اإلعالمية  التغطية  معالجة  ومتثّل  اإلرهاب.  عىل  الحرب  سّمي  ما 

وتحليلها زبدة الرّسالة والكتاب .

9. قضية سلامن رشدي 

األصل سلمن  الهندي  الربيطاين  للكاتب  شيطانيّة  آيات  كتاب  أثر صدور  عىل 

رشدي، وما تضّمنه من تطاول عىل مقام الرسول األعظم صىل الله عليه وآله، أصدر 

مرشد الثورة اإلسالمية يف إيران السيد الخميني فتوى  سنة 1989، طلب فيها من أي 

الكتاب، ونزل  الدول  تنفيذ عقوبة اإلعدام باملؤلف. منعت بعض  العامل  مسلم يف 
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املسلمون إىل الشوارع حتى يف بريطانيا مطالبني بإدانة رسميّة للكتاب. وأّدت ردود 

الفعل إىل قطع العالقات الربيطانية-اإليرانية. )ص140(

الثالثة املختارة،  الصحف  كبريًا جداً يف  التغطية  الفتوى كان حجم  أعقاب  يف 

ومن بني عرشات املقاالت والتحاليل اختار الكاتب 15 نصاً من كل صحيفة لرصد 

كيفيّة معالجة القضيّة إعالمياً وتوّصل إىل النتائج التالية: 

هناك اتّجاه لتصوير اإلسالم ككيان واحد.	 

غالبًا ما يرتبط اإلسالم واملسلمون بالتطرّف.	 

اإلسالم واملسلمون مرتبطون باإلرهاب والعنف.	 

يتّم تصوير اإلسالم واملسلمني عىل أنّهم معادون للغرب.	 

اإلسالم واملسلمون مرتبطون بالالعقالنية.	 

هذه  عىل  للتحليل  املختارة  التقارير  و  األخبار  اختيار  معايري  تستند  وبالتال، 

املحاور الخمسة بحيث  يسيطر عليها واحد أو أكرث من هذه املوضوعات.  

أّوالً: اإلسالم ككيان واحد

يقول الكاتب: يف الجارديان )1989/2/23(  قّدم )السيد( الخميني كممثّل لجميع 

ركّزت  عندما  الله  باسم  كناطق  وأيضاً  اإلسالم،  عن  الوحيد  واملتحّدث  املسلمني، 

تنفيذ   توقف  لن  وغريها  االقتصاديّة  العقوبات  »إّن  فيه:  يقول  اقتباس  عىل  الصحيفة 

حكم الله بشأن الكاتب الربيطاين سلمن رشدي بسبب إساءته للمقدسات اإلسالمية، 

لقد شاء الله نرش هذا الكتاب مبا فيه من كفر ليكشف الوجه الحقيقي لعامل الغرور 

والغطرسة والكراهية لإلسالم التي طال أمدها«. مثل هذا التمثيل يصور )السيد( الخميني 

فإّن  ذلك،  ومع  ومتمسًكا.  موّحًدا  واحًدا  إسالًما  هناك  كأّن  اإلسالم،  لكامل  كممثل 

الغالبية  الساحقة من املسلمني السّنة تختلف عن املسلمني الشيعة  -ومعظمهم من 

أتباع )السيد( الخميني-  يف مجموعة متنّوعة من املسائل، مبا يف ذلك مسائل الخالفة 

والقانون والسلطة، تفسري القرآن، الزواج، املرياث والفقه واالجتهاد عموًما. )ص142( 
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ولدينا مالحظات عّدة عىل االقتباس والنتيجة التي يريد أن يكرّسها الكاتب. باختصار 

شديد وخصوًصا فيم يتعلّق بإيران والسيد الخميني ورد يف الكتاب أّن إعالن العداء 

الغريب للثورة اإليرانية كان من أيّامها األوىل، ومع الغرب من يلحق به من العامل العريب 

واإلسالمي. فالغاية من االقتباس ليس تصوير املسلمني ككتلة واحدة ينطق باسمها 

السيد الخميني، وإمّنا يشء آخر هو إضفاء الطابع الثيوقراطي عىل الحكم الجديد يف 

إيران، وهي مغالطة يحرص عليها الغربيون لتصوير األمور وكأنّها عادت قرونا إىل الوراء 

بانتصار ثورة إسالميّة. واملتلّقي الغريب عندما يقرأ كلمة »حكم الله« ال يحسن التفريق 

بني حاكم كان يعترب نفسه »ظل الله عىل األرض« فيرّشع كم يشاء، وبني فقيه يجتهد 

ليستنبط حكم رشعي وهو يكون تحت الرشيعة ال فوقها.

