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  الفصل األول

 اإلسالم ظھور 

  طلب العلمودعوته إلى 

، ي العصــر الــذي ســبق ظهــور اإلســالموّمســ، يّــةكــان العــرب قبــل اإلســالم أّمــة أمّ 
ُهــَو الَّــِذي بـََعــَث ِفــي وقد وصــف القــرآن الكــرمي ذلــك يف قولــه تعــاىل: ، اجلاهليّ  العصرَ 

لُــو َعلَــْيِهْم آيَاتِــِه َويـُــزَكِّيِهْم َويـَُعلُِّمُهــ ُهْم يـَتـْ ُم اْلِكتَــاَب َواْلِحْكَمــَة َوِإْن  األُمِّيِّــيَن َرُســوالً ِمــنـْ
د عليــه الصــالة حمّمــالنبـــّي  ويقــول، )1(]2الجمعــة: [ َكانُوا ِمْن قَـْبــُل َلِفــي َضــَالٍل ُمبِــينٍ 

  (رواه البخاري). »ة ال نكتب وال حنسبيّ ة أمّ حنن أمّ «والسالم: 
م يقتصــــر علــــى تعّلــــ، يف ذلــــك احلــــني، ومفقــــد كــــان ُجــــّل اهتمــــام العــــرب يف العلــــ

ة تنتشــر يف أحنــاء وكانت أسواقهم وجمالسهم الشعريّ ، صاحة والبالغة يف النثر والشعرالف
 الً جــاًء وغــز مــدًحا وه، حيــث كــانوا يتبــارون يف نظــم الشــعر وإلقائــه، ةشــبه اجلزيــرة العربّيــ

م وغكمــا أّرخــوا بــ،  ووصــًفا م وغــزوا ه كثــريًا وســّنوا بــ، ريهــا مــن األحــداث املهّمــةه حــرو
كعلــوم ،  األخــرى واملعــارف بــالعلومقليــٌل  وُعــرف عنــدهم اهتمــامٌ ، قمــن مكــارم األخــال

ن طريــق املمارســة واحملاكــاة مــ م معروفًــا عنــدهم إالّ طّب والفلك وغريها. ومل يكــن الــتعلّ ال
  وحضور اجملالس واألسواق.، والسماع
  والــيت، اقْـــَرأْ لت يف القــرآن الكــرمي نـــز ل كلمــة فقد بــدأ مــع أوّ ، ا ظهور اإلسالمأمّ 

ولـــيس عصــــر ، مه عصــــر الـــدعوة إىل الــــتعلّ بأنّـــ، مميّـــــزًا للعصـــر القــــادم الً كانـــت عنوانًـــا َأوَّ 
وليس عصر ، )ك والعبادات (من صالة وصوم وحجّ أو عصر التنسّ ، احلروب والغزوات
ال  جمتمًعـــا بـــل كـــّل ذلـــك، أو عصـــر السياســـة ونظـــام الدولـــة وغريهـــا، املـــال واالقتصـــاد

اقْـــَرْأ بِاْســِم جــّل وعــال ، وهــذا العلــم ال يكــون إال باســم اهللايكون إال حتت رايــة العلــم. 

ورظه
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اقْـــَرْأ فــإىل اجملهــول مآلــه. ، علــم ال يكــون كــذلك وكــلّ ، ]1العلــق: [ رَبَِّك الَِّذي َخَلقَ 
ــاْلَقَلِم * َعلَّــَم اِإلْنَســاَن َمــا َلــْم يـَْعَلــمْ   .]5-3الـعـــلق: [ َورَبُّــَك اَألَكــَرُم * الَّــِذي َعلَّــَم ِب

، ]31قــرة: بال[ َوَعلَّــَم آَدَم اَألْســَماَء ُكلََّهــا...، هــاهو مصدر العلوم كلّ  وجلّ  اهللا عزّ ف
صـــفة  نّ مـــن اهللا وكرمـــه. كمـــا إ يكـــون بفضـــلٍ ، بعـــد ذلـــك، مـــه اإلنســـانوكـــّل علـــم يتعلّ 

تني فباإلضــافة إىل اآليتــني الكــرمي، ِخبَْلِقــهوثيًقــا ومميّـــزًا رتباطًــا ام عنــد اإلنســان مرتبطــة التعلّ 
-1العلــق: [ اقْـَرْأ بِاْسِم رَبَِّك الَِّذي َخَلَق * َخَلَق اِإلْنَساَن ِمْن َعلَــقٍ يف سورة العلق: 

الرَّْحَمــاُن * َعلَّــَم تشــري اآليــات األوىل مــن ســورة الــرمحن إىل ذلــك يف قولــه تعــاىل: ، ]2
ويف هــذه اآليــات دليــل ، ]4-1رحمن: ـالــ[ َعلََّمــُه اْلبَـيَــانَ  * َخلَــَق اِإلْنَســانَ  * اْلُقــْرآنَ 

األرض  رَ ُمــعْ وليَـ ، مْلــوليعبــد اهللا عــن عِ ، اهللا تعــاىل خلــق اإلنســان ليــتعّلم واضــح علــى أنّ 
علــى  خليفــةً لــق اإلنســان ليكــون واهللا تعــاىل الــذي خَ ، أيًضــا عــن علــمٍ ، لــق عليهــاالــيت خُ 
  علمــه ويف تعّلمــهعّلًما ومتقّدًما ورائًدا يفأن يكون مت ال يرضى هلذا اخلليفة إالّ ، األرض

  وتعليمه.
فقـــد حفـــل القـــرآن الكـــرمي باآليـــات البّينـــات الـــيت تـــدعو إىل العلـــم وحتـــّض ، ولـــذلك

ــَم وتؤّكــد رفعــَة أهــل العلــم: ، عليــه ــوا اْلِعْل ــْنُكْم َوالَّــِذيَن ُأوُت ــوا ِم ــِع اللَّــُه الَّــِذيَن آَمُن ... يـَْرَف
رمي إىل التفّكــر والتبّصــر والتعّقــل يف  كمــا دعــا القــرآن الكــ، ]11المجادلة: [ َدرََجاٍت...

، ومبــا فيهــا مــن قــًوى وطاقــات، وعلــوم طبيعّيــة، مــن آيــات كونّيــة، كــّل مــا خلــق اهللا تعــاىل
َأفَــــالَ  ،َأفَــــالَ تـَْعِقُلــــونَ  ،َأفَــــالَ تـُْبِصــــُرونَ ، وعالقــــات ومعــــامالت، وخملوقــــات وجمــــرّات

ايـََتَدبـَُّرونَ  ية العديــد مــن اآليــات القرآنيــة الــيت تــدعو ... وقد وردت هذه التساؤالت يف 
...َوأَنـَْزْلَنـــا ِإلَْيـــَك الـــذِّْكَر لِتُبَــــيَِّن : ومنهـــا قولـــه تعـــاىل، إىل التـــدبر يف خلـــق الكـــون ومـــا فيـــه

  .]44النحل: [ لِلنَّاِس َما نـُزَِّل ِإلَْيِهْم َوَلَعلَُّهْم يـَتـََفكَُّرونَ 
عبـــادة مسّاهـــا العلمـــاء ، وقاتـــه عبـــادةلخم التفّكـــر يف كـــلّ ، وجـــلّ  عـــزّ ، بـــل جعـــل اهللا

ـــُروا...التفّكـــر:   قُـــْل ِإنََّمـــا َأِعُظُكـــْم ِبَواِحـــَدٍة َأْن تـَُقوُمـــوا لِلَّـــِه َمثْـَنـــى َوفـُـــَراَدى ثُـــمَّ تـَتَـَفكَّ
  .]46سبأ: [

 القتصـــادوا والفلـــك مي إىل عـــدد كبـــري مـــن العلـــوم كالطـــبّ وقـــد أشـــار القـــرآن الكـــر 
تقّبلهــا املســلمون األوائــل كمــا ، اجــدًّ  دقيقــةً  إشــاراٍت علمّيــةً ، واجلغرافيــة وغريهــا والتــاريخ
مـــع ، ر العلمـــيّ يف حتليلهـــا وتفســـريها تفســـريًا علميًّـــا. وجـــاء التطـــوّ  استفاضـــةٍ  بـــال جـــاءتْ 
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ا لت بــذلك إعجــازًا علميًّــفشــكّ  ،تها ودقّــة اإلشــارة إليهــاتهــا وصــحّ مــرور الــزمن ليثبــت دقّ 
دعــوًة صــادقًة إىل ، تاليًــا، كمــا شــّكلت،  و شــهيدمًغا لكّل من ألقى السمع وهصادقًا دا
  قائمًة على أسس علمّية دامغٍة يف عصٍر ِمسَُتُه العلم واملعرفة.، اهللا تعاىل
فهــي أيًضــا  ، ت عليــهم وحّضــة الشــريفة الــيت دعــت إىل الــتعلّ ا األحاديــث النبويّــأّمــ

  منها:نذكر ا كثرية جدًّ 
  .)2(»مسلم طلب العلم فريضة على كلّ «  -
كــان بينــه وبــني األنبيــاء ،  ن جاءه املوت وهو يطلب العلم ليحيــي بــه اإلســالمم«  -

 .)3(»ة درجة واحدةيف اجلنّ 
 .)4(»أجلمه اهللا يوم القيامة بلجام من نار، من كتم علًما يعلمه«  -
  .)5(»اطلبوا العلم ولو يف الصني«  -

. والعلــم وعلم دنيويّ  شرعيّ العلم يقسم إىل نوعني: علم  ويرى بعض العلماء أنّ 
هــو الــذي يعــىن بأصــول الــدين وعلــوم التوحيــد والفقــه وعلــوم القــرآن ، عنــدهم، الشــرعيّ 

فهــو العلــم بــأمور الــدنيا  ا العلــم الــدنيويّ والســرية النبويــة. أّمــ، الكــرمي واحلــديث الشــريف
 هــــل يقــــوم الــــدين إالّ ، لكــــنْ . و اخل.. وعلــــم نفــــس واجتمــــاعٍ  وفلــــكٍ  وهندســــةٍ  مــــن طــــبّ 

ـــقـــد حـــّض اإلســـالم علـــى العلـــوم الدنيويّـــبالـــدنيا؟! لـــذلك ف ضـــرورات احليـــاة ا مـــن ة ألّ
ا امتداٌد للعلم الديينّ ، واجملتمع اإلسالميّ    ورافدٌة له.، وألّ

ى اهللا عليــه صــلّ النبـــّي  بقــول الً عمــ، فقــد أمــر اإلســالم بالتــداوي عنــد املــرض الً مــث
اهللا تعــاىل  إنّ « :وســّلم الــدرداء قــال: قــال رســول اهللا صــّلى اهللا عليــهبـــي وعــن أ، موســلّ 
  ».وال تتداووا حبرام، فتداووا، دواءً  داءٍ  وجعل لكلّ ، ل الداء والدواءنـز أ

رأى ، وعلـــم الصـــيدلة؟! لــــذلك علـــم الطـــبّ  إتقـــانِ بـــال ، فكيـــف يكـــون التـــداوي
نّــه أي إ، هــو فــرض كفايــة، ســتغىن عنــه يف قــوام أمــور الــدنياالعلــم الــذي ال يُ  العلمــاء أنّ 

واستشــهدوا علــى ذلــك بعلــوم الطــّب ، تقنــهمــن يُ  اجملتمــع اإلســالميّ  جيــب أن يكــون يف
والفلــــك واحلســــاب والصــــناعات وغريهــــا. وهــــذه العلــــوم متعّلقــــة بالــــدين بواســــطة أمــــور 

، كانــت هــذه العلــوم متّممــة ومكّملــة لعلــوم الــدين،  والدنيا مزرعة اآلخــرة. لــذلك، الدنيا
ما مًعا    م.الطريق إىل صراط اهللا املستقي تكونو
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 الفصل الثاني

  التعليم عند العرب تاريخ

 الجامعة -المكتبات -المدرسة -الكتّاب -المسجد

ا كانــ مع العلماء والباحثون علــى أنّ جيُ  ، وال تــزال، تتقــّدم األمــم ورقّيهــا وحضــار
مرتبطًـــا باجلهـــل  كمـــا أن ختّلفهـــا واحنطاطهـــا كـــان،  ارتباطًـــا وثيًقـــا بـــالعلم واملعرفـــة مرتبطـــة

  ارتباطًا وطيًدا.
النبـــّي  ا أن يكــونكــان بــديهيً ،  لعلــممــع ظهــور اإلســالم ودعوتــه إىل ا المســجد:  -1

فقــد كــان يعّلــم أصــحابه ، معّلــم يف اإلســالم لَ أوّ ، عليــه الصــالة والســالم، حمّمــد
،  مــةيف مّكة املكرّ ، األرقمبـي يف دار األرقم ابن أ، زيلـمع بدء التن، القرآن الكرمي

كــــان جيلــــس يف ،  مهــــم أمــــور ديــــنهم. وعنــــدما انتقــــل إىل املدينــــة املنــــّورةكمــــا يعلّ 
ة. وبنـــــاء الدولـــــة اإلســـــالميّ  مســـــجده لـــــيعّلم الصـــــحابة أصـــــول الـــــدين اإلســـــالميّ 

 اعامًّ  اجتماًعا، مع خطبة اجلمعة، يف املسجد، يف مجاعة، وكانت صالة اجلمعة
م اجلوزيــة رمحــه اهللا: يقــول ابــن قــيّ  ليتدارسوا فيه أمــر ديــنهم ودنيــاهم.، للمسلمني

وجــدها  ، وُخطَــَب أصــحابه، مى اهللا عليــه وســلّ صــلّ  النبـــّي،ومــن تأّمــل ُخطَــَب «
وأصــول اإلميــان ، جاللــه جــلّ  ر صــفات الــربّ ْكــوذِ ، كفيلة ببيان اهلــدى والتوحيــد

فيــذكرون مــن ، بهم إليــهواألمر بــذكره وشــكره الــذي حيبّــ، والدعوة إىل اهللا، ةيّ الكلّ 
بطاعتــه وشــكره وذكــر مــا وصفاته وأمسائه ما حيببه إىل خلقــه ويــأمرون  ة اهللاعظم

  .)6(»حيّببهم إليه
،  مى اهللا عليــه وســلّ صــلّ ، يف عصــر رســول اهللا، هــذا التعلــيم جتــدر اإلشــارة إىل أنّ   

ه كــــان تعليًمــــا للنــــاس مجيًعــــا ولــــيس تعليًمــــا ألنـّـــ، اكــــان تعليًمــــا منفحًتــــا ومســــتمرًّ 

يختار 
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ومل تكــــن هنــــاك ، وال بفئــــة دون أخــــرى، ا جبــــنس دون آخــــرويًّــــا فلــــيس خاصًّــــخنب
وكان تعليًما مستمًرا ألنه استغرق حياة الرســول منــذ ، حجب بني املعّلم واملتعّلم

(ابــن ماجــه)  »إمنا بعثت معّلًما«وهو الذي يقول عن نفسه: ،  وفاتهالبعثة حىت
زم فيهـــا القـــول يـــتال، ةة تعليمّيـــن طريـــق عملّيـــمـــة يـــؤّدى فتبليـــغ الـــدعوة اإلســـالميّ 

  .)7(والعمل مًعا
، قــدوًة وأســوة للنــاس يف دعوتــه وتعليمــه، عليــه الصــالة والســالم النبـّي،كما كان   

َلَقْد َكاَن َلُكــْم ِفــي َرُســوِل اللَّــِه ُأْســَوٌة ويف تطبيقه ما أمره اهللا وأمر املسلمني به: 
  .]21األحزاب: [ َحَسَنٌة...

عــن  فلــم يســتغنِ ، بــالتبليغ والبيــان مًعــا، والســالمعليه الصالة ، ولقد أُمر الرسول  
إذا ، نفًعــا يال ُجيْدِ  مل إليهنـز التعليم بتبليغ الناس ما أ ذلك أنّ ، أحدمها باآلخر

مـــر بتبليغـــه ومـــا عليـــه ِفْعلُـــه مـــن بيـــان مـــا أُ  بـــل ال بـــدّ ، منـــه غ املـــرادُ  للمبلَّـــمل يتبـــّني 
ـــا علـــى العوقـــد بلـــغ مـــن حرصـــه عليـــه الســـالم  وتوضـــيحهما. لـــم والتعلـــيم عموًم

مــن املشــركني يف معركــة  (وليس العلم الشرعي فحسب) أن جعل فداء كّل أســري
  تعليم القراءة والكتابة لعشرة من أبناء املدينة.ب القيام، بدر

بعــد رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم يف ، وان اهللا علــيهمرضــ، الصــحابة واســتمرّ   
 ةً دوا علــــــى ذلــــــك حلقــــــات علمّيــــــوزا، ديــــــنهم يف املســــــجد تعلــــــيم النــــــاس أمــــــورَ 

وعنــدما يســتكمل الربنــامج ، وكان طالب العلم حيضــر حلقــة أســتاذه صة؛متخصّ 
ويســمح لــه بتــدريس القســـم ، جييــزه الشـــيخ، الــذي أعــّده لــه شـــيخه ويــنجح فيــه

وكــان العلمــاء يف املســاجد ، ة يف املســجديف حلقة مستقلّ ، مه وبرع فيهالذي تعلّ 
  تغون أجرهم من اهللا.وإمنا يب، ال يتقاضون أجًرا

أقبلــت ، ةم باللغــة العربيّــة ومشلــت أممـًـا ال تــتكلّ عت الفتوحات اإلســالميّ ا توسّ ولـمّ   
ــــ، ةهــــذه األمــــم علــــى تعلّــــم اللغــــة العربيّــــ ا لغــــة القــــرآن الكــــرمي ولغــــة اخلطــــاب ألّ

يعّلمــون النــاس يف املســاجد أمــور ، . وانتشــر الــدعاة يف خمتلــف األمصــارالشــرعيّ 
م اللغة العربيّ علّ كما ي،  دينهم وبدأت اللغة العربيــة ُتكتســب مــن غــري  ة أيًضا.مو
، مــن طريــق الــتعّلم والتعلــيم. ومــع اتســاع قاعــدة النــاطقني باللغــة العربيــة، العــرب

فاكتســــبت اللغــــة العربيــــة صــــبغة ، زاد عــــدد العلمــــاء والبــــاحثني مــــن غــــري العــــرب
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الــيت دخلهــا ، الد اجملــاورة أوالً وانتشرت انتشارًا واسًعا غري مسبوق يف الــب، العاملية
، زاد انتشـــار اللغـــة العربيـــة، الــدين اإلســـالمي. ومـــع توســـع الفتوحــات اإلســـالمية

كمــا ،  وانطلــق العلمــاء املســلمون مــن غــري العــرب يف إبــداعهم يف العلــوم الشــرعية
وطـــــب وهندســـــة وفلـــــك ، يف العلـــــوم األخـــــرى مـــــن رياضـــــيات وكيميـــــاء وفيزيـــــاء

  وغريها...
كما يــذكر أبــو عمــر ،  حافظ التعليم على الطريقة نفسها، ألمويّ ويف العصر ا  

ـون يف دمشــقبـــّي الكل ، وكثــرة علمائــه، عــن املســجد اجلــامع الــذي بنــاه األمويّـ
، وإّن عنــد كــّل عمــوٍد شــيًخا، بدمشــق، عهــد املســجد اجلــامع«حيــث يقــول: 

