
  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