بكّل  العامل اإلسالمي  االقتباس غري موفّق؛ ألّن  اختيار هذا  نعترب  ثانية  من جهة 

فشخص  خالفيّة،  غري  مسألة  ألنّها  الرسول؛  إهانة  رفض  يف  موحداً  كان  مذاهبه 

الرسول يأيت يف اإلسالم بعد توحيد الله تعاىل من أركان وحدة األمة. وقد نقل الكاتب 

مشاهد أخرى تؤكّد ما ذهبنا إليه.

يعني أّن الغارديان هنا ليست مضطرّة لالفتعال، بالفعل كانت هناك هبة إسالمية 

عامة، ولكن شخص السيد الخميني تصّدر املشهد بسبب الفتوى. فركّزت الغارديان 

عىل »حكم الله« و »شاء الله« لتضفي طابعاً من الثيوقراطية عىل الفتوى وكأنّها صوت 

من التاريخ القديم... يقف يف وجه التقّدم والحداثة الغربية وحريّة التعبري!!!!.

ثانًيا: الربط بني اإلسالم واملسلمني والتطرّف

رشدي،  سلمن  ضّد  اإلسالمية  »الهبة«  وحدة  شواهده  تكملة  يف  الكاتب  يؤكّد 

اإلسالم/  بني  الربط  عىل  الربيطانية  الصحف  إرصار  لتأكيد  منها  يستفيد  ولكّنه 

املسلمني والتطرّف.

حتى قبل إصدار الفتوى الشهرية كانت اإلندبندنت يف 13/ 2/ 1989 قد رسمت 

هذه  تحت  للجدل  املثرية  رشدي  رواية  ضّد  الباكستانيني  للمحتجني  عنفية  صورة 

العناوين:
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 مقتل خمسة يف مسرية احتجاجّية مناهضة لرشدي يف باكستان

لقي خمسة أشخاص عىل األقل مرصعهم وأصيب العرشات، عندما فتحت الرّشطة 

النار عىل مسلمني أصوليني احتجوا عىل رواية سلمن رشدي »اآليات الشيطانية«، 

وهم يحاولون اقتحام مركز املعلومات األمرييك يف وسط العاصمة الباكستانية. 

تم تصوير املتظاهرين، وهم مسلمون، كم لو كانوا يشاركون يف معركة دامية، 

التّعامل، كم  الرّشطة املبالغ فيه وسوء  نتيجة رّد فعل  وليس احتجاًجا أصبح عنيًفا 

أفاد شهود العيان. ويستخدم املحّررون صيغة املبني للمجهول »أصيب« بغية وضع 

الرشطة يف خلفية املشهد ليصبح الرتكيز عليها أقل، مقابل دفع ضحايا الرشطة إىل 

املقدمة  )فاولر وآخرون، 1979: )ص98-99(. وبالتال ال توجد إشارة مبارشة إىل من 

قام بالعمل؛ يركز التقرير باألحرى عىل ضحايا إطالق النار.