ضــًة لغويّــًة وأدب». وعليه الناس يكتبــون العلــم ،  ّيــةً وقــد شــهد العصــر األمــوّي 
كـــــان هلـــــا أثرهـــــا يف حفـــــظ اللغـــــة وتـــــدوينها وتعليمهـــــا. كمـــــا حـــــافظ اخللفـــــاء 

يتعّلمــون ، فنّشأوا أبنــاءهم بالباديــة«، األموّيون على الصبغة والثقافة العربّيتني
َة والفطــــرة والطبــــع، فيهــــا الشــــعر واألدب واللغــــة ََلَكــــ

ويعقــــدون ، ويكتســــبون امل
  .)8(»باء والشعراءويستدعون الُرواة واألد، اجملالس األدبية

ع يف تعلـــــيم الصـــــبيان واألوالد القـــــراءة والكتابـــــة وحتفـــــيظ ومـــــع التوّســـــالكتّـــــاب:   -2
قـــــة ملحوكانـــــت ، ذلـــــكصـــــة يف ظهـــــرت الكتاتيـــــب يف أمـــــاكن متخصّ ، القـــــرآن

ومسّــــي ، وأحيانًــــا يف بعــــض املنــــازل أو أطــــراف األســــواق، باملســــجد أو قريبــــة منــــه
، يف قصــورهم ةً خاّصــ اء واألمــراء كتاتيــبَ ا أنشــأ اخللفــًمــا. كمــالقــائم بــذلك معلّ 

م. وغالًبــا مــا يكــون املشــرف علــى هــذه املهّمــ ة مقيًمــا يف لتعلــيم أبنــائهم وصــبيا
ومسّـــي القـــائم بـــذلك ، لتعلـــيم والتأديـــبإىل اهـــا حـــىت يصـــرف عنايتـــه كلّ ، القصـــر

ويقــوم هــذا األخــري ، أطــول مــع أبنــاء اخلليفــة أو األمــري وكــان يقضــي فــرتةً ، بًــامؤدّ 
  هاج التعليمّي الذي يريده ألوالده.بوضع املن

 واألدبــاءَ  إليــه العلمــاءَ  دعونَ بالطًــا هلــم يَــ، يف العصــر األمــويّ ، ذ اخللفــاءكمــا اّختــ  
وتـــاريخ األمـــم األخـــرى. وكانـــت هـــذه  بــــّي،مني بالتـــاريخ العر ـالســـري والعالِـــ وأهـــلَ 

حيـــث كانـــت ، مكانًـــا لتعلـــيم األدب والشـــعر والتـــاريخ وغـــريه، أيًضـــا، البالطـــات
  مة.ة قيّ علميّ  شهد مبارزاتٌ تُ 

يف التعلـــيم  كبـــريٌ   أثـــرٌ ، والعلمـــاء اقينلحوانيـــت الـــورّ كـــان  حوانيـــت الـــوراقين:  -3
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اقني مـــن كبـــار وكـــان معظـــم الـــورّ ، ة يف اجملتمـــع اإلســـالميّ وتنشـــيط احلركـــة العلمّيـــ
وتقــــدمي هــــذه ، ة النســــخ والتصــــحيح والتجليــــدكــــانوا يقومــــون بعمليّــــ  إذ، العلمــــاء

  يستفيدون منها يف طلب العلم. م كمراجعَ الكتب لطالّ 
اذ منــازهلم موضــًعا لنشــر العلــم ة مــن العلمــاء باّختــك قّلــوقــد ترافــق ذلــك مــع متّســ  

  وكان ذلك للضرورة فقط.، وتعليمه للناس
يف التـــاريخ ، للعلـــم والتعلـــيمبــــّي رف بالعصـــر الذهفقـــد ُعـــ، أّمـــا العصـــر العباســـي  

اجملتمـــع  اوأصـــبح معهـــ، ة ازدهـــارًا كبـــريًااحلركـــة العلميّـــ . فقـــد ازدهـــرتاإلســـالميّ 
ة وعلـــوم اللغـــة فباإلضـــافة إىل العلـــوم الشـــرعيّ  ى ملختلـــف العلـــوم؛ملتًقـــ اإلســـالميّ 

ـــا وهندســـة وكيميـــاء وفيزيـــاء  مـــن طـــبّ ، شـــهدت العلـــوم األخـــرى، العربيـــة وآدا
ًرا ملحوظًـــا تطـــوّ ، ات والفلســـفة وغريهـــاوالعلـــوم الطبيعيـــة األخـــرى وعلـــوم الرياضـــيّ 

  ثة.حدَ ستَ وعلوًما مُ ، مةً قيّ  وإضافاتٍ 
م علـــى مســـار العلـــم واملعرفـــة ، وبـــذلك   تـــرك العلمـــاء العـــرب واملســـلمون بصـــما

  التاريخ والزمان. على مرّ ، ةواحلضارة اإلنسانيّ 
، ا للتعليموأصبحت مكانًا مهمًّ ، ظهرت املدارس يف العصر العباسيّ  المدارس:  -4

ة ويف املــدن الكــربى عــدّ ، مدينــة مدرســة فبنيــت يف كــلّ ، يًعافانتشــرت انتشــاًرا ســر 
يف عــام ، »نظــام امللــك«النظامّية اليت أنشأها الــوزير هلا املدرسة وكان أوّ ، مدارس
يف ، »ألــب أرســالن« م) يف عهد الســلطان الســلجوقيّ  1069هجري ( 459

  مدينة بغداد.
احلركـــــات  إىل ،يف هـــــذا الـــــزمن، ويعـــــزو بعـــــض املـــــؤّرخني ســـــبب ظهـــــور املـــــدارس  

ــــ ـــــُملك رأى أنّ  وأنّ ، بــــدأت تنشــــط نشــــاطًا واســــًعا الــــيتة الباطنّي  الــــوزير نظــــام ال
 ولـــن يكتـــب هلـــا النجـــاح إال إذا ترافقـــت املقاومــــةُ ، ا ال تكفـــيقاومتهـــا سياســـيًّ م

ها مــن رِ ْشــونَ  فســعى لتأســيس هــذه املقاومــة الفكريـّـة، ةفكريـّـ مع مقاومةٍ  ةُ السياسيّ 
  ة.اميّ خالل هذه املدارس النظ

،  مناصـــب الدولـــةلتـــوّيل ، ًحا بـــالعلم واملعرفـــةفيهـــا شـــبابًا مســـلّ  دّ كمـــا أراد أن يُعـــ  
  .)9(دريس والقضاء واإلفتاء وغريهاة يف جماالت التوخاصّ 

فكانــــت ، وانتشــــرت هــــذه املــــدارس انتشــــاًرا واســــًعا يف خمتلــــف أصــــقاع الدولــــة  
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ـــــة ة الســــــعوديّة يف واملدرســــــ، واملدرســــــة الصــــــاحلّية يف مصــــــر، املدرســــــة الظاهريّـ
ة املكّرمـــة، واملدرســـة الصـــالحّية يف حلـــب، بغـــداد ، واملدرســـة الغياثيّـــة يف مّكـــ

ومدرســــــــة ، ومدرســــــــة الزيتونــــــــة يف تــــــــونس، واملدرســــــــة املستنصــــــــريّة يف بغــــــــداد
ب وغــري ذلــك كثــري. وكــان الطــالّ ، الســلطان حســن واجلــامع األزهــر يف مصــر

ــــذه املــــدارس بعــــد أن يتخّرجــــوا مــــن الكت ، ويدرســــون فيهــــا، اتيــــبيلتحقــــون 
علــــوَم األدب والكيميـــاء والرياضـــّيات والتــــاريخ ، باإلضـــافة إىل العلـــوم الدينيـــة

وغريهـــــا. وكـــــان الطالـــــب يتخّصـــــص يف أحـــــد الفـــــروع. وقـــــد ختـــــرّج مـــــن هـــــذه 
ــان ، املــدارس عــدد كبــري مــن العلمــاء املعــروفني أمثــال اخلــوارزمي وجــابر بــن حّي

ع والــرازي وغــريهم. ومل خيــُل فــرع مــن فــرو  ع العلــم واملعرفــة مــن البحــث والتوّســ
  فكُثرت املؤّلفات وتفّرعت العلوم وانتشرت يف أصقاع األرض.، والتطوير

ــى املــدارس الوقفّيــوكانــت هــذه املــدارس تســمّ    مــن ، ا تعتمــد علــى األوقــافة ألّ
مــــون يتقاضــــون رواتــــب الب واملعلّ وكــــان الطّــــ، واإلنفــــاق عليهــــا اإلنشــــاءُ  حيــــثُ 
  ]األوقاف على التعليم -1ملحق[ للعلم. غواة ليتفرّ شهريّ 

صــة ابــن جبــري بكثــرة هــذا املــدارس واألوقــاف املخصّ  الــة األندلســيّ ر الرحّ وقــد تــأثّ   
  ي العلم.أن يرحلوا إىل بالد الشرق لتلقّ  إىل فدعا املغاربةَ ، هلا

وبعـــــد ثــــالث ســــنوات مــــن تأســـــيس  -يف عهــــد املــــرابطني -، ويف بــــالد املغــــرب  
عرفــت فــاس مــدارس احتضــنت الطلبــة الــذين يــأتون ، (ببغــداد)املدرســة النظاميّــة 
حتـــاكي تلـــك املـــدارس مـــا اصـــطلحوا ، مـــن ســـائر أطـــراف الـــبالد، بقصـــد الـــدرس

اليـــوم علـــى تســـميته باألحيـــاء اجلامعيـــة. بـــل إن فكـــرة املدرســـة جتـــاوزت فـــاس إىل 
حيــــث كانــــت املدرســــة الــــيت بناهــــا وجــــاج بــــن ، إىل الســــوس األقصــــى، اجلنــــوب
  زلو...

ازدهرت املعارف مبا أنشــأوا ، »مملكة الطلبة«أصحاب ،  عهد املوّحدينويف  
من معاهد ومدارس يف أفريقيا واألندلس... وقــد وصــل عــدد مدارســهم إىل 

  مثامنئة مدرسة يف أرجاء فاس...
فيــه  واحلضــورُ ، مفتوًحــا للجميــع، يف تلــك احلقبــة مــن الــزمن، وبقــي التعلــيم  

ـــ، ممـــنظَّ  غـــريَ  مـــا كـــان مـــن بعـــض األفـــراد الـــذين  إالّ ، بـــذلك مُ زَ فـــال أحـــد يـُْل
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  ث.مون أنفسهم حبضور جملس شيخ أو عامل أو حمدّ يُلزِ 
، ةة واملــذاهب الفقهّيــمــع ظهــور الفــرق الكالمّيــ، وقــد ترافــق هــذا التطــور العلمــيّ   

ممــا جعــل ، ةة ومنــاظرات فقهيّــة وعقديـّـه إىل وجود صراعات فكريـّـى ذلك كلّ وأدّ 
لتحصــني ، ة مــن أتبــاعهم علــى تكــوين ثّلــنييصــفرقــة ومــذهب حر  أصــحاب كــلّ 

، مــنينــة مــن املتعلّ بفئة معيّ  فرقتهم ومذهبهم من مناوئيهم. وهذا التكوين اخلاصّ 
  يف املدارس. مل يكن له موضع لتطبيقه إالّ ، مزِ ز باحلضور امللواملتميّ 

أدرك خلفــاء املســلمني وأمــراؤهم ، ر حركــة الرتمجــة والنقــلومــع تطــوّ  المكتبــات:  -5
، إنشــــاء املكتبــــات داخــــل قصــــورهمفبــــادروا إىل ، ة الكتــــب يف نشــــر العلــــميّــــأمه

  ها...وجلبوا إليها خمتلف الكتب ونفائسَ 
إنشــاء  متّ ، هــذه املكتبــات هــم اســتخدامُ ا مل يكــن مــن اليســري علــى الطلبــة كلّ مّ ـول  

، ن اجلميــــع مــــن اســــتخدامها. وهــــذه املكتبــــاتحيــــث يــــتمكّ ، ةمكتبـــات عموميّــــ
د يكــاد خيلــو مســج فال، وقًفا عليهاو تابعة للمساجد أو املدارس غالًبا ما تكون 

 مزودة جمموعــةً ، من وجود مكتبة تتبعهامدرسة  من مكتبة تابعة له. كما مل ختلُ 
العديــد مــن املكتبــات ، مــن أغنيــاء املســلمني، مــن الكتــب. وقــد أوقــف احملســنون

عــل مــن بيتــه مكتبــة ج، رمحه اهللا، اإلمام ابن حّبان نّ حىت إ، طلبة العلم ملصلحة
  من كانت له رغبة يف االستفادة مما حوته. وكلّ ، يأوي إليها طلبة العلم

وهـــي ، خزانـــة الحكمـــةوتـــارة  دار الكتـــبوكانـــت هـــذه املكتبـــات تســـمى تـــارة   
بــدأت هــذه املكتبــات ، مــع مــرور الــزمن، عبــارة عــن خزانــة كتــب عاديــة. ولكــن

 مجــالس العلــمفقــد كانــت تعقــد فيهــا مها. دورًا كبــريًا يف نشــر العلــوم وتقــدّ  متثّــل
ويتنافســـون بيـــنهم ، الـــيت حيضـــرها كبـــار العلمـــاء ويناقشـــون فيهـــا خمتلـــف القضـــايا

م العلميـــــة حـــــىت ينتشـــــر صـــــيتهم فيحصـــــلوا علـــــى ثقـــــة اخللفـــــاء ، إلثبـــــات قـــــدرا
م.وأُ    عطيا
منــّو العشــب يف األرض الطّيبــة. ففــي عــام ، يف كــّل مكــان، ومنــت دور الكتــب«  

ســـــافر عـــــدد دور الكتـــــب العاّمـــــة يف بغـــــداد بـــــأكثر مـــــن مئـــــة. حيصـــــي م م891
يســــتطيع عمــــرو أو زيــــد مــــن النــــاس ، وبــــدأت كــــلُّ مدينــــة تبــــين هلــــا دارًا للكتــــب

وأن جيلس يف قاعات املطالعة ليقرأ مــا يريــد؛ كمــا جيتمــع ، استعارَة ما يشاء منها



  29     الباب األول: الماضي المشرق

  

ن كمــا يتجــادلون ويتناقشــو ، يف قاعــات خّصصــت هلــم، فيهــا املرتمجــون واملؤلّفــون
  حيدث اليوم يف أرقى األندية العلمّية.

كانــــت حتــــوي يف القــــرن العاشــــر ،  كمكتبــــة النجــــف يف العــــراق،  فمكتبــــة صــــغرية  
ـــد بينمـــا مل حتـــِو أديـــرة الغـــرب ســـوى اثـــين عشـــر كتابًـــا رُِبطـــْت ، أربعـــني ألـــف جمّل

بالسالسل خشيَة ضياعها. وحيتاج تصنيف الكتب املوجودة يف مدينــة الــرّي إىل 
بـــــل كـــــان لكـــــّل ، هـــــارس كبـــــرية. وكـــــان لكـــــّل مســـــجد مكتبتـــــه اخلاّصـــــةعشـــــرة ف
قاعــــة فســــيحة ُصــــّفت علــــى رفوفهــــا الكتــــب الطبّيــــة ، يســــتقبل زّواره، مستشــــفى

يقفــون ، ب ومرِجًعــا لألطبــاءتبــاع لتكــون مــاّدة لدراســة الطــالّ ، احلديثــة الصــدور
 منــه علــى آخــر مــا وصــل إليــه العلــم احلــديث. ولقــد مجــع ناصــر الــدين الطوســي

  خمطوطة. 400,000 ملرصده يف مراغة
يف خمتلــــف أحنــــاء العــــامل ، كــــّل األمــــراء العــــرب،  يف بغــــداد، وحــــذا حــــذَو اخلليفــــة  

جمّلــد.  100,000يف اجلنــوب علــى بـــّي مكتبــة أمــري عر ، الً مــث، العــرّيب؛ فأربــت
علــى يــد ، مــن مرضــه العضــال، حمّمد املنصور، وروي أنه ملا شفي سلطان خبارى

، علــى ذلــك، كافــأه الســلطان،  بعــد فــًىت مل يتجــاوز الثامنــَة عشــرةَ وهــو ، ابن سينا
، بـــأن مســـح لـــه أن خيتـــار مـــن مكتبـــة قصـــره مـــا حيتـــاج إليـــه مـــن الكتـــب لدراســـته

ا. ، وكانـــت كتبهـــا تشـــغل جـــزًءا كبـــريًا مـــن القصـــر وقـــد رُتـَِّبـــْت حســـب موضـــوعا
غلــب وهناك رأيت كتًبا مل يســمع أ«ويكتب ابن سينا عن ذلك احلدث فيقول: 

  ».الناس حىت بأمسائها
يف القــــاهرة. حــــىت خليفــــة ، وال يســــتطيع أحــــد أن يقــــارن نفســــه باخلليفــــة العزيــــز  

، الـــذي بعـــث رجالـــه ومساســـرته يف كـــّل أحنـــاء الشـــرق ليجلبـــوا لـــه الكتـــب، قرطبـــة
أّىن لـــه أن يصـــل إىل مـــا فعلـــه العزيـــز؟! لقـــد َحـــَوْت مكتبـــُة ، فيزيـــد روائـــع مكتبتـــه

، فكانـــــت بـــــذلك أمجـــــل داٍر للكتـــــب وأكملهـــــا، دجمّلـــــ 1,600,000العزيـــــز 
ومل ، خمطوطـــة يف الفلســـفة 18000و خمطوطـــة يف الرياضـــّيات 6500ضـــّمت 

، مــن أن يبــين مكتبــة ضــخمة، حــني اعتلــى العــرش، مينــع هــذا قــّط ابنــه مــن بعــد
  فيها مثاين عشرة قاعة للمطالعة إىل جوار املكتبة القدمية.

عنــد وفاتــه ، الً مــثبـــي، فلقــد تــرك الــوزير املهلّ ، وكــذلك فعــل الــوزراء ورجــال الدولــة  
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واســتطاع زميلــه الشــاب ابــن عبّــاد ، جملــد 117,000جمموعــة مــن  م963عام 
 1,050,000ومجــع أحــد قضــاته ، كتــاب  206,000أن جيمــع يف مكتبتــه 

وبولـــــغ يف ، جملـــــد. وملـــــا كانـــــت هـــــذه األرقـــــام الضـــــخمة قـــــد حســـــبت بالتقريـــــب
قــرأه مــن أّن بعــض الــوزراء مل يكــن خيــرج إىل وأكــرب دليــل علــى هــذا مــا ن، بعضــها

  .)10(»من الكتب تصحب ركبه الً رحلة إال ومعه محولة ثالثني مج
بـــل ، الكتـــب مل تكـــن مطبوعـــة علـــى آلـــة نســـخ الكتـــب والرغبـــة فـــي اقتنائهـــا:  -6

بــل وأحيانًــا ، دام أشهًرا طويلة، وبذل فيها كاتبوها جمهوًدا مضنًيا، ُنسخت باليد
فقـــد تقاضـــى ابـــن اهليـــثم ، تكـــن تلـــك الكتـــب رخيصـــة الـــثمنبضـــع ســـنوات. ومل 

وهــو مبلــغ ال يســتهان ، درمهًــا أجــرًا لنســخ جملــد مــن جملــدات أقليــدس 75 الً مــث
الطبيـــب والرّحالـــة ، عـــاش بـــه ابـــن اهليـــثم ســـتة أشـــهر. ولقـــد تـــرك ابـــن اجلـــزّار، بـــه

هــا طًنــا مــن لفــائف جلــد الغــزال الــيت كتب 250مــا يعــادل ، عنــد وفاتــه، القــريواين
ومل يكن أحد يف ذلــك العصــر يشــّك يف صــدق  -بنفسه. وحيكى أّن طبيًبا آخر

ألنّــه كــان ، مل يســتطع أن يقبــل دعــوة ســلطان خبــارى لزيــارة قصــره -هــذه الروايــة
مجـــــل لنقـــــل مكتبتـــــه الـــــيت بلـــــغ وزن كتبهـــــا مـــــا يعـــــادل  400بتحميـــــل  الً مشـــــغو 

أحــــــد  عنــــــد وفــــــاة، كليــــــوغرام إىل مســــــكنه اجلديــــــد. وعــــــرف النــــــاس  10,000
وأّن  ، يف كــّل فــروع العلــم، صــندوق مــتخم بالكتــب 600أنّــه قــد تــرك ، العلمــاء

ا جعل عدًدا من الرجال يعجزون عن نقلــه  كّل صندوق منها بلغ من الثقل حدًّ
  إىل خارج املنـزل.