للمعلومات   األمرييك  املركز  اقتحام  املسلمني حاولوا  »األصوليني  أّن  ورد  كم 

»و« رشقوا الحجارة والطوب وطردوا العرشات من رجال الرشطة التي كانت تحاول 

يرّبر  فهم  إطار  وتحديد  الرشطة  عمل  ترشيع  تحاول  خامتة  وهي  املبنى«.  حمية 

عدوانها. )ص146-145(

ويف 18/ 2/ 1989 وصفت الغارديان أعمل اإلحتجاج ضّد رشدي يف الهند بأنّها 

أعمل شغب؛ لتعطي طابًعا سلبيًا للمظاهرات املناهضة للكتاب واعتبار املسلمني 

من  مبزيد  الهند  يف  الكتاب  حول  الّشغب  أعمل  تسبّبت  والدمار:  للفوىض  سببًا 

اإلصابات .. وأصيب 75 شخًصا يف أعمل شغب يف  رسيناغار. )ص146( 

ثالًثا: الربط بني اإلسالم/ املسلمني واإلرهاب والعداء للغرب والال عقالنّية

ال يتّسع املقام لعرض  الشواهد التي أوردها الكاتب يف استغالل موضوع سلمن 

رشدي، لشّن حملة منظّمة تستهدف تصوير كّل املسلمني بأنّهم إرهابيون وقتلة، بغّض 

الّنظر عن موقعهم الجغرايف داخل أوروبا أو خارجها. جرت حملة استرصاح متّت 

بني املسلمني يف ذروة الغضب عرّب فيها أكرث من مسؤول مسلم عن غضبه وقال إّن 

رشدي يستحّق القتل عىل ما فعله، ثّم تحّولت هذه الترصيحات إىل عناوين عريضة 
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ودبجت عليها تحاليل ومقاالت. ثّم تّم تطويرها لتستخدم يف خلق جبهة يكون فيها 

»كل املسلمني« ضّد »كل الغرب«، وبطريقة »جنونيّة« انتحاريّة غري عقالنيّة ...  

ميكن تقسيم التقرير الذي نرشته التاميز يف 17 مارس 1989 إىل قسمني:

يتناول الجزء األّول نتائج االجتمع السنوي الذي عقد يف مدينة الرياض السعودية، 

من قبل وزراء خارجية الدول األعضاء يف منظمة املؤمتر اإلسالمي. أّما الجزء الثاين 

الجزء  يف  الربيطانية«.  الصليبية  للحملة  »املناهضني  بـ  التقرير  وصفه  ما  فيتناول 

جرّاء  من  رشدي  الّسيد  حياة  يهّدد  الذي  الخطر  عىل  الّضوء  التقرير  يسلّط  األّول، 

وصفه ب»املرتد«. هذا الوصف الذي »سيشجع املتطرفني عىل قتله«.

فمن جهة  التقرير عّم سبقه  يختلف  بشكل سلبي، ال  اإلسالم  من حيث متثيل 

يصف 46 دولة مشاركة بأنّها متشّددة، ويركز عىل الرّدة والجزاء والتوبة يف استحضار 

يعيش  يزال  ال  اإلسالمي  العامل  بأّن  لإليحاء  الوسطى  القرون  ملصطلحات  متعّمد 

مغموًرا بالجهل واإلكلريوس والعناد والتطرّف. . )ص196-195(

10. صعود طالبان إىل السلطة 

 يقول الكاتب: أُّسست طالبان من طاّلب املدارس الدينية يف باكستان، ومن هنا 

جاء االسم »طالبان« ضّد حكومة املجاهدين التي قاتلت االتّحاد السوفيتي من سنة 

1979 لغاية 1989، وتعتقد طالبان أّن هذه الحكومة غري إسالميّة، فأعلنت أّن مهّمتها 

تأسيس دولة إسالميّة. 

بعد سقوط كابل ركّزت التقارير الغربيّة عىل العقوبات الوحشيّة التي كانت طالبان 

وإقفال  التعلّم  من  ومنعهّن  الّنساء  عىل  املفروض  واللّباس  خصومها  مع  تنّفذها 

الجامعات واملحكمة العليا.

يوجد ما يبعث عىل االعتقاد أّن اإلعالم الغريب حاول أن يقّدم تعريًفا لإلسالم من 

خالل أكرث أشكال العنف والتطرّف التي متيّزت بها طالبان. )ص99-98(
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التعريف الرصيح لإلسالم مبيليشيات طالبان، والّربط الضمني لإلسالم بالعنف 

والتطرّف يف األحداث الاّلحقة، كان مشرتكاً بني الصحف الثالثة:

باالمس  األفغانية  كابول  عىل  املتشّددة  اإلسالميّة  طالبان  ميليشيات  »سيطرت 

جسده  وترك  برصاصة  أصيب  الله.  نجيب  محمد  السابق  الرئيس  قتل  الفور  وعىل 

املنهوب معلقاً عىل جس املرور)التاميز، 8/ 09/ 1996(.