مل يكن املرء لُيحسب من األثرياء ما مل يكن ميلك جمموعة من الكتــب النفيســة   
وقع له يف ســوق باعــة الكتــب ، حادثًا طريًفا أغضبه النادرة. وقد روى احلضرمي

  قال:
والزمــت ســوق كتبهــا مــّدة أترقــب فيــه وقــوع كتــاب كــان يل ، أقمت مرّة بقرطبة«  

وجعلــت ، ففرحــت بــه أشــّد الفــرح، وهــو خبــّط جّيــد، إىل أن وقــع، بطلبــه اعتنــاء
فقلــت ، إىل أن بلــغ فــوق حــّده، فريجــع إّيل املنــادي بالزيــادة علــيّ ، أزيــد يف مثنــه

  له:
حــىت بّلغــه مــا ال يســاوي؟! قــال: ، أرين َمن يزيد يف هذا الكتــاب، يا هذا  -
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  فدنوت منه وقلت له:، فأراين شخًصا عليه لباس رياسة
فقـــد ، إن كـــان لـــك غـــرض يف هـــذا الكتـــاب تركتـــه لـــك، أعـــّز اهللا ســـّيدنا  -

  بـََلَغْت به الزيادُة بيننا فوق حّده.
  فقال يل:  

ــا و ، ال أدري مــا فيــه  - لكنّــين أقمــت خزانــة كتــب واحتفلــت فيهــا ألجتّمــل 
وبقي فيها موضٌع َيَسُع هذا الكتاب. فلّما رأيتــه حســَن ، بني أعيان البلد

واحلمــد هللا علــى ، ومل أبــاِل مبــا أزيــد فيــه، استحسنته، جّيَد التجليد، اخلطّ 
  ما أنعم به من الرزق فهو كثري.

  فقلت لنفسي: 
ميلكـــــون مثـــــن الغـــــايل مـــــن الكتـــــب. لـــــك  ،إن أمثـــــال هـــــذا الرجـــــل، نعـــــم  -

  ».تعطي البندق ملن ال نواجذ لهبـي، حكمتك يا ر 
، ولـّما كان عدد أِصّحاء األسنان يتزايد فقد ظّلت أسعار الكتب على ارتفاعها  

ماليـــُني ، كـــّل عـــامٍ ،  وُدِفَعـــْت مثًنـــا للكتـــب، ال لعـــام أو عشـــرة بـــل ملئـــات الســـنني
وهــــي املدرســــة العليــــا الشــــهرية ، »اميــــةالنظ«وماليــــني. فلقــــد خّصصــــت مكتبــــة 

مــا يعــادل مليونًــا ونصــًفا مــن الفرنكــات الذهبّيــة لشــراء الكتــب ، ســنويًا، ببغــداد
  واملخطوطات.

ِت اللهفــةُ    البــاَب أمــام مئــات األلــوف مــن البشــر ، علــى اقتنــاء الكتــب، وفـََتَحــ
فــت  ووظّ ، فأصبح النّساخ واخلطّاطون فنانني َمَهَرة يف فــّنهم، لكسب عيشهم

  وكــــــــــان أغلــــــــــبهم ، عــــــــــدًدا مــــــــــن هــــــــــؤالء، كــــــــــّل مكتبــــــــــة أو متجــــــــــر للكتــــــــــب
الـــــذين أرادوا مـــــن هـــــذا الطريـــــق كســـــَب ، أو أنصـــــاف املتعّلمـــــني، مـــــن الطلبـــــة

  رزقهم.
ويف ، وانتشــــر منتجــــو الــــورق بطــــواحينهم يف مسرقنــــد وبغــــداد ودمشــــق وطــــرابلس  

يعـــّدون ، متـــأثّرين بفـــّن التجليـــد الصـــيينّ ، وتـــبعهم اجملّلـــدون، فلســـطني واألنـــدلس
  غالفات رائعة للكتب.

اليت كانت تضــّم أكثــر مــن مئــة ، عند بّوابة البصرة ببغداد، ففي سوق الكتب  
جيتمعــون. هنــا يفــّتش ، من كّل أحناء العــامل اإلســالميّ ، كان املتعّلمون،  متجر
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ا صــدر حــديثًا مــن الكتــب وهنــاك ينّقــب ، الفيلســوف والشــاعر والفلكــّي عّمــ
وهنــا وهنالــك يتناقشــون ، ع الكتــب عــن النســخ القدميــةالطبيــب واملــؤرّخ وجــام

  مجيًعا ويتبادلون املعرفة أو تقرأ عليهم برّمتهم مقتطفات ممّا ُكتب.
 106حيــــوي » تبــــادل األفكــــار«يصــــدر كتــــاب بعنــــوان  م1000وحــــوايل عــــام   

وبعضـــها يف  بــــّي،ل فيلســـوف عر نــــز بعضـــها يف م، مناقشـــات دارت بـــني العلمـــاء
حيّــان بـــي أل» املقابسات«هو كتاب ، ب. (لعّل املقصود هناحوانيت ّجتار الكت

  .)11(»التوحيدي)
، يف تقريــــــــب العلمــــــــاء والبــــــــاحثني واملرتمجــــــــني، دور اخللفــــــــاء واألمــــــــراء أنّ  كمــــــــا  

م الــوافرة هلــم ا يف مواصــلة النشــاطات لت ســنًدا كبــريًا وحــافًزا مهمًّــشــكّ ، وعطاءا
االعلميّ  يف إقامــة الكتاتيــب ، م ذكــرهة إىل ما تقــدّ فباإلضاف، ة اليت كانوا يقومون 

،  وإقامــة املــدارس واملكتبــات، واستقدام أمهر املعلمني لتعليم األوالد، يف القصور
ويدعى إليها أمهر ، صة يف القصور والبالطاتكانت تقام جمالس العلم املتخصّ 
  فاخرة.هلم األعطيات الثمينة واهلدايا ال مُ قدّ وتُ ، العلماء وأوسعهم شهرًة وصيًتا

مل تقتصـــــر هـــــذه النهضـــــة العلمّيـــــة والتعليمّيـــــة علـــــى بـــــالد املشـــــرق  الجامعـــــات:  -7
الــذين كــانوا ، بواســطة الرّحالــة والبــاحثنيبـــّي بــل انتقلــت إىل املغــرب العر  بـــّي،العر 

ويعـــــودون إىل بالدهـــــم مـــــزوَّدين مبـــــا رأوه وشـــــاهدوه. ، يفـــــدون إىل بـــــالد الشـــــرق
ضـــة مماثلـــة إىل بـــالد ، بـــدورها، ســـرعان مـــا انتقلـــت، فقامـــت يف بـــالد املغـــرب 

  ّي.ـومنها إىل العمق األوروب، األندلس
  

كــان اصــطالًحا   Universityجتــدر اإلشــارة إىل أن لفــظ اجلامعــة  جامعــة القــرويين:
مــع ، مث احنصــر االصــطالح، قدميًا يطلقه األوروبيــون علــى مــا يبــدو اليــوم بالرابطــة أو النقابــة

أي إّن ، ات املشــــتغلني بــــالعلم والتعلــــيم مــــن أســــاتذة وطــــالبليقتصــــر علــــى احتــــاد، األيّــــام
ــة - كلمــة جامعــة« إذ إّن مثــل هــذه ، تعــّد مــن املصــطلحات املعاصــرة - للمؤّسســة التعليمّي

، يف العهـــود اإلســـالمية القدميـــة: املســـجد اجلـــامع، املؤّسســـات التعليمّيـــة كـــان يطلـــق عليهـــا
، وجامع األزهر، واجلامع األمويّ ، امع بغدادالذي جيمع املصّلني واملعّلمني. وعليه قالوا: ج

وقد تُلقى ، فهو مكان الصالة يف الغالب، وجامع القروّيني... أّما املسجد، وجامع الزيتونة
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،  واملســجد النبــوّي واملســجد األقصــى... فمــن هنــا، مثل املسجد احلرام، فيه بعض الدروس
ه تُـــــدّرس العلـــــوم الشـــــرعّية إذ فيـــــ، هـــــو جامعـــــة القـــــرويني، وقتـــــذاك، كـــــان جـــــامع القـــــرويني

ويطلــق اليــوم علــى ، فكان يدّرس فيــه ابــن خلــدون وابــن رشــد (اجلــّد) وغريمهــا، واالجتماعّية
يف فاس ومراكش وبعــض ، جامعة القرويني نظرًا إىل وجود كليّات تابعة هلا، جامع القرويني

ــّي،. ويف املغــرب العر )12(املــدن املغربيّــة األخــرى  الــيت حتمــل لقــب قامــت جامعــة القــروّيني بـ
وقــد بُنيــْت كمؤّسســة تعليميّــة جلــامع القــروّيني الــذي قامــت ببنائــه ، أقــدم جامعــة يف التــاريخ

وقــد ذكــرت ، )13(م 859هـــ املوافــق لعــام  245عــام ، الّســيدة فاطمــة بنــت حمّمــد الفهــري
 وال زالــت، موســوعة غينــيس لألرقــام القياســّية أّن هــذه اجلامعــة هــي أقــدم جامعــة يف العــامل

  تُدرِّس حىت اليوم.
الذي خّصص أطروحته لنيل الــدكتوراه  -ويذكر املؤرّخ الدكتور عبد اهلادي التازي

حفــَر «أّن  -مــن حيــث بناؤهــا العمــراّين وأدوارهــا الفكريـّـة والعلميّــة، عن جامعة القروّيني
واألخـــَذ يف أمـــر بنائـــه األّول كـــان مبطالعـــة العاهـــل اإلدريســـي ، أســـاس مســـجد القـــرويني

وظّلـــت صـــائمة ، هـــي الـــيت تطّوعـــت ببنائـــه، وأن أّم البنـــني فاطمـــة الفهريـــة، ي األّولحييـــ
(ولعـــل يف ذلـــك » وصـــّلت يف املســـجد شـــكرًا هللا، حمتبســـة إىل أن انتهـــت أعمـــال البنـــاء

ـــــا املـــــرأة عموًمـــــا يف تـــــاريخ احلضـــــارة والعلـــــوم  إشـــــارة بالغـــــة إىل األدوار املهّمـــــة الـــــيت أّد
  اإلسالمّية).

ه اجلامعــة مدينــة فــاس معلًمــا علميًّــا دينيًّــا ومنــارة مشــّعًة يف الغــرب وقد جعلت هــذ
كمــا ينبــع املــاء مــن ،  إّن العلم كان ينبــع مــن صــدور أهلهــا«حىت قيل عنها: ، اإلسالميّ 
ا   .)14(يف قول آخر) -(أو من أرضها، حيطا

 وُغربــــل يف، وطحــــن مبصـــر، وُرّيب مبكـــة، ُولــــد العلـــم باملدينــــة«وقيـــل عنهــــا أيًضـــا: 
  .)15(»فاس

ــا«وذكــر دلفــان يف كتابــه:  املطبــوع ســنة » حــول فــاس وجامعتهــا والتعلــيم العــايل 
  .)16(»وأّن القرويني هي أّول مدرسة يف الدنيا، . أن فاس هي دار العلم1889

ــا كانــت مكانًــا تلقــى فيــه دروٌس للجميــع، وقــد مسّيــت القــرويني باجلامعــة مــن ، ألّ
مـــن رجـــاٍل ، يهـــا احملاضـــرات العاّمـــة الـــيت حيضـــرها اجلميـــعكمـــا تلقـــى ف،  طـــالٍب وِحـــَرفّيني

ومنها ذات ، منها ذات األستاذ الواحد، ونساٍء وأطفال. كما تقام فيها حلقاٌت علمّية
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وكانــت منهــا احللقــات اخلاّصــة الــيت ال حيضــرها إال املعّممــون. وقــد َعَرَفــِت ، األســتاذين
  للعاّمة واخلاّصة.، وبراجمها التعليمّية، اجلامعة نظاًما دقيًقا يف أيّام دراستها وعطلها

ســلطان وجامعة القرويني هي وحــَدها الــيت ُعرفــت منــذ تــاريخ قــدمي بعــادة تنصــيب 
ويــأمر ، وترفــع فــوق رأســه مظلّــة الســالطني، ربيَع كّل عام: ميتطــي اجلــواد األمــرييّ  للطلبة

من أيام سلطنته ويزوره عاهل البالد يف يوم مشهود ، له من بني زمالئه حكومةبتأليف 
  اليت تدوم زهاء األسبوع!

ا (كرسّي اململكة) ّ مبا يتبعــه ، فألّن جامع القروّيني، وإذا كانت فاس قد ُعرفت أ
مئــة علــى  -يف فــرتة مــن الفــرتات -عــاد يتــوافر، من مئات الفروع املنبثّــة يف أرجــاء املدينــة

عــاد مــن املــألوف واملعهــود و ، يغشاها الناس مــن خمتلــف الطبقــات، وأربعني كرسيًّا علميًّا
، أن يقصدوا القروّيني إذا كانوا يريدون لصيتهم أن يعلو، من غري فاس، أّن على الطلبة

  ولعلمهم أن يذكر.
ــة مـــن عيـــون ، وقـــد ضـــّمت رفـــوف خزانتهـــا العلميّـــة الكـــربى ومكتبتهـــا األمحديّـ

 مــا كــان حــديث اجملــالس يف ذلــك، املخطوطــات ونــوادر املوضــوعات ونفــائس العلــوم
مــــّما يعطـــي فكـــرة عـــن املـــواّد ، ورّددتـــه خمتلـــف املســـتندات وحجـــج الوقـــف، الوقـــت

َدْت ســوٌق ، املدروســة والكتــب املســتعملة ــا حــىت ُعِقــ ـة  وقــد ازدهــرت احليــاة الفكريّـ
وحــىت ، مــن اجلــامعبـــّي يف اجلانــب الشــرقّي الغر ، أسبوعّية بــاملزاد العلــّين للمخطوطــات
ــــا للخزا بعـــــدد املســــاجد الصــــغرى الـــــيت كانــــت تابعـــــة ، نــــةأنشــــئ ثالثــــة وثالثـــــون فرًع

  للقروّيني...
ـــــة الســـــتقبال ، إىل جانـــــب القـــــروّيني، وقـــــد شـــــّيدت طائفـــــة مـــــن املـــــدارس الداخلّي

وقـــــد طـــــّرزت ووّشـــــيت بروائـــــع ، تـــــوافرت علـــــى عـــــدد مـــــن قاعـــــات الـــــدروس، الطـــــالب
مـــــّما جعــــل املختّصــــني ينعتــــون ، وغــــدت لوحــــات فّنيــــة تســــحر النــــاظرين، الفسيفســــاء

  داها بأعجوبة فاس.إح
وإليهــا يرجــع الفضــل ، آوت مدينة فاس آالف األســر مــن خمتلــف اجلهــات املغربيّــة

ــا أغــرت طائفــة كــربى ، يف جتّمع أكرب عدد من العشــائر والقبائــل واملــدن املتباعــدة ّ بــل إ
نفــًرا مــن الفــرس والكــرد ، إىل جانــب هــؤالء وأولئــك، من األندلسّيني واإلفــريقّيني؛ والقــوا

  م والقوا ضالتهم يف االقرتاب منها.والعج
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الـــذي شـــغل منصـــب ، ويف هـــذه اجلامعـــة درس سيلفســـرت الثـــاين (جـــربري دوريـــاك)
ـــال إنّـــه هـــو، م 1003إىل  999البابـــا مـــن عـــام  بعـــد رجوعـــه إىل ، الـــذي أدخـــل ويُق

الطبيـــــَب والفيلســــــوف ، األعـــــداَد العربيـــــة إليهــــــا. كمـــــا أّن موســـــى بــــــَن ميمـــــون، أوروبـــــا
قــــام خالهلــــا مبزاولــــة مهنــــة التــــدريس يف جامعــــة ، فيهــــا بضــــع ســــنوات قضــــى، اليهــــوديّ 

فقيــُه أهــل القــريوان يف ، القروّيني. كما ُنسب إليها أبو عمر وعمــران بــن موســى الفاســي
وهـــو أشـــهر رياضـــّي يف ، وأبـــو العّبـــاس بـــن حمّمـــد بـــن عثمـــان الشـــهري بـــابن البّنـــاء، وقتـــه
وكــان مـــّمن نبغــوا يف ، هري بــابن باجــهوأبــو بكــر حمّمــد بــن حييــي بــن الصــائغ الشــ، عصــره

وكان قــد هــاجر مــن األنــدلس وتــوّيف بفــاس. ومــن ، علوم كثرية منها اللغة العربية والطبّ 
ومؤّســـــس علـــــم ، العلمـــــاء الـــــذين أقـــــاموا بفـــــاس ودرســـــوا جبامعتهـــــا ابـــــن خلـــــدون املـــــؤرّخ

  وابن مرزوق وغريهم كثريون.بـي وابن عر ، ولسان الدين بن اخلطيب، االجتماع
، ومل يقتصــــر فضــــلها علــــى أولئــــك العلمــــاء األعــــالم مـــــّمن درجــــوا بــــني أســــاطينها

الــاليت  ، نســاء فــاسولكــن تعــّداه إىل الُفضــَلَيات مــن ، واعتَلــوا كراســيها، والزمــوا زواياهــا
ــة فكانــت العــرائس يف ، كــّن يقصــدن األروقــَة اخلاّصــة الــيت تشــرف علــى اجملــالس العلمّي

ـــّن تلقـــني، ّن ودنيـــاهنّ خـــدورهن علـــى بّينـــة مـــن أمـــور ديـــنه مـــا ، يف دور الفقيهـــات، أل
  تلّقته هؤالء بدْورهّن عن شيوخهّن...

ومنهــــا ختــــرّج كبــــار العلمــــاء ، عليهــــا كــــان املغــــرب يعتمــــد يف تكــــوين خمتلــــف أطــــره
أو يف مـــدن أخـــرى مـــن ، مــــّمن زاولـــوا عملهـــم يف مدينـــة فـــاس نفســـها، ورجـــال القضـــاء

يف  الً فكـــانوا مـــث، إىل أقاصـــي الـــبالد ّدر الســـفراءومنهـــا صـــ، املغـــرب وإفريقيـــا واألنـــدلس
  اإلخالص والصراحة والنصح.

وســـّن النظـــام القـــائم علـــى ، كـــان هلـــا الفضـــل يف محايـــة الســـند واإلســـناد بـــاملغرب
الـــيت ظلـــت معروفـــة  اإلجـــازات العلمّيـــةوإحيـــاء تقاليـــد ، واملشـــرف علـــى الكّتـــاب، الفـــن

  بالشهادة اجلامعية.، ذا العهديف بدء ه، بأركان القروّيني إىل أن عوضتها
وعلــــى الكتــــب املرتمجــــة يف املرحلــــة ، اعتمــــد العلمــــاء فيهــــا علــــى مؤّلفــــات املشــــرق

ولكــّنهم مل يلبثــوا أن أخــذوا يعتمــدون علــى ، األوىل مــن تــاريخ القــروّيني: مرحلــة التشــييد
م يف املرحلـــة الثانيـــة: مرحلـــة األوج ــــّما ، ظـــيممث يف املرحلـــة الثالثـــة: مرحلـــة التن، مؤلّفـــا ل

ا إىل املشرق.   ظهرت املطابع احلجرية حيث أخذت فاس تبعث مبؤّلفا
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م يف التأليف غري ما كان معروفًا عند زمالئهــم  وقد كان لعلمائها طريقة خاّصة 
علــى حنــو مــا ، وهــذه ناحيــة أخــرى تعطــي فكــرة عــن متيّــز الشخصــّية املغربيّــة، يف املشــرق

واختيـــار تـــالوة ، ويف اختيـــار العقيـــدة األشـــعريّة، لكيمتّيـــزت بـــه يف اختيـــار املـــذهب املـــا
  وابتكارهم لعمل الفاسّي.، ورش ورواية ابن سعادة

وقــد ســاعد التنــافس يف مــا بــني علمائهــا علــى خلــق حركــة علميّــة كــان هلــا جــدوى 
  ).2مبا أهلبته من محاس وأذكته من مشاعر (ملحق رقم ، يف سوق الفكر بفاس
ألزهــر فقــد بــدأ التــدريس فيهــا يف أواخــر عهــد املعــّز أمــا جامعــة ا :جامعــة األزهــر
هــــ 365حيـــث انعقـــدت أول حلقـــة دراســـية فيهـــا يف صـــفر ســـنة ، لـــدين اهللا الفـــاطمي

م. ومنهــا ختــرّج الــدعاة بعــد أن تطــّور نظــام احللقــات ليصــبح جمــالس 975املوافــق للعــام 
تغري بعد ذلك فكرية خمصصة. بدأ األزهر بتدريس الفقه الشيعي يف العهد الفاطمي مث 

وكــــان تعــــدد ، الــــذي أعــــاد املــــذهب الســــين إىل مصــــربـــــي يف عهــــد صــــالح الــــدين األيو 
جمــاالت الدراســة فيــه واختالفهــا وتنوعهــا وســيلة الســتقطاب الطــالب مــن أرجــاء العــامل 

(ملحــق رقـــم فأصــبحت تــدّرس علــوم الطــب والفلــك وفـــن البيــان وعلــم املنطــق وغريهــا 
3()17(.  
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  لترجمة والنقل واإلبداع حركة ا

  عند العرب

بـــل هـــو ، مبعـــىن العبـــادات والفــرائض وحســـب، مــن املعلـــوم أّن اإلســـالم لــيس دينًـــا
وعلــى مجيــع أنــواع احلضــارات ، ديٌن يدعو إىل االنفتاح على مياديِن علوٍم ومعارَف شّىت 

ألّن ، ذلــك مــا يتماشــى مــع روح العقيــدة اإلســالمّية ليقتــبس املســلُم مــن كــلّ ، اإلنســانّية
ا ليست قصًرا علــى جيــل دون ، وجعلها جزًءا من عبادته، عمارة األرض اليت أمَر اهللا 

بل هــي تــراكم احلضــارات املتعاقبــة منــذ آدَم عليــه ، أو حكًرا على أّمة دون أخرى، آخر
ا النَّــاُس ِإنـَّـا َخَلْقنَــاُكْم ِمــْن ذََكــٍر يَاأَيـَُّهــوإىل أن يــرث اهللا األرض ومــن عليهــا: ، الســالم

ــــــَد اللَّــــــِه َأتْـَقــــــاُكْم... ــــــاُكْم ُشــــــُعوبًا َوقـََبائِــــــَل لِتَـَعــــــارَُفوا ِإنَّ َأْكــــــَرَمُكْم ِعْن ثَــــــى َوَجَعْلَن  َوأُنـْ
  .]13الحجرات: [

بــل كــان ال ، لذلك مل يُك ممكًنا أن يقَف املسلمون عنــد حــدود الفتوحــات اجلغرافيّــة
وأْن يعرضــوها علــى ، أْن يستوعبوا خالصة احلضــارات الــيت ســبقتهم، ب واملسلمنيللعر ، بدّ 

ــتهم احلضـــاريّة ومـــن َمث ، ال فتوحـــات ديـــن، كانـــت جمـــّرد فتوحـــات دنيـــا  وإالّ ، ديـــنهم وطبيعـ
م ، يقــّررون كيــف ميكــُن أن يأخــذوا مــن هــذه احلضــارات مــا يــتالءم مــع مبــادئهم ومعتقــدا

لينقلـــوا إىل العربيّـــة ، مـــدوا إىل جتنيـــد عـــدد مـــن املرتمجـــنيعَ ، ويرفضـــوا مـــا ســـوى ذلـــك. وهلـــذا
م ومــن َمث ، العلــوم والــنظم واألفكــار الســابقة... يف ظــل ُمنــاخهم اإلســالمّي وأنســاق حيــا

ا ا وسلبيا ا دون تأثّر مبناخها وطبيعة حيا   .)18(ينقلو
بنقــل ، ســي)يف القــرنني الثــاين والثالــث للهجــرة (العصــر العبا، وعهــد إىل املرتمجــني

والتوفيــــق بينهــــا وبــــني متطّلبــــات احلضــــارة الفكريّــــة ، أهــــّم املؤّلفــــات اليونانّيــــة إىل العربّيــــة

كةحر 



  قل واإلبداع عند العربحركة الترجمة والن     38

  

  اإلسالمّية؛ كالطّب والفلك واجلغرافية والكيمياء وغريها.
ُأصــيِبَعة (عيــون األنبــاء يف طبقــات األطبــاء) يعجــب بـــي واملطّلــع علــى كتــاب ابــن أ
م من قبُل. من كثرة أمساء مرتمجني وأطباء مل   ُيسمع 

، ُأصــيِبَعةبـــي وهناك جمموعــة مــن النَـَقلَــة نســتطيع أن نتعــرف إلــيهم مــن قائمــة ابــن أ
بعنـــوان (طبقـــات األطبـــاء النَـَقلَـــة)؛ الـــذين نقلـــوا  ، وردت يف البـــاب التاســـع مـــن طبقاتـــه

  بـّي.كتب الطّب وغريها من اللسان اليوناّين إىل اللسان العر 
الـــذي تـــوّىل ، جعفـــر املنصـــوربــــي اخلليفـــة العباســـّي الثـــاين أوالقائمـــة تبـــدأ مـــن أيّـــام 

ويُعـــــّد عهـــــده بـــــدء النقـــــل املنهجـــــي لعلـــــوم اليونـــــان ، م)753 -هــــــ136اخلالفـــــة عـــــاَم 
والُسريان والفرس واهلنود. وهلــذه القائمــة داللتهــا إىل األمهيّــة الــيت احتّلهــا هــؤالء النــاقلون 

  املؤرَّخ هلم.

  أهمّية حركة الترجمة:
كة الرتمجــة إىل ظهــور حركــة تــأليف يف بعــض املعــارف؛ فقــد بــدأ املرتمجــون أّدت حر 

ب علــى شــكل ملّخصــات يف أنــواع علــوم يضــعون الرســائل والكتــب؛ ليســتعمَلها الطــالّ 
، مث مـــا لبثـــت هـــذه احلركـــة أن توّســـعت بـــني العلمـــاء العـــرب، شـــّىت وخباّصـــة الطبيّـــة منهـــا

يف الطـــّب والفقـــه ، ة؛ فقـــد ظهـــرتالـــذين أخـــذوا يكتبـــون علـــى أســـس متينـــة مـــن املعرفـــ
وبعضــها بعــّدة أجــزاء؛ حبيــث كــان بعضــها أشــبه ، كتــٌب كثــرية،  -الً مــث -والتــاريخ واللغــة
، كمــا كــان املؤلـِّـف الواحــد يصــنف عشــرات الكتــب يف خمتلــف املواضــيع،  باملوســوعات

  على َسَعة معرفته خمتلف العلوم. الً مدلّ 
مـــــع هـــــذه الرتمجـــــات بطريقـــــة حرفيّـــــة أّن املســـــلمني مل يتعـــــاملوا ، واجلـــــدير ذكـــــره

 بل سرعان ما قاموا بتفعيلها يف إطار ثقاّيف وتعليمــّي. يقــول أمحــد علــي املــالّ ، جامدة
إذا كــان املســلمون قــد نقلــوا «يف كتابه (أثر العلماء املســلمني يف احلضــارة األوروبّيــة): 

م مل يلبثــوا أن فــ، وترمجوا كثريًا من الرتاث العلمي لألمــم األخــرى؛ كاليونــان والفــرس ّ إ
وعلــــى املنــــاهج العلميّــــة الــــيت ابتكروهــــا؛ فــــافتتحوا املــــدارس ، اعتمــــدوا علــــى أنفســــهم
وأقــــاموا املراصــــد واملشــــايف ، وأّلفــــوا الكتــــب واملراجــــع واألحبــــاث، واملعاهــــد واجلامعــــات

ـــاب ـــة عاليــــة لفتــــت األنظــــار إلــــيهم، واملختــــربات؛ يــــدفعهم إىل ذلــــك نشــــاط وثّـ ، ومهّـ
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موانتزعت اإلعجا   ».حىت هلج أعداؤهم باالعرتاف هلم بالفضل والسبق، ب 
، يف العديــد مــن الفنــون والعلــوم، ومل يلبــث املســلمون أن انطلقــوا إىل عــامل اإلبــداع

  وجنحوا يف إقامة حضارة أصبحت احلضارة العظمى خالل عشرة قرون.
األســـتاذ فيعـــّددها ، أّمـــا عوامـــل هـــذه النهضـــة العلمّيـــة يف الرتمجـــة والنقـــل واإلبـــداع

 :)19(ونوردها باختصار، شاكر مولوي يف كتابه: املوجز يف تاريخ العلوم عند العرب
 مـــن طـــوِر البـــداوة إىل الطـــور احلضـــرّي.، بعـــد الفـــتح اإلســـالميّ ، انتقـــال العـــرب  -1

أثــــار يف نفـــــوس ، وهــــذا االنتقــــال يتطلّــــب التوّســــع يف طلـــــب العلــــوم. فاإلســــالم
فقــد ، ِقــِه الكــوَن وعنايتــه مبخلوقاتــه. ومــن هنــامعتنقيــه التفكــري يف وجــود اهللا وخل

أوجـــــــد فـــــــيهم بـــــــداءاٍت مـــــــن البحـــــــث واســـــــتعداداٍت للمتابعـــــــة يف اّجتـــــــاه النمـــــــّو 
  واالستكمال. وذلك بتطعيم أفكارهم بغريها عرب حركة الرتمجة والنقل.

لقـــــد ُجِبـــــَه املســـــلمون حباجـــــات  حاجـــــات اجملتمـــــع اجلديـــــد يف ظروفـــــه اجلديـــــدة:  -2
ا مضــطّرين إىل بنــاء املــدن وإنشــاء الســاحات العاّمــة والقصــور جديــدٍة. فأصــبحو 

واجلســـور وشـــّق الطـــرق... فطلبـــوا علـــم اهلندســـة. وطلبـــوا علـــم احلســـاب إلجيـــاد 
ـــــم أصــــــيبوا  ّ املرافـــــق واملؤّسســـــات املاليّـــــة والعســـــكريّة والسياســـــّية واإلداريّـــــة. مث إ

فطلبـــوا علـــم بـــأمراض جديـــدة نتيجـــة االخـــتالط والســـلوك واملمارســـات اجلديـــدة 
عيــــدها وضــــبِط موا الطــــّب. وملــــا كــــانوا متمّســــكني بتأديــــة ســــائر الشــــعائر الدينيــــة

م دفاًعــا عــن ديــنهم مجيًعــا... طلبــوا علــم الفلــك ، حــىت إذا تعّرضــوا يف مناقشــا
  اعتمدوا املنطق والعلم.

 الشـــعور باحلاجـــة إىل اســـتكمال جوانـــب الشخصـــّية املســـلمة يف منّوهـــا املتـــوازن:  -3
النصـــر العســـكرّي واملســــتوى االقتصـــادّي واجملـــد السياســـّي الظــــاهر...   ذلـــك أنّ 

بتحقيـــق التـــوازن واالّتســـاق  إالّ ، كّلهـــا جوانـــب ال يبلـــغ واحـــد منهـــا كامـــل مـــداه
  بينها وبني سائر اجلوانب األخرى.

يف األمـــــن واالســـــتقرار وحريّـــــة الفكـــــر الـــــيت أوجـــــدها انتشـــــار  الظـــــروف املؤاتيـــــة:  -4
  لُّ نشاٍط فكرّي وعلمّي.اإلسالم ويتطّلبها ك

َر الــدين اإلســالمّي أتباعــه باإلميــان بربوبيّــة   - 5 موقــف الــدين مــن طلــب العلــم: أََمــ
ودراســة ، اإلله اخلالق. ودعا إىل سلوك طريق الفحص ملختلــف مظــاهر الكــون
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وبــذلك يصــل املــؤمن إىل معرفــة أســرار الكــون. وتدفعــه هــذه ، أنواع املخلوقــات
قــد علــم املســلمون أّن العبــادة يف ديــنهم ال تقتصــر علــى املعرفــة إىل اإلميــان. و 

وأرادوا طاعــة ، بل تشمُل كّل عمٍل ونشاٍط لإلنســان، عالقٍة روحّيٍة مع اخلالق
م وطاعة نبّيهم؛ فأقبلوا على العلم وبلغوا فيه أعلى الدرجات.  رّ

شــّجع فاملنصــور  املواقف الشخصّية لبعض اخللفــاء؛ كاملنصــور والرشــيد واملــأمون:  -6
على نقل كتب الطّب. وهو والرشيد شّجعا على نقل ُكتب الفلك. أما املــأمون 
فقــد شــّجع علــى نقــل كتــب الفلســفة والعلــوم علــى الســواء. وكــّل هــذا التشــجيع  

 كان تنفيًذا لتوجيهات الدين.
ـــٍة جديـــدة  -7 متـــأثِّرٍة باحلضـــارة الفارســـية يف َمْيلهـــا إىل العمـــل الفكـــرّي ، نشـــوُء عقلّي

 بتحصيل العلوم.وشغفها 
ي ومقابلــة هــذا التحــدّ ، حتّمس األعاجم لقومّيتهم كرِّدة فعل علــى حتــّدي العــرب  -8

يُظهر ما عنــد أصــحاب تلــك احلضــارات مــن علــوٍم وآداب ، من نوع آخر بتحدٍّ 
 وفلسفة ورقّي وفّن وحضارة.

ذلــك أّن مــا ، بــديهي أّن احلضــارة اإلســالمّية مل تقــف عنــد حــدود الرتمجــة والنقــل
بــل مــا يضــاف إليهــا مــن أحبــاٍث ، هم يف بنــاء احلضــارة ليســت أعمــال الرتمجــة والنقــليســ

  وإبداٍع وفكٍر جديد.
، م)1199 -1160أبـــو يعقـــوب يوســـف (، وهـــذا مـــا جعـــل اخلليفـــة املوحـــدي

يطلــب مــن الفيلســوف ابــن رشــد أن ، بعــد أن قــرأ ترمجــات أرســطو ومل يفقــه منهــا الكثــري
ويتعّمــق يف ، فســري مضــامينها ويــرد علــى منتقــديهاويعمــل علــى ت، يشــرح هــذه الرتمجــات

وغريهــا مــن العلــوم ، ســواء يف الطــب أو احلســاب أو الفلــك، أحباثــه حــول مــا جــاء فيهــا
فأصبحت أعمالــه الفلســفية والعلميــة التطبيقيــة تــدّرس يف أرقــى ، املرتمجة واملعروفة آنذاك
. لــذلك ميكننــا القــول منــذ ذلــك التــاريخ وحــىت األمــس القريــب، جامعــات أوروبــا والعــامل

بــــل ألنّــــه اســــتوعب ، بــــأن ابــــن رشــــد مل يُعــــرف كقــــارئ بســــيط لكتــــب أرســــطو املرتمجــــة
مضــامني هــذه الكتــب وانطلــق منهــا يف ســبيل تكــوين منظومتــه العلميــة اخلاضــعة ملنطــق 

  العقل والتحليل واالستنتاج.
ة يف يبــين الباحــث الــدكتور بســام بركــة خالصــته حــول دور الرتمجــ، على هذا املثــال
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إّن الرتمجة ليســت ســوى حلقــة يف سلســلة تبــدأ بتحصــيل املعرفــة «بناء احلضارة بالقول: 
ومتتـــــني ، مـــــرورًا ببنـــــاء املنظومـــــة الفكريـــــة، وتنتهـــــي باالنتمـــــاء إىل الثقافـــــة، يف اللغـــــة األم

وبالتايل فهي ليست سوى انطالقــة لوضــع لبنــة مــن لبنــات البنــاء ، االنتماء إىل اهلويّة...
  ثقايف يف اجملتمع الذي يتلقاها.الفكري وال

حبيــث تــدفعهم إىل العمــل ، كمــا أن الرتمجــة ال حتمــل أبنــاء اللغــة الــيت يـُـرتجم إليهــا
أبنــاُء هــذه اللغــة هــم ، بــل علــى العكــس مــن ذلــك، والــدخول يف ركــاب التطــور الفكــري

الــذين حيملــون مــا يــرتجم ويســتوعبونه ويتمثلونــه. وبــذلك ُيكتــب هلــم التقــدم يف العمــل 
الفكـــر ، التطـــور يف الفكـــر. وبالتـــايل ال بـــد مـــن أن حيمـــَل أبنـــاُء اللغـــة الـــيت يـُــرتجم إليهـــاو 

فينقـــــدوها وخيضـــــعوها للبحـــــث ، مبعـــــىن أن يتـــــدبروا مضـــــامينه، املنقـــــول بواســـــطة الرتمجـــــة
ممــا جيعلهــا تــتالءم مــع ، حــىت تــدخل يف ســياق منظــومتهم الفكريــة (والعقديــة)، والتفسري

مــع شــبكة األفكــار الراســخة يف ســياق التيــارات االجتماعيــة  وتــتالحم، إطــارهم الثقــايف
ا.   والفلسفية واحلضارية املعاصرة لعمليات الرتمجة اليت يتلقو

كمـــا جتـــدر اإلشـــارة إىل دور أهـــل الســـلطة يف تفعيـــل عمليـــة الرتمجـــة ومـــا بعـــدها. 
ديه مــا أو ملا كان ل، ولوال اخلليفة أبو يعقوب يوسف ملا اجته ابن رشد إىل شرح أرسطو

  ».يكفي من الوقت واملال ليفعل ذلك
ميكننـــا القـــول بأنـــه لـــوال هـــذا الفهـــم املتقـــدم لـــدور ، واســـتطراًدا لـــذلك وبنـــاًء عليـــه

وملــا ، القــائم علــى مبــدأ التجربــة واملالحظــة، ملــا انطلــق البحــث العلمــي، الرتمجــة والنقــل
اإلســالمية والرافــع  الــذي شــّكل حمــور احلضــارة، أصبح صفًة مميزًة للتطــور العلمــي الكبــري