باسم طالبان املجمع حيث عاش  املعروفة  اإلسالميّة  امليليشيا  مقاتلو  »اقتحم 

نجيب الله كسجني افرتايض عىل مدى السنوات األربع والنصف املاضية ....نجيب 

الله، 49 عاًما، تّم جرّه إىل الخارج ورضبه وقتل بالرصاص ثم تّم تعليق جثّته فوق 

حركة املرور بالقرب من القرص. )اإلندبندنت 28/ 09/ 1996(

ينتظرون ما  إنارة ... السكان  »جثة رئيس أفغاين سابق ورفاقه معلقة عىل عمود 

االقتتال بني  أربع سنوات من  املنترصة ستنهي  املتشّددة  القّوة اإلسالمية  كانت  إذا 

الفصائل. )الغارديان، 28/ 09/ 1996(«. )ص201( 

الواقع أّن أساليب طالبان كم هي أساليب داعش وغريها من التنظيمت التكفريية، 

متنح الصحافة املعادية لإلسالم مشاهد وأحداثاً متّكنها من »اختزال« اإلسالم وربطه 

بالتطرّف. يركز الكاتب عىل أّن هذا ليس اإلسالم السائد يف العامل اإلسالمي وهذا 

صحيح، ولكن املتطرّف هو الذي يصنع الحدث. لذلك نرى أن مناقشة هذه األشكال 

القوى  تعيد تسليط الضوء عىل ممرسات  التغطية اإلعالمية يجب أن  املتحيزة من 

األجنبية التي متارس أبشع الجرائم ليس بأسلوب السحل وتعليق املشانق، بل بالقاء 

القنابل التي متزّق الضحايا أشالء ال ميكن تصويرها، ويف إعالم اليوم ما ال يظهر يف 

التكفريي  إّن املنافسة بني املجرم  التعامل معه وكأنّه مل يكن موجوًدا.  الصورة يتم 

متكافئة  غري  األنيق«  الغريب  و»املجرم  املخابرات،  وأجهزة  الجهل  أنتجه  الذي 

فأسلحة األخري أشّد فتكاً وانتهاكاً لكّل األعراف والقوانني الدولية، وكل جرمية من 

تستهدف حفظ حق  قانونيّة  أو  قاعدة رشعيّة  تنتهك  أنّها  مدانة طاملا  أتت  أي جهة 

اإلنسان يف الحياة.
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وينطبق ما قلناه عىل التغطية اإلعالمية لحادثة األقرص ولذلك فضلنا االنتقال إىل 

تغطية أحداث 11/ 9/ 2001 التي هي منعطف مفصيل يف تركيز الربط بني اإلسالم 

واإلرهاب يف اإلعالم الغريب.   

11. هجامت 11 أيلول 2001 

منذ هجمت 11 سبتمرب 2001 عىل نيويورك وواشنطن وبنسلفانيا، أصبح اإلسالم 

موضوعاً  وثقافياً،  دينياً  مجتمعاً  كونه  إىل  باإلضافة  عامليّة  سياسيّة  دينيّة  كحركة 

السائد  الهجمت ذلك اإلفرتاض  الجدل. وقد عّززت  الهتمم متجّدد، والكثري من 

بأن اإلسالم أصالً معاد للغرب وعنيف، وهو أكرث ديانة قابلة لتربير العنف بني أديان 

العامل األخرى. 

استخدمت العديد من الصحف الوطنية الربيطانية مقاالتها االفتتاحية للدفاع عن 

اإلسالم واملسلمني الربيطانيني يف أعقاب هجمت 11 سبتمرب ضّد معاداة اإلسالم. 

التعميمت،  تستخدم  التي  الربيطانية  الصحفية  التغطية  املسلمون  يلوم  ذلك،  ومع 

ومعاداة  العنف  مع وصمة  اإلسالمية  والحركات  املسلمني  بني جميع  بدون متييز  

الغرب، بطريقة تتجاهل أي تباين داخيل يف الرأي وتتغاىض عن التنوع يف العقيدة 

باستخدام  تتعّزز  السلبية  بأّن هذه الصورة  اإلسالمية والحركات اإلسالمية. يجادلون 

اإلسالمي«،  »التطرف  اإلسالمي«،  »التعصب  اإلسالمي«،  »اإلرهاب  مثل  عبارات 

والتطرف.  والتعصب  باالرهاب  القاعدة  تنظيم  من   بداًل  اإلسالم  ربط  وبالتال 

وبالتال، يسود بشكل عشوايئ طيف كامل من الخصائص السلبية التي تنسب إىل 

اإلسالم واملسلمني. )ص227 (

نذكر  واإلعالم،  والسلطة  املال  بني  التخادم  عمليّة  معارصة  دراسات  بيّنت  لقد 