  هلا.
نــذكر منهــا مــا قالتــه املستشــرقة ، شــهادات كثــرية، وقــد شــهد علمــاء الغــرب بــذلك

ومل يبـــدأ البحـــُث ، إن اإلغريـــق تقّيـــدوا بســـيطرة اآلراء النظريّـــة«األملانيـــة زيغريـــد هونكـــه: 
مـــــع انتشـــــار ، الً . فمـــــث)20(»عنـــــد العـــــرب العلمـــــّي القـــــائم علـــــى املالحظـــــة والتجربـــــة إالّ 

كــان حتديــد املوقــع ،  بعــد القــرن الثالــث للهجــرة، ستشفيات يف أحنــاء الدولــة اإلســالميةامل
يف مــواطن خمتلفــة مــن املدينــة يف وقــت «املناسب لبنائها جيري من خــالل تعليــق اللحــوم 

واختاروا املكان الــذي تتــأّخر فيــه عــوارض ، واحد. فأيّها أسرع إليه العفن اجتنبوا مكانه
  .)21(»الفساد
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ِهر عـــن الـــرازي فضـــل الســـبق يف إجـــراء التجـــارب الطبيّـــة علـــى احليـــوان شـــتُ كمـــا ا
قبــل إعطــاء الــدواء لإلنســان. وكانــت مقاالتــه عــن اجلُــَدري واحلصــبة أّول عمــٍل » القــرد«

ا.   حمَكم يف األمراض املعِدية. واألمثلة على ذلك كثرية جدًّ
ـــة الـــيت حّققهـــا العـــرب ـــا وتفّوقـــو ، يضـــاف إىل ذلـــك االبتكـــارات العلمّي ا فيهـــا تفّوًق

وعلــى مجيــع مــن عاصــرهم حــىت اســتحّقوا ، ملحوظًــا علــى مجيــع مــن ســبقهم ونقلــوا عنــه
م. مث فقد أرسل هارون الرشــيد ، الً جبدارة لقب رّواد احلضارة اإلنسانية بفضل اخرتاعا

) هديّــة عجيبــة إىل شــارملان ملــك 807يف مطلــع القــرن التاســع مــيالدي (حــوايل ســنة 
ارة عـــن ســـاعة ضـــخمة بارتفـــاع حـــائط الغرفـــة تتحـــّرك بواســـطة قـــّوة وكانـــت عبـــ، الفرجنـــة

بعُضــها يف ، مائيــة؛ وعنــد متــام كــّل ســاعة يســقط منهــا عــدٌد معــّني مــن الكــرات املعِدنّيــة
فيســمع هلــا رنــني موســيقى ، فــوق قاعــدة حناســّية ضــخمة، بعــدد الســاعات، أثــر بعــض

ــع دويُّــه يف أحنــاء القصــر.. ويف الوقــت نفســه يفــتح  بــاب مــن األبــواب االثــين عشــر يُرجَّ
مثّ ، ويـــدورون دورة كاملـــة، وخيـــرج منهـــا فرســـاٌن مـــرة واحـــدة، املؤّديـــة إىل داخـــل الســـاعة

فُتغَلــق خلفهــم. كــان هــذا هــو الوصــف الــذي جــاء يف ، يعــودون فيــدخلون مــن األبــواب
وأثــارت ، املراجع األجنبّية والعربّية عن تلك الساعة اليت كانت تـَُعّد وقتئٍذ أعجوبــَة الفــن

دهشــة امللــك وحاشــيته... ولكــّن رهبــان القصــر اعتقــدوا أن يف داخــل الســاعة شــيطانًا 
ــالوا عليهــا حتطيًمــا، الً حيرّكهــا.. فرتّبصــوا بــه لــي ــم مل جيــدوا  إالّ ، وأحضــروا البلطــات وا ّ أ

بداخلها شيًئا. وتواصل مراجع التاريخ الرواية.. فتقــول: إّن العــرب قــد وصــلوا يف تطــوير 
لنــوع مــن اآلالت لقيــاس الــزمن حبيــث إّن اخلليفــة املــأمون أهــدى إىل ملــك فرنســا هــذا ا

بواســطة أثقــال حديديـّـة معّلقــة يف سالســل ، تــدار بــالقوة امليكانيكيّــة، ساعة أكثر تطــّورًا
  من القّوة املائّية. الً وذلك بد
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  الفصل الرابع

  التعليم في  خصائص

  اإلسالميّة عصر الحضارة

ومناقشــة ، وأســئلة وحــوار، وما فيها من حفظ وتكــرار انعكست طريقة التعليم الديينّ 
علــى تعلــيم ، ومشــافهة وتبليــغ، وتلقــنين وتــيقّ ، وبيــان واســتنتاج، وقياس واستقراء، ومتحيص

هــو شــيخ  (أو املــدّرس) مواملعلّــ، العلوم األخــرى فأصــبحت حلقــات العلــم كحلقــات الــذكر
  نذكر:، ومن خصائص وممّيزات التعليم يف ذلك العصر حللقة.ا

ــالتعليم الــدينّي قبــل العلــوم األخــرى  -1 كالبــدء ،  وإعطــاؤه أولويّــة راجحــة البــدء ب
مث الســــرية النبويـّــــة ، حـــــىت قبــــل تعلّــــم القـــــراءة والكتابــــة، بتحفــــيظ القــــرآن الكــــرمي

ين. مـــّما يكــون لــه وغــري ذلــك مــن علــوم الــد، وأقوال الفقهاء والتفاســري، الشريفة
كــان ،  وتقــومي األخــالق وتزكيتهــا. ولــذلك، أثره العميق يف صقل النفوس وتربيتهــا

مــن بــني األوالد مــن أّمت حفــظ القــرآن وهــو ابــن ســت ســنوات أو ســبع ســنوات 
 ».ومن شّب على شيء شاب عليه«وغري ذلك 

اقْـــَرْأ  * ْنَســاَن ِمــْن َعَلــقٍ َخلَــَق اإلِ  * اقْـــَرْأ بِاْســِم رَبِّــَك الَّــِذي َخَلــقَ يقــول تعــاىل:   
 ]5- 1العلــق: [ َعلَّــَم اِإلْنَســاَن َمــا لَــْم يـَْعلَــمْ  * الَِّذي َعلَّــَم بِــاْلَقَلمِ  * َورَبَُّك اَألَكَرمُ 

الــذي فــاض علــى اإلنســان ، فالقراءة وطلب العلم ال يكون إال باســم اهللا اخلــالق
عنـــدما عّلمـــه ربّـــه ، مبـــدًءا مـــن آدم عليـــه الســـال، عموًمـــا مبـــا شـــاء لـــه مـــن علمـــه

  األمساء كّلها.
َعلََّمــُه  * َخلَــَق اِإلْنَســانَ  * َعلَّــَم اْلُقــْرآنَ  * الرَّْحَمــانُ ويقول تعاىل يف سورة الــرمحن:   

بعــد ، تبــدأ الســورة بأحــّب األمســاء احلســىن، وهنــا أيًضــا ]4- 1الــرحمن: [ اْلبَـيَــانَ 

صخ



  خصائص التعليم في عصر الحضارة اإلسالمّية     44

  

مث ، الً عّلمــــه القــــرآن أوّ ، بفضــــل رمحتــــه اإلنســــانَ ، الــــذي» الــــرمحن«، لفــــظ اجلاللــــة
 الً عّلمــه البيــان تاليًــا. فــإذا مــا تــرّىب اإلنســان مقــرًّا بــأّن علمــه لــيس إال فيًضــا وفضــ

وكـــان تعّلمـــه القـــرآن والعلـــوم الدينيّـــة األخـــرى مـــا يتناســـب مـــع ، ونعمـــًة مـــن خالقـــه
، وتيســريه للحفــظ عنــد الصــغار، مــع التأكيــد علــى تعّلــم القــرآن يف الصــغر - عمــره
ــْرنَا اْلُقــْرآَن لِلــذِّْكِر فَـَهــْل ِمــْن ُمــدَِّكرٍ هللا تعــاىل: يقــول ا  - ]17القمــر: [ َوَلَقــْد َيسَّ

، لــه أثــٌر كبــري يف توســيع مــدارك األطفــال فإّن هذا العلــم ســيكون، سابًقا ملا سوامها
م وتعويدهم احلفــَظ وشــّدة املالحظــة. فالعالمــة الكبــري ابــن ســينا أمت ، وتقوية ذاكر
وقــام بعــالج الســلطان نــوح بــن منصــور ، لكــرمي ابــن عشــر ســنواتحفــظ القــرآن ا

وأّلف ما يزيد علــى مئــيت كتــاب معظمهــا ، ومل تتجاوز سنه الثامنة عشرة، الساماين
الـــذي يقـــول عنـــه الطبيـــب الكنـــدي ويلـــيم » القـــانون«أشـــهرها كتـــاب ، يف الطـــب

لكــــرمي فــــالقرآن ا». األول ألطــــول فــــرتة مــــن الــــزمنبـــــي اإلجنيــــل الط«أوســــلر إنــــه: 
هــو مــا ال ، واحلــديث النبــوّي الشــريف ميــثالن أعلــى أنــواع احلكمــة. فــالقرآن الكــرمي

ميكن أن يرقى إليــه بشــر. واحلــديث النبــوّي الشــريف هــو أقصــى مــا ميكــن أن يرقــى 
ــا يف  إليـــه بشـــر. ويف كـــل ذلـــك أرقـــى أنـــواع احلكمـــة والبالغـــة والعلـــم واحلجـــة. كمـ

ميـــّل القـــارئ تكرارهـــا واســـتنباط املـــواعظ ال ، دروس وعـــرب بالغـــة، القصـــص القـــرآينّ 
تشـــريع ربـــاّين خلـــري النـــاس أمجعـــني. فـــإذا أتقـــن األوالد ، منهـــا. ويف القـــرآن والســـّنة
ويتـــزودون ، حيتكمـــون إليهمـــا، كانـــا هلـــم زاًدا مـــدى العمـــر،  حفظهمـــا منـــذ الصـــغر

وعنـــد كـــل منعطـــف واســـتحقاق. ، يف كـــل مـــا يعرتضـــهم مـــن أمـــور حياتيّـــة، منهمـــا
فتقــّدموا ، جتّلــى اإلبــداع عنــدهم، إىل العلــوم األخــرى، بعــد ذلــك، نطلقــوافــإذا مــا ا

وكـــانوا رّواًدا يف العديـــد مـــن اجملـــاالت العلميّـــة والبحثيّـــة ، علـــى غـــريهم يف عصـــورهم
وتــأمر ، تــأمر بــالتفّكر والتــدبّر والتأّمــل، أيًضا، والتطبيقّية. خصوًصا أّن علوم الدين

، ا تــأمر بعمــارة األرض وتعلــيم النــاس مــا يــنفعهمكمــ،  باالستزادة من العلوم مجيعهــا
مــــن حفــــٍظ ، أن البــــدء بــــالتعليم الــــديين، وتنهــــى عّمــــا يضــــّرهم. أضــــف إىل ذلــــك

ســاهم يف ارتبــاط وثيــق بــني علــوم ، للقرآن الكرمي والسّنة النبوية الشريفة وتدبر هلمــا
فيـــه يف الوقـــت الـــذي كانـــت ، الـــدين عموًمـــا والعلـــوم يف النهضـــة العلميـــة الســـليمة

واســـعة بـــني رجـــال الكنيســـة وعلمـــاء ذلـــك  أوروبـــا تعـــاين مـــن انشـــقاق كبـــري وهـــّوة
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وصلت إىل تكفري أهل العلوم املدنية وزجهم يف السجون وقــتلهم ومــا إىل ، العصر
ذلــك. وُعــِرف هــذا العصــر بعصــر االحنطــاط العلمــي يف أوروبــا. ومل تــنهض أوروبــا 

ا إال بعد أن أدرك احلكــام ورجــال الــد عنــدما طلبــوا ، ين فيهــا هــذه املســألةمن كبو
م ــا وعـــادوا إىل بالدهـــم حيملـــون ثقافـــة هـــذا ، العلـــم يف مـــدارس املســـلمني وجامعـ

، االرتبــــــاط الوثيــــــق بــــــني احلكــــــام ورجــــــال الــــــدين وأهــــــل العلــــــوم املدنيــــــة فأنشــــــأوها
وبــدأت اجلمعيــات الدينيــة بإنشــاء املــدارس واملعاهــد التعليميــة يف أوروبــا ، وطبقوهــا

  وعرفت باإلرساليات واملدارس التبشريية (كاجلزويت والفرير وغريمها).وخارجها 
مــن أن  7/7/2012جتدر اإلشارة إىل ما أورده موقع اجلزيــرة أون اليــن بتــاريخ   

قـــد ، أنـــدري كارســـون، ممثـــل الكـــونغرس الـــدميقراطي مـــن واليـــة إنـــديانا األمريكيـــة
دارس األمريكيــة. وأوضــح  طالب جبعل أسس القرآن الكرمي منهاًجا للتعلــيم يف املــ

كارســـــــــون يف خطابـــــــــه أمـــــــــام مـــــــــؤمتر الـــــــــدائرة اإلســـــــــالمية لشـــــــــمال أمريكـــــــــا يف 
بــــأن املــــدارس الدينيــــة وخاصــــة اإلســــالمية الــــيت تتخــــذ القــــرآن ، 27/5/2012

وحتفــز علــى ، أساًســا يف تعاليمهــا حتقــق جناًحــا كبــريًا يف كافــة اجملــاالت التعليميــة
  .)22(خرىاإلبداع واالبتكار بعكس املدارس األ

يقــول الكاتــب علــي بــن نــايف الشــحود يف   التأكيــد علــى التربيــة قبــل التعلــيم:  -2
معــامل القريــة يف أحكــام «عــن كتــاب  الً نقــ )23(»...احلضــارة اإلســالمية«كتابــه 
حيــث «وقــد متيّــز التعلــيم يف الكتّــاب باالهتمــام بــاآلداب االجتماعيّــة »: احلســبة

وتعويــــدهم العــــادات ، يتهم الرتبيــــة الصــــاحلةوتــــرب، يقــــوم املعلّــــم بتأديــــب األطفــــال
طبًقـــا للُعـــرف ، ومراعـــاة الـــذوق واألدب، احلســـنة وتعلـــيمهم كيفيّـــَة احـــرتام النـــاس

ــــم مــــن النــــاس، وأن يُلقــــوا الســــالم علــــى مــــن يــــدخل علــــيهم، اجلــــاري ، أو ميــــّر 
ـــِربّ الوالـــدين ، والســـالم عليهمـــا، واالنقيـــاد ألمرمهـــا بالســـمع والطاعـــة، ويـــأمرهم ِب

بـــــه علـــــى إســـــاءة وَيضـــــِرب املعلّـــــم طالّ ، قبيـــــل أياديهمـــــا عنـــــد الـــــدخول إليهمـــــاوت
وغري ذلك من األفعال اخلارجة أحيانًــا عــن قــانون ، والُفحش يف الكالم، األدب
  .)24(»الشرع

مــا يوضــح ذلــك ، عــن رياضــة األطفــال وتــربيتهم، ولعّل يف حديث اإلمام الغــزايل  
وقلبــه الطــاهر جــوهرة نفيســة ، عنــد والديــهأمانــة بـــّي والص«أيًضــا. يقــول الغــزايل: 
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ومائــل إىل كــّل ، وهــو قابــل لكــّل مــا نقــش، خالية من كّل نقش وصورة، ساذجة
وشــاركه ، نشأ عليه وسعد يف الدنيا واآلخرة، ما ميال إليه. فإن عّود اخلري وُعّلمه
كــان وإن ُعــّود الشــر وُأمهــل َشــِقي وَهلَــك. و ، يف ثوابه أبواه وكّل معّلم له ومــؤّدب

بـــّي والــوايل لــه. وعلــى الــوايل (املــدّرس) أن يصــون الص الــِوزر يف رقبــة القــّيم عليــه
عـــن اآلثـــام بـــأن يؤّدبـــه ويهّذبـــه ويعّلمـــه حماســـن األخـــالق... وينبغـــي أن يتـــذّكر 

وإّمنــا تشــمل ، الــوايل (املــدّرس) أّن تربيــة الصــبيان ليســت مقصــورة علــى تعلــيمهم
، م... وُيشــغل يف املكتــب (الكتّــاب) فيــتعّلم القــرآنألوانًا ال تقّل أمهّية عن التعلي

املشـــــي ، يف بعـــــض النهـــــار، وحكايـــــات األبـــــرار... ويعـــــّود، وأحاديـــــث األخيـــــار
واحلركـــــة والرياضـــــة حـــــىت ال يغلـــــب عليـــــه الكســـــل... ينبغـــــي أن يـــــؤذن لـــــه بعـــــد 

يســـــــرتيح إليـــــــه مـــــــن تعـــــــب  الً االنصـــــــراف مـــــــن الكتّـــــــاب أن يلعـــــــب لعبًـــــــا مجـــــــي
 .)25(املكتب...

ــة عنــد المتعّلمــين:م  -3 فالكتّــاب  راعــاة عــدم التجــانس فــي المســتويات العلمّي
ــ» صــفّ «عبــارة عــن   ه غرفــة تضــمّ ا بــاملعىن املعاصــر للكلمــة. إنّــه لــيس صــفًّ ولكّن

ـــيتوّجـــ، مـــنيجمموعـــة غـــري متجانســـة مـــن املتعلّ  كجماعـــة   -بـــدًءا -لـــيهمم إه املعّل
ع بــرّد مــتالئم مــع يرجــ، وعندما حيصــل علــى ردود فعــل غــري متجانســة، متجانسة

للحصــول ، الوقــت الــالزم فــإنّ ، إذا كــان املكــان حمــدوًدا، م. أيمــتعلّ  ة كــلّ وضــعيّ 
ل املتقــّدمون مــنهم ويتحــوّ ، حمــدود... ة غــريُ ة التعليمّيــنــة مــن املــادّ ة معيّ علــى كمّيــ

يقــول اإلمــام  م.للمعلّــ» مســاعدين«أو » معيــدين«أو » وكــالء«أو» عرفــاء«إىل 
إّن مــــن واجــــب املــــدّرس أن ال يشــــرك الــــذكّي مــــع «للدنيــــة: الغــــزايل يف الرســــالة ا

 ».يّ ـفهو تقصري يف حّق الذكّي وإرهاق للغب، يف التلّقيبـّي الغ
بــّني الرســول صــّلى اهللا عليــه وســّلم أمهيّــة  السؤال من ضروريات التعليم الناجح:  - 4

وقــد ». الفإّمنــا شــفاُء العــّي الســؤ «... الســؤال يف العملّيــة التعليمّيــة حيــث يقــول: 
أكثـــر مــــّما أخـــذوه مـــن ، ملـــا تلّقـــوه أجوبـــًة عـــن ســـؤالٍ ، إّن النـــاس أشـــّد تـــذّكرًا، قيـــل

 ،ألّن عمليّــة طــرح األســئلة حتمــل علــى التفكــري اجلــادّ ، طريق القراءة واحلفظ. ذلك
حيّــًة يف الفكــر. فاألســئلة هــي لــّب الــتعّلم ومــّخ ، وجتعل األمــور واضــحة يف الــذهن

  ».كنوز العلم أسئلة وأجوبة«الدراسة. وقيل أيًضا: 
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 نّ أي إ »العلــم خــزائن ومفاتيحهــا الســؤال« ويقــول اإلمــام ابــن شــهاب الزهــري:  
  .ور العلماء من العلم هو مساَءلَُتهمما يف صد ستخرجُ الذي يَ 

فقــال: ، يهــابوا الســؤال ويســتحيوا منــه ب أالّ طالــب الطــالّ بـــي وحــّث علــّي بــن أ  
. وقيــل ألحــدهم: بـــَِم أدركــت هــذا )26(»يــاء باحلرمــانواحل، قُرِنَــِت اهليبــُة باخليبــة«

ا أخــذت منــه ، وقلب عقول، بلسان سؤول«العلم؟ فقال: 
ً
وكنُت إذا لقيُت عامل

  .)27(»وأعطيته
، ال يســـأله إنســـان، فيهـــا ثَ َكـــمَ ، ملـــا قـــدم عســـقالن وحيكـــى أّن ســـفيان الثـــوريّ   

ه بلـــد فإنـّــ، بلـــدألخـــرج مـــن هـــذا ال، أكـــروا يل (أي اســـتأجروا يل) راحلـــة«فقـــال: 
  ».ميوت فيه العلم

، فكان على الطالب أن يسأل تفقًهــا، وكانت األسئلة جتري تبًعا آلداب خاّصة  
ــا وال ريــاءً  فــال ، كمــا كــان عليــه أن خيتــار الوقــت املناســب إللقــاء ســؤاله،  ال تعّنًت

 .)28(وال زميله وهو يسأل، يقاطع مدّرسه وهو يتكّلم
لغــة  -ول القــرآننـــز حــىت قبــل  -علــى الــدوامالعربيــة  اللغــة كانــت اللغــة العربيــة:  -5

ــ ــا ودّقــغنّي ــ، ة وصــفهاة مبفردا رة يف حميطهــا وبــني فاعلــة ومــؤثّ ، تهــاة يف طواعيّ حّي
مبوجز املفــردات ، املشاعر واألحاسيس أهلها. متلك القدرة على التعبري عن أدقّ 

مـــع ، نـــة الكافيـــةواملرو ، ات والتشـــابيه واالســـتعاراتكمـــا متلـــك املشـــتقّ ،  والتعـــابري
مــع املصــطلحات اجلديــدة. ولــذلك ُحــّق للعــرب أن  ف اللغويّ القدرة على التكيّ 

ا ا مع ، يفخروا  ، اخلامت الكتاب السماويّ ، ول القرآن الكرمينـز ويزدادوا فخًرا 
ـــا بـــل ويتمّســـ، ةباللغـــة العربيّـــ ـــايـــزدادوا متّســـكوا  مـــع بـــدء الرتمجـــات مـــن ، ًكا 

مــــا يلــــزم  ات وكــــلّ فأوجــــدوا املصــــطلحات واملشــــتقّ ، غــــتهماللغــــات األخــــرى إىل ل
 للحفاظ عليها.

فــــأّلفوا كتــــب النحــــو واملعــــاجم ، علًمــــا بــــالَغ األمهّيــــة، عنــــدهم، اللغــــةوكــــان فقــــه   
ويشــــرح كــــّل كلمــــة ، وكــــان بعــــض هــــذه املعــــاجم يضــــّم ســــّتني جملّــــًدا، العظيمــــة

 بالتفصيل مع الصور والرسوم.
لعمـــل يف جمـــال وانصـــرف إىل ا، زل عـــن العـــرشعنـــدما تنـــا، فهـــذا خالـــد بـــن يزيـــد  

وعهــــد إلــــيهم برتمجــــة ، مــــني مــــن اإلغريــــق واألقبــــاطدعــــا املتعلّ ، العلــــوم وأحباثهــــا
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ــاملؤلّ  ــة والقبطّيــفــات اليونانّي مصــرًّا بــذلك علــى أن يتعامــل مــع ، ةة إىل اللغــة العربّي
ــا الــيت وصــ، ةالثقافات املختلفة باللغة العربيّ  ــا إليــه.ولــيس بلغا وقــد وضــع  لت 

  .)29(عهد الرتمجة عند العرب بذلك بدء
خـــاف العـــرب ، واخـــتلط العـــرب بـــالعجم، ةوعنـــدما كثـــرت الفتوحـــات اإلســـالميّ   

لســالمة لســان ، فكــانوا يرســلون أبنــاءهم إىل الباديــة بـــّي،علــى فســاد اللســان العر 
  .من الشوائب واملفردات الدخيلة نقّيةة فحافظوا بذلك على اللغة العربيّ ، أهلها

ا باللغــة العربيــة تعّلم اللغات األخرى:  -6 مل يتــواَن ، ورغم هذا االهتمام الكبري جــدًّ
ما دام عند اآلخرين علٌم مفيــد ميكــن ، املسلمون عن االهتمام باللغات األخرى

ورســـالة اإلســالم رســـالة ، ومــا دامـــت هلــم عالقـــات وصــالت بــاآلخرين، اقتباســه
  بل هي للناس كافّة.، عاملّية ال تقتصر على قوم دون آخرين

الصحايبَّ زيًدا بن ثابــت ، صلى اهللا عليه وسلم، من أجل ذلك أمر رسول اهللا  
ا يف ذلــك احلــني ريانّية الــيت كــان اليهــود يســتعملو فأتقنهــا ، أن يتعّلم اللغــة الُســ

، صــّلى اهللا عليــه وســلم، واســتغىن الرســول، قــراءة وكتابــة، رضــي اهللا عنــه، زيــد
كما كان هناك كثٌري من الصحابة مـــّمن ،  ة من اليهودوسطاء الرتمج بذلك عن

وقد اســتعملوا هــذه اللغــات يف الــدعوة إىل ، يعرفون الفارسّية والرومّية واحلبشّية
  اهللا. وملثــــــــــــــــــــــل ذلـــــــــــــــــــــــك كـــــــــــــــــــــــان الشــــــــــــــــــــــاعر صـــــــــــــــــــــــفي الـــــــــــــــــــــــدين احلّلـــــــــــــــــــــــي 

  هـ) يقول:750- 677(
 بقـــــــدر لغـــــــات املـــــــرء يكثـــــــر نفعـــــــه

فتلــــــك لــــــه عنــــــد امللّمــــــات أعــــــوانُ  
 لــــــــــــــــى درس اللغــــــــــــــــاتفأقبــــــــــــــــل ع

فكــــــّل لســــــان يف احلقيقــــــة إنســــــانُ  
هــو وحــده ، املعلــم االرتبــاط المباشــر بــالمعلم وإجــازة التعلــيم (أو الشــهادة):  -7

 هـــي التعبـــري الـــذي يعـــين نقـــل أو حـــقّ واإلجـــازة ، لـــه أن جييـــز طالبـــه الـــذي حيـــقّ 
ذلـــك  مّ ويـــت، ة مـــا إىل شـــخص آخـــر (كمـــا ينتقـــل اإلرث)ة معرفيّـــاســـتعمال مـــادّ 

 م يوصــــي أو جييــــز بــــاملوقع التعليمــــيّ ي. فقــــد كــــان املعلّــــأو خطّــــ بشــــكل شــــفهيّ 
 به اتقانًا ملا تعّلم.ألكثر طالّ 
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ــــا أشــــّد «، ويؤكــــد ابــــن خلــــدون أمهّيــــَة التلقــــني املباشــــر واملشــــافهة يف التعلــــيم   ألّ
» مزيــُد كمــاٍل يف التعلــيم، الرحلــة يف طلــب العلــوم«و »استحكاًما وأقوى رسوًخا

  ».فخطؤه أكثر من صوابه، من كان شيخه كتابه«انوا يقولون: وك
مــن تشــّيخ مــن بطــون الكتــب ضــّيع «يقــول: ، رمحــه اهللا -وكــان اإلمــام الشــافعي  

  ».األحكام
حفــظ القــرآن الكــرمي ذلــك أّن ، »ال علــم ملــن ال شــيخ لــه«كمــا يقــول أحــدهم:   

ة ظَــــفَ ى احلَ وهــــو الــــذي جييــــز. ولــــذلك تــــر ، ال يــــتّم إال علــــى يــــد الشــــيخ احلــــافظ
م، حـــىت يومنـــا هـــذا، اجملـــازين  إىل الً وصـــو ، حافظًـــا عـــن حـــافظ، حيملـــون إجـــازا

املشــافهة يف التعلــيم مل  م. جتــدر اإلشــارة إىل أنّ ى اهللا عليــه وســلّ صــلّ ، رســول اهللا
فقــد كانــت عنــد العــرب قبــل اإلســالم بســبب عــدم وجــود ، ة حبتــةتكــن إســالميّ 

 مــــن شــــعر ونثــــرٍ ، لــــت إلينــــا ثقــــافتهموقــــد انتق، الكتــــب املنســــوخة بشــــكل كــــافٍ 
مـــن جيـــل إىل جيـــل. ويف  بفضـــل احلفـــظ والنقـــل الشـــفهيّ ، وغـــري ذلـــك وحكمـــةٍ 

، فهــا هــو رســول اهللا، زمــن الــدعوة اإلســالمية حافظــت املشــافهة علــى مواكبتهــا
 ولــو غــوا عــّين بلّ «و »مــنكم الغائــب الشــاهدُ  غِ ليبلّــ«م يقــول: ى اهللا عليــه وســلّ صــلّ 
  ».ى من سامعورّب مبّلغ أوع، آية

فقــد أوجــد املســلمون نظــام ، أّمــا يف االختصاصــات اإلنســانّية العليــا واملهــن احلــرّة  
عـــام ، كّلـــف اخلليفـــة املقتـــدر،  يف الطـــبّ  الً فمـــث، اإلجـــازة مـــن اجلهـــات املختّصـــة

َســـنان بـــَن ثابـــت بـــن قـُـــرّة إجـــراء االمتحـــان وإعطـــاء اإلجـــازة لكـــّل مـــن ، م931
طبيــب). مث  900اء يف بغــداد حينئــٍذ حــوايل تثبــت كفاءتــه. (وكــان عــدد األطّبــ

أصـــدر أمـــًرا تنظيميًّـــا حـــّدد فيـــه أصـــول العمـــل يف الطـــّب وحصـــره يف مـــن جيتـــاز 
االمتحـــان (الكولوكيـــوم) وحيصـــل علـــى إجـــازة تكـــون لـــه وثيقـــة رمسيـــة ختّولـــه حـــّق 

وخيضــع للمراقبــة بعــد نيــل اإلجــازة (وخاّصــة الطبيــب ، ممارســة الطبابــة دون غــريه
  .)30(املستجّد)

، إذا طلب الرجل العلــم«يقول احلسن البصرّي:  أدبهم في طلب العلم ونقله:  -8
إذا «ويقــــول أيًضــــا: » فينبغــــي أن يـُـــرى ذلــــك يف ختّشــــعه وزهــــده ولســــانه وبصــــره

وتعّلــم ، أحــرص منــك علــى أن تقــول، علــى أن تســمع، جالســَت العلمــاَء فُكــنْ 
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ى أحــد حديثــه. وإن وال تقطع عل، كما تتعّلم حسن الصمت،  حسن االستماع
 ».العلم بال أدب كناٍر بال حطب«وكانوا يقولون: » طال حىت ميسك

ــا    مشــس العــرب تســطع علــى «وتقــول املستشــرقة األملانيــة زيغريــد هونكــه يف كتا
فيأخـــذ ، كـــان الّفالحـــون يســـّلمون أوالدهـــم إىل معّلمـــني يف املدينـــة»: «الغـــرب

اده حســـب مـــا أويت مـــن ذكـــاء إلحـــدى ويتعّهـــد بإعـــد، إىل منــــزلهبــــّي املعلّـــم الص
أو كّميــة مــن املــواّد ، ويقــّدم الوالــد مقابــل ذلــك مبلًغــا مــن املــال، وظــائف الدولــة

أو موظًّفــا مــن ، الذي يطمع أن يكون يوًما ما قاضــًيابـّي ويذهب الص، التموينّية
ويشـــرتي لـــه ، لنــــز يعاونـــه يف أعمـــال امل، مـــع معّلمـــه فـــال يفارقـــه، مـــوظّفي الدولـــة

 يصطحبه يف خروجه إىل احلّمام أو إىل اجلامع...، ته من السوقحاجا
مبحّبــــة أبويّــــة؛ فقــــد يّتفــــق ألحــــد ، مــــن تالميــــذهم، املعّلمــــون هــــذا الوفــــاء وقابــــل  

ويظـــّل ، ليشـــرتَي لتلميـــذه املـــريض مـــا يلزمـــه مـــن الـــدواء، املعّلمـــني أن يبيـــع محـــاره
  .»بل وحيمله بنفسه إىل احلّمام الساخن، خيدمه طوال مرضه

أعـــزُّ النـــاس علـــّي جلـــيٌس «يقـــول:  -رضـــي اهللا عنـــه -وكـــان عبـــد اهللا بـــن عبـــاس  
  ».فواهللا لو وقعت ذبابٌة على أحدهم آلذتين، لطلب العلم

، اليت ألقاها شــفهًيا يف إحــدى حماضــراته، ومل يكن ألحٍد أن يأخذ آراء أستاذه«  
يقول الطلبة دون أن يستأذن أستاذه صاحَب الرأي نفسه. و ، ليدّرسها لتالميذه

إنـّـه قــد غمــر ، الــذي ميــنحهم تصــاريح نقــل إنتاجــه العلمــيّ ، عن أستاذهم الكــرمي
أّن مــن حيصــل علــى هــذا اإلذن ميلــك حــّق ، ذلــك، األرض بشهود علــى عبقريّتــه

  ».وبذلك كان حفظ حّق املؤلف مرعيًّا مقّدًسا، تدريس ما صرّح له به
أخـــذ احلـــديث عـــن املشـــايخ و «يقـــول املـــؤرخ عبـــد الكـــرمي بـــن حممـــد الســـمعاين:   

ومنهــا أن ، ومنهــا أن تقــرأ عليــه، يكــون علــى أنــواع منهــا أن حيــّدثك بــه احملــدث
ومنهــا أن ، وتســتجيز منــه روايتــه، ومنهــا أن تعــرض عليــه، يُقرأ عليه وأنت تســمع

يكتب إليك ويأذن إليــك يف الروايــة فتنقلــه مــن كتابــه أو مــن فــرع مقابــٍل بأصــله. 
  .)31(»ميلي عليك وتكتبه من لفظ...وأصّح هذه األنواع أن 

ــــدكتور ســــعيد امساعيــــل علــــي يف كتابــــه    أعــــالم تربيــــة يف احلضــــارة «وقــــد ذكــــر ال
كتبوا عــن أدب طلــب ،  جمموعة من املؤلفات ألعالم من العرب )32(»اإلسالمية
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  العلم منها:
لعبـــــــد الكـــــــرمي بـــــــن حممـــــــد بـــــــن منصـــــــور » أدب اإلمـــــــالء واالســـــــتمالء«  ●

 السمعاين.
 لربهان اإلسالم الزرنوجي.» ملتعلم طريق التعلمتعليم ا«  ●
لبـــــدر الـــــدين ابـــــن » تـــــذكرة الســـــامع واملـــــتكلم يف آداب العـــــامل واملـــــتعلم«  ●

ـــا التـــدريس زمًنـــا ، مجاعـــة احلمـــوي الـــذي ويل القضـــاء مبصـــر زمًنـــا وزاول 
 آخر.

البـــن حجـــر اهليثمـــي الـــذي تنـــاول قضـــية أجـــور املعلمـــني » حتريـــر املقـــال«  ●
لطة التعليميـــــة وأوضـــــاع الطـــــالب يف املـــــدارس الداخليـــــة ومســـــتويات الســـــ

 والعقوبات التأديبية.
 للشيخ زكريا األنصاري.» اللؤلؤ النظيم يف روم التعلم والتعليم«  ●
 للفقيه الظاهري ابن حزم.» األخالق والسري يف مداواة النفوس«  ●
 حملمد بن علي الشوكاين.» أدب الطلب«  ●

  وغري ذلك كثري.    
، : رفع القرآن الكرمي من شأن العلــم وأهلــه يف آيــات عديــدةالعلم وأهَله توقريهم  -9

 ... ُقْل َهْل َيْسَتِوي الَِّذيَن يـَْعَلُموَن َوالَِّذيَن الَ يـَْعَلُموَن...حيث يقول تعــاىل: 
 ... يـَْرَفــِع اللَّــُه الَّــِذيَن آَمُنــوا ِمــْنُكْم َوالَّــِذيَن ُأوتُــواخــرى: ويف آيــة أ، ]9 الزمــر:[

  ...]11اجملادلة: [ اْلِعْلَم َدرََجاٍت...
، مــن حــّق العالـــِِم عليــك«أنـّـه قــال:  -كّرم اهللا وجهــه  -طالببـي وعن علّي بن أ  

وال ُتِشــْر ، وجتلــس قّدامــه، وعلــى القــوم عاّمــة، أن ُتســّلم عليــه خاّصــة، إذا أتيتــه
، ثوبــهوال تقــل: قــال فــالن خــالَف قولــك. وال تأخــذ ب، وال تغمــز بعينيــك، بيدك

الـــيت ال يـــزال يســـقط ، فإّمنـــا هـــو مبنــــزلة النخلـــة املرطبـــة، وال تلـــّح عليـــه يف الســـؤال
حــّق املعلــم «ويقــول اإلمــام الغــزايل يف كتابــه اإلحيــاء: ، )33(»عليــك منهــا شــيء

، فــــإن الوالــــد ســــبب الوجــــود احلاضــــر واحليــــاة الفانيــــة، أعظــــم مــــن حــــق الوالــــدين
  ».واملعلم سبب احلياة الباقية

كــــان معّلًمــــا يف قصــــر « -عــــامل النحــــو املشــــهور -أن الشــــيخ الكســــائي ويــــروى  
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فلّمــا ، ويف ذات يــوم شــرح الــدرس، يعّلــم ولديــه األمــني واملــأمون، هــارون الرشــيد
فاختلفــا علــى ذلــك مث اتفقــا علــى ، انتهى من ذلك استبق التلميــذان حلمــل نعلــه

  ».له الً أن يقّدم كّل واحٍد نع
ــــدين   ــــق «الزرنــــوجي يف كتابــــه:  ويــــروي اإلمــــاُم برهــــان ال تعلــــيم املــــتعّلم علــــى طري

، ليعّلمـــه العلـــم واألدب، أّن هـــارون الرشـــيد بعـــث ابنـــه إىل األصـــمعي، »الـــتعّلم
فعاتــب ، وابــن اخلليفــة يصــّب املــاء علــى رجليــه، فــرآه يوًمــا يتوّضــأ ويغســل رجليــه

فلمـــاذا مل ، إّمنـــا بعثتـــه لتعلَِّمـــه العلـــم وتؤّدبـــه«اخلليفـــُة األصـــمعّي يف ذلـــك بقولـــه: 
  .)34(»ويغسَل باألخرى رجلك؟، ه بأن يصبَّ املاء بإحدى يديهتأمرْ 

فصــادفا ، ويُــروى أّن اإلمــام أبــا حنيفــة النعمــان كــان يســري مــع تلميــذه يف طريــق  
انتبــه مــن الوقــوع يف احلفــرة. فقــال لــه تلميــذه: إن «فقال اإلمــام لتلميــذه: ، حفرة

  ».وقعِت األّمة معك، وإن أنت وقعتَ ، أنا وقعُت وقعُت مبفردي
خـــَري » مـــن عّلمـــين َحرفًـــا صـــرُت لـــه عبـــًدا«ولعـــّل يف القـــول املـــأثور عنـــد العـــرب:   

 توقريًا واحرتاًما وتقديًرا للعلم وأهله.، دليل على توقري التلميِذ معّلَمهُ 
ظهــر هــذا املصــطلح يف العــامل حــديثًا (أواخــر  التعلــيم المســتمّر أو المســتدام:  -10

الـــذي » لتطـــوير التعلـــيم املـــؤمتر القـــوميّ «وقـــد جـــاء يف توصـــيات  القـــرن املاضـــي)
، مــدى احليــاة األخــذ بفلســفة التعلــيم املســتمرّ : «1987عقــد يف القــاهرة عــام 

مـــني  ل لـــدى املتعلّ ويشـــكّ ، ةات التعليميّـــحبيـــث يـــنعكس يف مجيـــع املراحـــل والتبعيّـــ
، تراثنـــا اإلســـالميّ  تعـــود إىل، هـــذه الفلســـفة أصـــيلة إذ إنّ ، اًهـــا أساســـًيااجتّ  ةً كافّـــ

  ».اليوم... ويتبناها العاملُ 
د إىل التــزوّ منذ ما يزيد على أربعة عشر قرنًا من الزمــان دعوة القرآن الكرمي لكّن   

 ... َوقُـــْل َربِّ ِزْدنِـــي ِعْلًمـــاعمـــٍر وعصـــٍر ومصـــر  دعـــوة مفتوحـــة لكـــلّ ، بـــالعلم
َماَواِت َواَألْرِض َوَما تـُْغِني ُقِل اْنظُُروا َماَذا ِفي السَّ ويقول أيًضا:  ]114طه: [

ـــــْوٍم الَ يـُْؤِمنُـــــونَ  وقـــــد اشـــــتهر عنـــــد . ]101يـــــونس: [ اآليَـــــاُت َوالنُّـــــُذُر َعـــــْن قـَ
حــىت ظّنهــا بعــض ، »طلــب العلــم مــن املهــد إىل اللحــد: «املسلمني هذه احلكمة

بـــن النـــاس حـــديثًا نبويًـــا وهـــي مـــن مـــأثور الثـــراث اإلســـالمي. وكـــان اإلمـــام أمحـــد 
حـــّد الـــتعلُّم وســـئل أحـــد احلكمـــاء عـــن ». مـــع احملـــربة إىل املقـــربة«ول: حنبـــل يقـــ
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قولــه: ، ومــن ِحَكــِم عبــد اهللا بــن املبــارك». م هو حّد احليــاةإن حّد التعلُّ «فقال: 
ا ما طلــب العلــم«

ً
وكــان علــي ». فــإذا ظــّن أنـّـه َعلِــَم فقــد جهــل، ال يزال املرُء عامل

وســئل ». اب مينــع مــن االزديــاداإلعجــ«يقــول:  -رضــي اهللا عنــه-طالــببـي بن أ
أبــو عمــرو بــن العــالء: مــىت َحيســُن بــاملرء أن يــتعّلم؟ قــال مــا حُســنْت بــه احليــاة. 