وشبكات  شيلر،  لهريبرت  بالعقول  املتالعبون  كتاب  الحرص  ال  املثال  سبيل  عىل 

التي هدمت أسطورة املوضوعيّة  القيمة  الكتب  املكر ملارك كورتيس، وغريها من 

اإلعالمية. فإعالم اليوم هو إعالم السياسات الرسمية التي ترسمها الدول والرشكات 

املتحكمة بتدفق املعلومات وتوفريها للمتلقي يف كل العامل. والجهود التي تبذل 
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من قبل املسلمني املخلصني لتحسني صورة املسلم بعني الغرب تبقى قارصة عن 

كافة  يف  الخاص  منظورها  لتسويق  األحداث  تستغل  التي  الضخمة  املكنة  مجاراة 

القضايا. ما مل يقد املسلمون يف كّل العامل عملية إنشاء مناذج بديلة، تتحّدث عن 

نفسها يف مختلف ميادين التحدي الحضاري.

وقد أظهرت التقارير التي تم تحليلها من تغطية الصحف الثالث، لهجمت 11 

سبتمرب واألحداث الالحقة يف األسابيع الستة التالية للهجمت )12 سبتمرب إىل 24 

أكتوبر 2001(. إرصار الصحف الربيطانية عىل التّعامل مع اإلسالم ككتلة متجانسة  

واختزال تنّوعه، ليظهر املسلمون قّوة عامليّة واحدة غري متميزة. كم أظهرت عمل 

الصحافة الربيطانية عىل تكريس الّربط بني اإلسالم والعنف من جهة، وأنّه من حيث 

التكوين يتضّمن كراهية الغرب من جهة أخرى. هذا فضاًل عن التأسيس لرشخ داخيل 

يف املجتمع الربيطاين عن طريق الّدفع باتّجاه اعتبار املسلمني الربيطانيني كأجانب، 

واإلشارة إىل صدع ال ميكن ردمه بني العامل اإلسالمي والغرب. )ص228 (

ملاذا ترّص بعض الدوائر الغربية عىل »عزل« املسلمني عن املجتمع الغريب يف 

داخل الدول، وعزل العامل اإلسالمي عن الفضاء الثقايف الغريب كحضارة؟ ال يتّسع 

املقام للتفصيل، لذلك نختم بالقول:

ال يزال اإلسالم بالرغم من كّل ما تعرّض له من جراحات وتشويه، قادراً عىل تقديم 

منط حياة بديل للفرد واألرسة واملجتمع، حتى عىل مستوى الترشيعات الدقيقة مل 

يصل أي ترشيع يف العامل إىل دقّة الفقه اإلسالمي يف تنظيمه للسلوك اليومي الفردي 

والجمعي. وال تزال عني الغرب تنظر بتعّجب إىل أداء الشعائر اإلسالمية يف بيئات 

عامليّة مختلفة من قبل املسلمني بإرادة حرّة تدفعها فقط قّوة االعتقاد. هذه الديناميّة 

الدول  دعم  إىل  مفتقرًا  يكون  عندما  حتى  الدين،  هذا  حيويّة  تعكس  التي  الذاتيّة، 

تبقى  الكربى...  اإلعالم  ومحطات  والجامعات  واملدارس  والرشكات  واملنظمت 

وحدها روًحا ساريًة يف رشايني البرشيّة نحو غٍد موعوٍد ال دور فيه لطغاة األرض.  
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In the Section of Book Discussion, we chose for this issue 
Al-Zain Al-Ghamry’s book, “Islam in the British Press,” which 
explains the impact of the Orientalist discourse on contemporary 
Western press in general and the British in particular. It shows how 
a stereotype image of Islam and Muslims has been produced and 
inserted centuries ago among the vocabulary of modern journalism 
that reproduces it with every event related to the Islamic world.