ألن ، وسئل سفيان بن عيينة: من أحوج النــاس إىل طلــب العلــم؟ قــال: أعلمهــم
اخلطــأ منــه أقــبح. وســئل احلســن عــن الرجــل لــه مثــانون ســنة: أحيســن أن يطلــب 

  به أن يعيش؟ العلم؟ قال: إن كان حيسن
وكـــــان أئمـــــة اإلســـــالم إذا قيـــــل ألحـــــدهم: إىل مـــــىت تطلـــــب العلـــــم؟ فيقـــــول: إىل   

  .)35(املمات 
  وكان أبو النواس يقول:  
  فقل ملن يّدعي يف العلم فلسفةً   
  حفظَت شيًئا وغابت عنك أشياءُ       
 وكان شاعرهم يقول:  
  يوم ومل أستِفْد هًدىبـي إذا مّر   
  من عمري كذاومل أكتسب علًما فما       

  .»والعلم ال يعطيك بـَْعَضُه إن مل تـُْعِطِه كّلك«وقال غريهم: 
العلــم يف «مــن األمثــال املــأثورة عنــد العــرب  التفــرغ لطلــب العلــم مــن الصــغر:  -11

بعــــض  )36(ي خليفــــة يف كتابــــه. وقــــد أوجــــز حــــاج»كــــالنقش يف احلجــــر،  الصــــغر
أن يكون الطالــب  ،حتصيل العلممن شرائط  إنّ «شروط حتصيل العلم يف قوله: 

حــىت األهــل واألوالد ، قليــَل العوائــق، ملتفــت إىل الــدنيا غــريَ ، ا فــارغ القلــبشــابًّ 
  ».والوطن

أن ، وهــم يف ســّن مبكــرة، ب علــى حلقــات التعلــيموكــان مــن نتيجــة إقبــال الطــالّ   
أتقنــوا قســطًا كبــريًا مــن العلــوم. ووصــلوا إىل مراكــَز علمّيــة مرموقــة وهــم يف مطلــع 

بـــل العمـــر. ولــــّما بلـــغ ابـــن ســـينا عشـــَر ســـنني كـــان قـــد أتقـــن علـــم الشـــباب ومقت
وحســــاب اهلندســــة واجلــــرب ، وحفــــظ أشــــياء مــــن أصــــول الــــدين، القــــرآن واآلداب

م غزيرة وافرة)37(واملقابلة م.، . ولذلك كانت عطاءا   ومستمرة طوال حيا
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: عــرف املســلمون يف العصــور الوســطى فكــرة توجيــه التالميــذ حســب مــواهبهم  -12
وجيــــه التالميــــذ حســــب مــــواهبهم. وكانــــت عمليّــــة التوجيــــه تبــــدأ بعــــد أن جيتــــاز ت

والـــيت يـــتعّلم فيهـــا طرفًـــا مـــن العلـــوم الضـــرورية يف ، التلميـــذ املرحلـــة األوىل للتعلـــيم
، ويتّجــــه بعــــد ذلــــك إىل العلــــم أو اِحلرفــــة، كــــالقراءة والكتابــــة واحلســــاب،  احليــــاة

ــــتعّلم العلــــوم يصــــلح إذ لــــيس كــــّل أحــــٍد يصــــ«حســــب اســــتعداده وتكوينــــه  لح ل
بــل يفــّوض أمــره إىل ، خيتار نوع العلم بنفســه . وينبغي للطالب أالّ )38(»جلميعها
وعلــى املعلّــم أن يشــّخص طبيعــة املبتــدئ «ملا لــه مــن جتــارب يف ذلــك. ، األستاذ

وال يكّلــــف الزيــــادة عــــن ، ويعّلمــــه علــــى مقــــدار وســــعه، مــــن الــــذكاوة أو الغبــــاوة
  ».يئس من حتصيل العلم ويّتبع اهلوى وُيشكل تعليمهفإنه إذا كّلف ، مقداره

أما التوجيه املهين عند الطالــب فقــد ذكــره ابــن ســينا بدقــة ووضــوح حيــث يقــول:   
لكــــن مــــا شــــاكل طبعــــه ، ممكنــــة لــــه ومواتيــــةبـــــي لــــيس كــــل صــــناعة يرومهــــا الص«

دون ، وتنقــاد بالطلــب واملــرام، وناســبه وأنــه لــو كانــت اآلداب والصــناعات جتيــب
، وعاريـًــا مــن صـــناعته، مــن األدب الً إذن مــا كـــان أحــد غفـــ، كلة واملالءمـــةاملشــا 

وإذن ألمجــع النــاس كلهــم علــى اختيــار أشــرف وأرفــع الصــناعات... ينبغــي ملــدير 
ويســـرب قرحيتـــه وخيتـــرب بــــي طبـــع الص الً إذا رام اختيـــار الصـــناعة أن يـــزن أو بــــي الص

  .)39(»ذكاءه فيختار له الصناعات حبسب ذلك
وإذا «عـــن هـــذا التفـــاوت بقولـــه: » الرســـالة اللدنيـــة«اإلمـــام الغـــزايل يف  وقـــد عـــّرب   

، حيتــاج املــتعّلم إىل زيــادة الــتعّلم وطــول املــدة، غلبــت القــّوة البدنيّــة علــى الــنفس
وإذا غلــب نــور العقــل علــى أوصــاف احلــّس يســتغين الطالــب بقليــل التفّكــر عــن  

  .)40(»كثرة العلم
ا كــان املســجد هــو املكــان األّول الــذي انطلــق لـــمّ  تكــافؤ الفــرص فــي التعلــيم:  -13

للغــّين والفقــري علــى حــّد ســواء. وكـــان ، فقــد كــان مفتوًحــا للجميــع، فيــه التعلــيم
أّن « ]282:6معجــم األدبــاء [املدّرس يعامل الفقَري معاملَة الغــّين. وقــد ورد يف 

وكــان ، هـــ) كانــت لــه حلقــة كبــرية يف املســجد299حمّمًدا بــن أمحــد بــن كيســان (
مـــن الـــدواب للرؤســـاء والكّتـــاب واألشـــراف ، علـــى بـــاب ذلـــك املســـجد، جيتمـــع

وكان إقباله علــى صــاحب الرقعــة املمّزقــة والعبــاءة اخلَْلــِق ، واألعيان الذين قصدوه
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كإقبالــــــه علــــــى صــــــاحب القصــــــب والوشــــــي والــــــديباج والرَْكــــــب ،  والّطمــــــر البــــــايل
  .)41(»واحلاشية الغاشية

ه لـــيس الظلـــم يف إعطـــاء العلـــم إنّـــ) «47:1يـــاء (ويقـــول اإلمـــام الغـــزايل يف اإلح  
وكانـــت عنايــــة املدّرســــني ». مــــن الظلــــم يف منـــع املســــتحقّ  بأقـــلّ ، لغـــري املســــتحقّ 

م إىل حد اإلنفاق عليهم من ماهلم اخلاصّ    .)42(بتالميذهم الفقراء تصل 
كنــت أطلــب احلــديث والفقــه وأنــا مقــّل رّث «حكــى اإلمــام أبــو يوســف قــال:   

ال  معــه. فقــال: يــا بــينّ  فانصــرفتُ ، حنيفةبـي عند أ يوًما وأنابـي  أفجاءين، احلال
وأنــــت حتتــــاج إىل ، شــــويّ أبــــا حنيفــــة خبــــزه مَ  فــــإنّ ، حنيفــــةبـــــي رجلــــك مــــع أ متـــدّ 

، دين أبــو حنيفــةفتفّقــ بـي.وآثرت طاعة أ، رت عن كثري من الطلبفقصّ ، املعاش
ل يـــوم أتيتــه بعـــد ن أوّ ا كــاإىل جملســـه. فلّمــ تُ دْ ُعــ. فَـ وســـأل عــّين ، رضــي اهللا عنــه

، ا؟ قلـــت الشـــغل باملعـــاش وطاعـــة والـــديقـــال يل: مـــا شـــغلك عّنـــ، ري عنـــهتـــأخّ 
ــا. فنظــرت، ا انصــرف النــاسفلمّ  .فجلست فــإذا ، دفــع إّيل صــرّة وقــال اســتمتع 

 فلزمــــتُ ، هــــذه فــــأعلمين تْ َغــــرَ وإذا فَـ ، لــــزم احللقــــةفيهــــا مائــــة درهــــم. وقــــال يل: ا
ة دفـــع إّيل مائــــة أخــــرى مث كــــان يتعّهــــدين حــــىت ة يســــري مــــدّ  تْ َضــــفلمــــا مَ ، احللقـــة

  .)43(»لتُ ومتوّ  استغنيتُ 
: كــــان معّلــــم الكّتــــاب أشــــبه مــــا يكــــون التنظــــيم اإلداري والشــــروط الوظيفّيــــة  -14

ال ، لكّنــه كــان يتصــّرف ضــمن لــوائَح وإرشــادات معّينــة، بــاملعّلم املنفــرد يف أيامنــا
هــدهم يف انتخــاب املعلّــم الــذي وقد حتّرى والة األمور ج«حيّق له اخلروج عنها. 
م فــــال خيتــــارون هلــــذه املهّمــــة إال مــــن تقــــّرَر عنــــدهم حســــُن ، يتــــوّىل تعلــــيم صــــبيا

، منها االشتهار باالســتقامة والعفــاف، وتوافرت فيه خصال رشيدة مجّة، أخالقه
 الً والعدالة مع اخلربة العاّمة بالقرآن وعلومه. وقــد وضــع الفقهــاء املســلمون خصــا

ال ، فالقابســّي يــرى أنــه ينبغــي أن يكــون مهيًبــا، رهــا يف معّلــم الكّتــابينبغــي تواف
، مرِفًقــــا بالصــــبيان دون لــــني، وال مبســــطًا، وال يكــــون عبوًســــا مغضــــًبا، يف عنــــف

  .)44(»وينبغي أن خيلص أدب الصبيان ملنافعهم
فاشــرتط ، باحملتســب (املفــّتش)مهّمــة اإلشــراف علــى معلّــم الكتّــاب وقــد أنيطــت   

، حافظًــا للكتــاب العزيــز، ّلم أن يكون من أهل الصــالح والعّفــة واألمانــةهلذا املع
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  واألْوىل أن يكون متزّوًجا...، ويدري احلساب، حسن اخلطّ 
، فقـــد قـــام الفقهـــاء مبحـــاوالت تنظيمـــه قـــدر اإلمكـــان، أّمـــا التعلـــيم يف الكتّـــاب  

ة مــن باإلضافة إىل ما كانت تقــوم بــه الدولــ، وأخضعوا الكتاتيب لشروط موّحدة
والــذي لــه ، وعلــى أنظمتهــا مــن خــالل احملتســب ومراقبتــه إيّاهــا، اإلشــراف عليهــا

  احلّق أن مينع من مل تتوافر فيه الشروط الالزمة من ممارسة املهنة.
وأوقـــات الدراســـة فيهـــا حتـــّدد » فطريّـــة يف الغالـــب«وكانـــت احليـــاة يف الكتاتيـــب   

يطــول ويقصــر تبًعــا ، راّســيفشروق الشمس كان بدء اليوم الد، بعالمات طبيعّية
، . وأّمــا بالنســبة إىل الراحــة والعطــل املدرســّية)45(لشــروق الشــمس وأذان العصــر

بعــــد عنــــاء ، قســــطًا مــــن الراحــــةبـــــّي فقــــد لــــوحظ اهتمــــام املســــلمني بإعطــــاء الص
إّن ذلــك «م) يقــول: 1336هـــ/737الدراســة. فهــذا ابــن احلــاج العبــدري (ت 

فــإذا ، »رّوحــوا القلــوب ســاعة وســاعة«م: لقولــه عليــه الصــالة والســال، مســتحبّ 
نشــــطوا لباقيهــــا. وهنالــــك تعطيــــل يف أيـّـــام األعيــــاد ، اســــرتاحوا يــــومني يف اجلمعــــة

  ».والرياح والعواصف والربد واملطر الشديد، وحاالت املرض
فعليه أن يستأجر للصبيان مــن يكــون فــيهم مبثــل  «وإذا تغّيب املعلم ألمر طارئ   

  .)46(»كفايته
عـــدًدا  تضـــمّ ، درج املســـلمون علـــى تعلـــيم األوالد يف حلقـــات التعلـــيم: حلقـــات  -15

كمـــا   »وهـــو عنـــه آخـــذ وبـــه آنـــس، ألقـــنبــــّي عـــن الصبــــّي الص ألنّ «مـــن الصـــبية 
. حــــــىت إّن اخللفــــــاء كــــــانوا ال يكتفــــــون باســــــتدعاء املــــــرّبني )47(يقــــــول ابــــــن ســــــينا

ىل حلقــــات بــــل كــــانوا يرســــلون معهــــم األوالد لينضــــّموا إ، ألوالدهــــم يف القصــــور
عدد طالب احللقات يف املسجد غري  العلم ويستمعوا معهم إىل الدروس. وكان

وكانت بعــض احللقــات تضــم مئــات ، فالتعليم يف املسجد مفتوح للجميع، حمّدد
  الطالب.

مــع ، طالًبــا للعلــم 75و 20يــرتاوح بــني ، فكــان العــدد حمــدوًدا، ا يف املــدارسأّمــ  
ثالمثئـــــة  ة بنيشـــــابور الـــــيت كانـــــت تضـــــمّ مّيـــــكاملدرســـــة النظا،  بعـــــض االســـــتثناءات

، أّما يف املراحل األوىل، . وكان ذلك التجاوز يف املراحل العليا من التعليمطالب
ألنـّـه إذا كثــر العــدد ، فقــد كــان علــى املــدّرس أن يعلّــم عــدًدا حمــدوًدا مــن الصــبيان
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ى فلـــن يســـتطيع أن يعّلمهـــم شـــيًئا علـــى مـــا ينبغـــي. وجيلـــس الشـــيخ أو املعلّـــم علـــ
يكــون ، ويكــّون احلضــور حلقــة أمامــه، ويكــون ظهــره إىل احلــائط، منصــة صــغرية

، وجيلـــس املســـتمعون يف حلقـــة يف ترتيـــب معـــّني ، هـــو يف أبـــرز نقطـــة يف حميطهـــا
فــــــيجلس املعيــــــدون واملمتــــــازون إىل اليمــــــني ، لكــــــّل طبقــــــة مــــــنهم مكــــــان معلــــــوم

ليكــون ، قــةيف جهــة واحــدة مــن احلل، يف درس واحــد، وجيلــس الرفقــاء، واليســار
لــــيجلس فيــــه مــــن حيــــّب أن ، ويـُـــرتك يف احللقــــة فــــراغ، نظــــر الشــــيخ إلــــيهم مجيًعــــا

  من الذين ال حيضرون الدروس بانتظام.، يستمع إىل الدرس
فــإّن الــدرس يســمى ، وإذا كان املدرّس يلقي من حمفوظاته أو من مذّكرات كتبها  

هــى عــرّج بالشــرح ويكتــب الطــالب خلــف املــدّرس مــا ميليــه. فــإذا مــا انت، إمــالءً 
فيــدّون الطــالب هــذه الشــروح علــى هــامش األوراق الــيت كتبــت عليهــا ، والتفســري

يســافر هلــا الطــالب مســافات طويلــة ، األصول. وكانت هلــذه الشــروح أمهّيــة كبــرية
  ويتحملون من أجلها املشّقة واجلهد.

مع إىل أّن الغزايل سافر من طوس إىل ُجَرجان ليست، ومـّما يروى يف هذا اجملال«  
ــــق عنــــه تعليقــــات مفيــــدة، نصــــر اإلمســــاعيليبـــــي اإلمــــام أ مث رجــــع إىل ، وقــــد عّل
وأخــذ العّيــارون ، ُقطعــْت علينــا الطريــق، يقــول الغــزايل، ويف طريــق العــودة، طــوس

، وحيَــك، وقــال: ارجــع، فالتَـَفــَت إيل مقــّدمهم، فتبعــتهم، مجيــع مــا معــي ومضــوا
أن ترّد علي تعليقيت ، جو السالمة منهوإال َهَلْكَت. فقلُت له: أسألَك بالذي تر 

فمــا هــي شــيء تنتفعــون بــه. فقــال: ومــا هــي تعليقتــك؟ فقلــُت: كتــٌب يف ، فقــط
تلــك املخـــالة هـــاجرُت لســماعها وكتابـــِة تعليقـــات عليهــا. فـــأمر بعـــض أصـــحابه 

  .)48(»فسّلم إّيل الـِمخالة
كمــــا ،  لثــــالث مراحــــ، يف العصــــور الوســـطى، اتّبــــع املســــلمون مراحـــل التعلـــيم:  -16

حيث يقول: اعلم أن تلقــني العلــوم للمــتعّلم إّمنــا ، ذكرها ابن خلدون يف مقدمته
 الً يُلقــي عليــه أوّ ، الً قلــي الً وقلــي، شــيًئا فشــيًئا، يكــون مفيــًدا إذا كــان علــى التــدريج

ويقــّرُب لــه يف شــرحها ، هــي أصــول ذلــك البــاب، مسائل من كّل بــاب مــن الفــنّ 
، واستعداَده لقبــول مــا يــرد عليــه، لك قّوة عقلهويراعي يف ذ، على سبيل اإلمجال

ــا ، وعند ذلــك حيصــل لــه َمَلَكــٌة يف ذلــك العلــم، حىت ينتهي إىل آخر الفنّ  ّ إال أ
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ـــا هّيأتـــه لفهـــم الفـــّن وحتصـــيل مســـائله. (وهـــذه هـــي ، جزئيّـــة وضـــعيفة ّ وغايُتهـــا أ
  املرحلة االبتدائّية يف مفهومنا اليوم).