Presentation and discussion: By Mr. Jihad Saad

Book Discussion:
Islam in the British Press 
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"Arabic Literature in the Eyes of Russian Orientalists," 
a reading in the writings of Krachkovsky by Dr. Habib 
Bouzwada. A brief and valuable presentation of the features 
of Russian Orientalism, and the most prominent Russian 
orientalist at all, who is Ignatius Krachkovsky, who was 
distinguished by an approach to Arabic literature that departs 
from European centralism, even in his critical methodology. 
The researcher says: One of the most important features of 
this personality is that it deals with Arab issues with an Arab 
spirit, and an Arab mentality that deals with ideas with love, 
away from the ostentation and superiority prevalent among 
many Western orientalists.

By Habib Bouzwada

Arabic Literature in the Eyes of 
Russian Orientalists: A reading in the 

writings of Krachkovsky
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between metaphor and the foreign and what generally came within 
the framework of the interpretation of the Qur’an. The researcher 
missed some important sources on the subject, perhaps due to 
their lack of availability at his hands, such as the book “Gharib al-
Qur’an" by the jurist and linguist Fakhr al-Din al-Taraihi (d.1085 
AH). Then the research turns into a presentation of a critical 
reading of the book of Orientalist Arthur Jeffery, which he wrote 
under the title (the Foreign Vocabulary of the Qur'an), which he 
based on an important study by Catherine Pennacchio  who is 
tagged with "Lexical Metaphor in the Qur'an, problematic aspects 
of Arthur Jeffery’s List."

We can summarize Catherine Pennacchio’s remarks that they 
proved in more than one example that the word chosen by Jeffrey 
is either Arabic in origin and not borrowed, or it is from the 
Semitic language family. The orientalist who carries the concern 
of proving the borrowing of the Qur’an from the Old Testament is 
interested in denying the reliance of the Qur’an on others, not in 
defense of the authenticity of the Qur’an but rather an affirmation 
of the hegemony of Hebrew. Therefore, it is useful to shed light 
on the orientalists’ attempts to search for the borrowed lexicon 
in the Qur’an. This is why we published the research, but with a 
necessary set of comments.

205

Lexical metaphor in the Noble Qur’an from an Orientalist perspective
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Lexical metaphor in the Noble Qur’an from an Orientalist 
perspective, Arthur Jeffery is a model by Dr. Abdelali Ahmamo. 
Problematic research raises many questions about ways to treat 
what the researcher calls a "lexical metaphor." Its importance 
lies in opening the doors for an accurate tracking of the size of 
this metaphor, first by proving that it is a metaphor, and secondly 
determining whether it was Arabized before the revelation of 
the Noble Qur’an, and thirdly determining the language from 
which it was borrowed and whether it is from the family of 
Semitic languages or other languages. The Moroccan researcher 
Ahmamo presents for a series of writings by Muslim scholars who 
counted foreign words in the Qur’an such as al-Suyuti (d. 911 
AH) in his letter “Al-Muhadhab Fima Waqa'a Fi Al- Qur’an Mina 
Al Mua'arrab." In mentioning the books, there is some blending 

By Abdelali Ahmamo

Lexical metaphor in the Noble 
Qur’an from an Orientalist 

perspective, Arthur Jeffery is a model



Astrology, Celestial Body Science, or Astronomy? Difficulties 
of dating an Arabic science. Dr. Mahdi Sa'ydan, had a successful 
attempt to restore the consideration of astronomy among 
Muslims, especially the influence of the likes of Copernicus 
by the theories of the Maragheh Observatory. This research 
shows the bluntness of some orientalists to issue unfair 
judgments about matters that they do not understand in the 
first place, and it does not prompt them to belittle them except 
that those matters are outside their circle.

By Mahdi Sa'ydan

Astrology, Celestial Body Science, 
or Astronomy? Difficulties of 

Dating an Arabic Science
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Again, Ibn Abi al-Hadid said in Sharh Nahj al-Balagha, 
Vol. 4, P. 102: Al-Zuhri was one of the the Dissenters from 
Ali, peace be upon him; Jarir  bin Abdul Hamid narrated, 
quoting Muhammad bin Shaybah said: I was at Al-Madinah 
Mosque, and Al-Zuhri and Urwa Ibn al-Zubayr were seated, 
they were backbiting Ali upon Peace be upon him.

Unfortunately, the influence of the tyrannical authorities, 
especially the Umayyad, continues to dominate every thinker 
who does not look with a critical eye to the authority’s 
manipulation of history, Hadith, and the books of men. Rather, 
the modern authorities produced new models of the sultans' 
scholars, and this is one of the nation's greatest misfortunes.
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rather used to put the hadith for the Umayyads, and he was 
the one who compiled the hadith: “You shall not travel except 
to three mosques” and so on ... for Abd al-Malik bin Marwan 
and all of his argument was that this hadith was from a 
narration by Al-Zuhri, and that Al-Zuhri was a contemporary 
of Abd al-Malik bin Marwan!

The relationship of Al-Zuhri with the Umayyads is a 
historical fact. This is some of the books of men that do not 
appear to have unanimously agreed to document Al-Zuhri:

- Ibn Khallikan said in The Death of Notables Part 4, P. 
178, in the narrative on Al-Zuhri: His Grand Grandfather 
Abdullah bin Shihab had witnessed the battle of Bader along 
with the polytheists, and he was one of the people who 
made a promise on the day of Uhud Battle that if they saw 
the Messenger of Allah, may God bless him and grant him 
peace, they would kill him or get killed! And he narrated that 
Al-Zuhri was asked: Did your grandfather join the Battle of 
Bader? He said: Yes, but on the other side, he meant that he 
was on the side of the polytheists; also, his father Muslim 
with Musaab bin Al-Zubayr, and Al-Zuhri remained with Abd 
Al-Malik, and next with Hisham bin Abdul Malik; besides, 
Yazid bin Abdul Malik had appointed him judge.

And in "Tahdheeb Al-Tahdheeb" Vol. 4, P. 225, in the 
narrative by Al-Amash Al-Kufi, it says: Al-Zuhri works for 
the Umayyads.
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Reformist thought and awareness of issues of orientalism, 
Mustafa Al-Sebaei (1915- 1964) is a model by Dr. Hassan 
Abdullah Hassan, and an extensive summary of the efforts of 
the thinker Mustafa Al-Sebaei in his criticism of the orientalists 
and revealing their goals, backgrounds and methods. Perhaps, 
with our respect for those foundational efforts, we do not 
see that the research has adhered to academic accuracy in 
responding to Ignaz Goldziher in the matter of documenting 
Ibn Shihab al-Zuhri, especially in his saying: “Another 
example about this orientalist as well. He shunned what the 
books agreed on about the truthfulness of Imam Mohammad 
Ibn Muslim bin Shihab al-Zuhri, may God have mercy on him 
(50 - 124 AH), his piety, his faithfulness and his religiosity; 
he claimed that Al-Zuhri was not like that, and that the latter 

By Hassan Abdullah Hassan

Reformist thought and awareness of 
issues of orientalism,

 Mustafa Al-Sebaei (1915- 1964)
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Challenging the representations of the West about the 
East, in the novel “The Morisco” by the Moroccan writer 
Hassan Aourid. A careful treatment by Rached Al-Manwar 
in the context of the systematic profiling war which had been 
waged by the West against the Muslims from the beginnings 
of contact with the Islamic presence in Andalusia, especially 
after the fall of Granada, and the subjugation of the Muslim 
"Moriscos" to the fanatic Castilian rule. What is striking about 
the text is the similarity of the methods that were followed 
at the time, including attributing violent characteristics to 
the Muslim to those methods used in addressing what is 
happening today.

By By Hassan Aourid

Challenging the Representations 
of the West about the East,

 in the novel “The Morisco”
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In his valuable research: "The effect of Greek mathematics 
on Arab mathematics, facts and vanities," Dr. Mustafa Yaqoub 
Abdel Nabi opens the door to rewriting the history of science 
from a fair perspective, revealing the Egyptian foundation of 
mathematics, engineering and the Greek benefit, and then the 
Arabic-Islamic additions that modern mathematics would not 
have emerged without them. Among the compelling reviews in 
this research is the effect of the Noble Qur’an on mathematical 
authorship, beginning with the book of al-Khwarizmi,  whose 
books were named by the Greek and the Latin "So said 
Algorizmi" and the word "algorithm" was derived from the 
word Algorizmi whose author wanted it to serve the account of 
wills, inheritances and lands.

By Dr. Mustafa Yaqoub

The effect of Greek 
mathematics on Arab 

mathematics, facts and vanities
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facts and vanities
By Dr. Mustafa Yaqoub Abdel Nabi
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 By Hassan Aourid
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Presentation and discussion: By Mr. Jihad Saad
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