، فريفعــــه يف التلقــــني عــــن تلــــك الرتبــــة إىل أعلــــى منهــــا، ثانيــــة مث يرجــــع إىل الفــــنّ   
ويــذكر لــه مــا هنالــك مــن اخلــالف ، وخيــرج عــن اإلمجــال، ويستويف الشرح والبيــان

تـــــه. (وهـــــذه هـــــي مرحلـــــة التعلـــــيم كَ لَ فتجـــــود مَ  ووجهـــــه إىل أن ينتهـــــي إىل آخـــــرَ 
ــوقــد شــدا فــال يــرتك عويًضــا وال ، ط والثــانوي) مث يرجــع بــه ثالثًــااملتوّســ وال ا مهمًّ

تــه. كَ لَ وقــد اســتوىل علــى مَ ، وفتح له مقفله فيخلص مــن الفــنّ ، حهمغلًقا إال وضّ 
  .)49(ة)وما فيها من أحباث علميّ ، (وهذه هي مرحلة التعليم اجلامعيّ 

أمــا الــدكتور فريــد جربائيــل جنــار فيفّصــل املنهــاج املّتبــع يف كــّل مرحلــة مــن مراحــل   
  التعليم املذكورة على الشكل اآليت:

أي املدرســة ، »الكتّــاب«يــدخل الولــد حــوايل ســّن الســابعة  هاج االبتــدائي:المن  
وينهيــه حــوايل التاســعة مــن عمــره. وعليــه ، حيــث حيفــظ القــرآن الكــرمي، االبتدائية

وإّن أبســط خطــٍإ يعّرضــه للرســوب. وال خيفــى ، أن حيفظــه ويرتّلــه بدقــة يف اللفــظ
  ما يتطّلب ذلك العمل من قّوة ذاكرة ودقّة وتدريب.

ويتضـــّمن املنهـــاج االبتـــدائي درًســـا يف اخلـــّط الـــذي توّجـــه عنايـــة خاّصـــة لتعليمـــه.   
وإىل جانـــــب ذلـــــك كـــــان الولـــــد حيفـــــظ كثـــــريًا مـــــن الشـــــعر واألمثـــــال الـــــيت كانـــــت 
تســتعمل كنمــاذج يستنســخها التلميــذ ألجــل تعّلــم اخلــّط. وتضــمن هــذا املنهــاج 

ـــاء القـــرآن ، ثًـــاومتتـــّد الدراســـة فيـــه ســـنتني أو ثال، أيًضـــا مبـــادئ احلســـاب بعـــد إ
  يتابع خالهلا التلميذ درس احلساب والقواعد واألدب واللغة والدين.، الكرمي

، كانــت تبتــدئ يف الســابعة،  يف املدرســة االبتدائيــة، وهكذا جنــد أّن مــّدة الدراســة  
  ومتتّد حوايل مخس سنوات منتهية يف الثانية عشرة من عمر الولد.

هــذا هــو القســم الرئيســّي مــن املنهــاج ونــوّد تســميته و  (الثــانوي): المنهــاج الحــرّ   
ــا«كمــا ميكننــا تســميته » املنهــاج احلــرّ « ككــّل منــاهج ،  ألنّــه كــان» منهاًجــا دينًي

مشــــحونًا بــــالتعليم الــــديين. ويف نظرنــــا ، يف القــــرون الوســــطى، التعلــــيم يف العــــامل
، Liberalا ميكــن تســميته منهاًجــا حــرًّ ، إّن منهاًجــا دينيًّــا مــن هــذا النــوع، اليــوم

  وال يوّجه حنو تعّلم ِحرفة أو صنعة.، ألنّه يؤّمن ثقافة ثانويّة عاّمة
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املنـــاهَج املّتبعـــة يف املـــدارس األملانيّـــة ، إىل حـــّد بعيـــد، كـــان هـــذا املنهـــاج يشـــبه  
أو املدرسة اإلنكليزيّة اليوم. ويضــّم ، أو مناهج الليّسيه الفرنسّية، الثانويّة اليوم

املستوى نفسه الذي يطلب اليوم من ، بّية أو الكلية العربّيةمنهاج املدرسة العر 
» املنطــــــــــــق«و» الــــــــــــدين«فيضــــــــــــّم األدب و بـــــــــــــّي،منهــــــــــــاج البكالوريــــــــــــا األورو 

باإلضــافة إىل القــرآن الكــرمي ، »الفلك«و» اهلندسة«و» اجلرب«و» احلساب«و
  والفيزياء والفلسفة.» علم الكالم«و» اجلدل«والفقه والشعر والتاريخ و

كمــــــا صــــــّنفت ،  ّنفت الــــــدروس يف املنهــــــاج العــــــرّيب يف بــــــابني رئيســــــّينيوقــــــد صــــــ  
أو » الثالثــــيّ «يف منهــــاج القــــرون الوســــطى يف أوروبــــة يف بــــابني أيًضــــا ، الــــدروس

العلــوم «أّمــا البابــان العربّيــان فهمــا ». الرباعّيــات«أو » الربــاعيّ «و »الثالثّيــات«
ويضــع ابــن خلــدون ». العقليّــة العلــوم«و (احلــديث أو العلــوم اإلنســانّية)» النقلّية

أّي العلــوم النقليّــة: القواعــد والتفســري واحلــديث والفقــه؛ ويضــع ، يف البــاب األول
أي العلوم العقليّــة: املنطــق والعلــوم الطبيعيّــة واملاتافيزيقــا (أي مــا ، يف الباب الثاين

 لــذلك مسّينــا هــذا املنهــاج، بعــد الطبيعــة) واملوســيقى واحلســاب واهلندســة والفلــك
ألنّــــه كــــان يضــــّم األدب والــــدين والرياضــــّيات والفلســــفة وبعــــض عناصــــر ، حــــرًّا

وقــد قــام بتدريســه ، العلــوم. هــذا هــو املنهــاج الــذي متشــت عليــه املــدارس العربّيــة
  أساتذة قديرون.

والكيميــــاء ، ): وقــــد ضــــّم هــــذا املنهــــاج درس الطــــبّ ي (العــــاليالمنهــــاج العلّمــــ  
وكــان ، والفلسفة وما بعــد الطبيعــة واملوســيقى وعلم الفلك، والفيزياء والرياضّيات

ـــــِم (األســــتاذ) وكــــان الطــــالّ ، يقــــوم بتدريســــه علمــــاء معروفــــون ب يقصــــدون العال
بيــت احلكمــة  ومل يُعرف من املعاهد إالّ ، وليس املعهد أو املؤّسسة، للدرس عليه
حيـــث نّظمـــت هـــذه الـــدروس مبنهـــاج علمـــّي ، ودار العلـــم يف القـــاهرة، يف بغـــداد

ـــا مل تَـــُدر حـــول ، التنظـــيم. ومـــن مميّـــزات الرتبيـــة عنـــد العـــرب مـــتَقنِ  ّ ، »معهـــد«أ
بقـــدر مـــا دارت حـــول معّلـــم. وقـــد قصـــد التالميـــذ األســـاتذة املشـــهورين للـــدرس 

  وكانت اإلجازة (الشهادة) حتمل اسم األستاذ وليس اسم املعهد.، عليهم
لــيمكن التطبيــق « فقــد دّرس يف املستشــفيات وحتــت رعايــة األطّبــاء، أّمــا الطــبّ   

وعلـــى ، الــيت يلقيهـــا األســاتذة علـــى الطــالب، ةة الطبيّـــات العلميّــللنظريـّــ العملــيّ 
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، ليســتمع فيــه الطــالب إىل الــدرس هذا كان باملستشــفى إيــوان (قاعــة حماضــرات)
م ويَروي ابن ، مثّ ينسابون بني املرضى لريوا األمراض وليعاجلوها بإشراف أساتذ

احلكــــم املتــــوّىف ســــنة... ومخســــمائة بـــــي أبــــا اجملــــد بــــن أ ُأصــــيِبعة أّن الطبيــــببـــــي أ
(هكذا) كان يرتّدد إىل البيمارستان الكبري الذي أنشأه امللــك العــادل نــور الــدين 

وحيّضــر  ، فيــأيت وجيلــس يف اإليــوان الكبــري الــذي للبيمارســتان، حممــود يف دمشــق
ويقعــدون  ،كتــب االشــتغال... وكــان مجاعــة مــن األطّبــاء واملشــتغلني يــأتون إليــه

ـــــه ـــــذ، بـــــني يدي وال يـــــزال يف اشـــــتغال ، مث جتـــــري مباحثـــــات طّبيـــــة ويقـــــرئ التالمي
ومباحثـــــة ونظـــــر يف الكتـــــب مقـــــداَر ثـــــالث ســـــاعات. ومثـــــل ذلـــــك حصـــــل يف 

حيــــث كــــان جيلــــس رئــــيس األطبّــــاء يف مكــــان ، البيمارســــتان املنصــــورّي بالقــــاهرة
  .)50(»معّني ليحاضر يف الطبّ 

، ة اإللقــــاء أو احملاضــــرة هــــي املّتبعــــة يف التــــدريسكانــــت طريقــــطرائــــق التعلــــيم:   -17
وهم يتحّلقون حولــه. ويــأيت التلميــذ ، حيث يلقي األستاذ احملاضرة على تالميذه

وعلــى املعلّــم أن يطبّــق بدقّــة » اجلبّــة والعمامــة«واملعّلم باللباس األكادميّي الرمسّي 
أن يتســاهل أو أن فــال ميكنــه ، قواعــَد الوقــار والنظافــة واحلشــمة والســلوك، أشــدّ 

 الً أو يلـــّف رجـــ، خيـــرج مـــن الرمسّيـــات. عليـــه أن جيلـــس مســـتقيًما دون أن ينحـــين
، أو ميـــزح أو يرفـــع صـــوته. عليـــه أن ينظـــر إىل عملـــه جبّديّـــة تاّمـــة، علـــى األخـــرى

  ويطلب إىل التلميذ السلوك والتصرف نفسه.
يــذ حولــه حبلقــة وجيلــس التالم، مســتنًدا إىل عمــود اجلــامع أو املعهــدم جيلــس املعلّــ  

مثّ يباشــر إلقــاَء ، كــّل بيــده كتــاب مفتــوح. يبــدأ املعلــم بــدعاء قصــري،  أو حلقــات
ويـــدور نقـــاش ، ويطـــرح عليـــه التالميـــذ األســـئلة، فيقـــرأ ويفّســـر ويشـــرح، حماضـــرته

فيقــوم كــّل مــن التالميــذ ويقّبــل يــد املعلــم مثّ ، بيــنهم وبــني املعّلــم. ينتهــي الــدرس
  جالًسا يقرأ.بينما يبقى املعّلم ، يذهب

أو ، مث يبــدأ حماضــرته، أو قد جيلس املعّلم على منرب وحييط به التالميذ يف حلقــات  
ويــدور بيــنهم النقــاش. وكثــريًا مــا خيــالف ، يقــرأ ويفّســر ويوّجــه إليــه التالميــذ األســئلة

شــرط أن يــدافع عــن وجهــة نظــره بتــأّدب وحشــمة. ، التلميــذ رأي أســتاذه وجيادلــه
ال بل يشــّجعه. وعلــى الــرغم مــن أّن املعلــم العــرّيب كــان ، ذلك وكان األستاذ يتقّبل
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وجلــأ إىل ، أّن هــذه الســلطة كثــريًا مــا حتــّداها التلميــذ إالّ ، يسيطر على عقل تلميــذه
ـــذا ــم العـــرّيب ، تفكـــريه اخلـــاّص واســـتقالله الفكـــرّي. و اعرتافـــه ، ضـــمًنا، يؤّكـــد املعلّـ

ما. وقد عــرف عنــد العــرب:  حني ال يستطيع أن يعرف اجلواب عن سؤال، جبهله
وكــان أحــد ، »قــد بلــغ نصــف املعرفــة، عنــدما ال يعــرف، إن من يقــول: ال أعــرف«

  من العلم. »ال أدري«الفقهاء يقول: إن 
كــان علــى األســتاذ أن يـــُمِلي ،  نظًرا إىل عدم توافر الكتب قبــل الطباعــة اإلمالء:  

لميــذ هــي الطاولــَة وكانــت ركبــة الت، ب بــبطء لكــي يكتبوهــاحماضــرته علــى الطــالّ 
،  اليت يكتب عليها. ولـــّما كانــت عمليّــة اإلمــالء هــذه متعبــًة بالنســبة إىل األســتاذ

يعاونــــه يف ذلــــك. وقــــد وصــــف ابــــن بّطوطــــة حماضــــرة ، كــــان لــــه معيــــد أو أكثــــر
جلــس األســتاذ مرتــديًا «قــال: ، تعطى يف املدرســة املستنصــريّة يف بغــداد، شهدها

ميلــي حماضــرته علــى ، وآخــر عــن يســاره، يــدوجلــس عــن ميينــه مع، مالبســه الســود
  ».مرّة هذا ومرّة ذاك، ويعيد من بعده املعيد، تالميذه

كانت الطريقة العربية تعتمد كثــريًا علــى تــدريب بين الحفظ والفهم والتحليل:   -18
واســتخدامها اســتخداًما وافــرًا. وقــد ، وذلــك باإلعــادة والتكــرار، الــذاكرة وتقويتهــا

إّن مــا تعّلمــه الولــد بــاألمس جيــب أن «طريقــة التعلــيم...  قال أحــد الكتّــاب عــن
ومـــا ، ومـــا تعّلمـــه أّول مـــن أمـــس جيـــب أن يعـــاد أربـــع مـــرّات، يعـــاد مخـــس مـــرّات

  ».تعّلمه قبل ذلك بيوم جيب أن يعاد ثالث مرّات
ِمــل الطريقــة العربيّــة التفكــري والتــدريب عليــه   ُ فأوصــى املربـّـون األســاتذة بــأن ، ومل 

م بــبطءيلقــوا حماضــر  لكــي يُفســحوا يف اجملــال أمــام التلميــذ للتفكــري والتأّمــل. ، ا
ومسّــوا » عمليــة التعلــيم«يف » الفهــم«و» احلفــظ«وقــد مّيــز املعّلمــون العــرب بــني 

أّن ، (أي اهلضــــــم) َمَلَكــــــة (مبعــــــىن القــــــدرة) ويف رأيهــــــم» التمثّــــــل«أو » الفهــــــم«
، لـــذاكرة اجليـــدة وحـــدهااملعرفـــة با» يتمثّـــل«أو » يفهـــم«التلميـــذ ال يســـتطيع أن 

ويظهـــر ضـــعفه هـــذا حاملـــا يشـــرتك يف النقـــاش واجلـــدل. إّن مقّدمـــة ابـــن خلـــدون 
حيـــث جيـــب أن يُطلـــب إىل ، عـــن ضـــرورة التعلـــيم الـــذكّي الـــواعي، حافلـــة بأمثلـــة

وخمالفتُــه ، والــدخوُل يف النقــاش واجلــدل معــه، التلميذ توجيُه األســئلة إىل األســتاذ
جيــب أن يعتمــد ،  ريب يف أن هذا النــوع مــن التعلــيمالرأي إذا اقتضى األمر. وال
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إن قيمـــة النقـــاش »: «الزرنـــوجي«علـــى تـــدريب التفكـــري ومترينـــه وتقويتـــه. يقـــول 
حـــىت ، جيـــب أن يُفّكـــر التلميـــذ«مث يقـــول: » أكـــرب بكثـــري مـــن اإلعـــادة والتكـــرار
مث يقــــول: إّن ». ألنـّـــه كمـــا قيـــل: فّكــــْر تفهـــمْ ، حـــني يعـــاجل أبســــط أنـــواع املعرفـــة

  تعادل شهًرا من اإلعادة.، أمور ضروريّة يف النقاش، التأّمل والتفكري واهلدوء
ــةَ    فكانــت مــن ممّيــزات طــريقتهم الــيت ، وقد أّكد املعّلمون العــرب بطــريقتهم الدّق

ــة). وقــد ، حّققوهــا بوســائل شــّىت  ــة (آلّي ـا كانــت هــذه الوســائل ميكانيكّي وأحيانًـ
ــة يف بــــي أكـــد املر  وأّكـــد ، التعلـــيم والعمـــل التحليلـــّي الـــدقيقالغـــزايل أمهيّـــة الدقّـ

أو ، ال جيوز للعالـِِم أن يرتك كتابًــا قبــل أن يُنهَيــه«الزرنوجي الدّقَة أيًضا بقوله: 
  ».قبل أن يُنهَي املوضوع الذي بني يديه، أن يبدأ موضوًعا جديًدا

اطلبـــوا العلـــم ولـــو يف «جـــاء يف احلـــديث الشـــريف:  الســـفر فـــي طلـــب العلـــم:  -19
ألن العلـــــوم ، وبـــــديهي أن املقصـــــود بـــــالعلم هنـــــا هـــــو العلـــــوم الدنيويـــــة »الصـــــني

مقصــورًا  ومل يكــن الســفر يف طلــب العلــم، الشــرعية غــري متــوفرة يف الصــني! هــذا
وكـــان اإلنفـــاق ، فالعلمـــاء كـــانوا يســـافرون لالســـتزادة مـــن العلـــم، مـــنيعلـــى املتعلّ 

د الحـــظ ابـــن فقـــ، يـــأيت دائًمـــا مـــن أهـــل احلضـــر، يف ســـفره، علـــى طالـــب العلـــم
يف ، نفســها لون ضــيوفًا علــى أصــحاب احلرفــةنـــز رفــة يحِ  وطــه أن أصــحاب كــلّ بطّ 

ولكــّن ، وطــه خيــرج لرحالتــه مبــال قليــل بســبب فقــرهالــبالد األخــرى. وكــان ابــن بطّ 
ا وتآخيهــــا كانــــة وقــــوّ ة اإلســــالميّ تــــرابط األّمــــ تغطيــــة نفقــــات كافيــــًة ل تة وحــــد
 الته ومأكله ومشربه.رحالته وتنقّ 

ه كــان يســافر مــن فقــد ُعــرف عنــه أنـّـ، ة اللغــة واألدبأحــد أئّمــ، ا الفريوزابــاديأمّ   
، هزلـينـــ زلٍ ـخيرجهـــا يف كـــل منـــ، ة أمحـــال مـــن الكتـــبوبصـــحبته عـــدّ ، بلـــد إىل بلـــد
ـــم النـــاس منهـــا.، ينظـــر فيهـــا ، ه كـــان يشـــرتي يف ســـفرهأنّـــ، كمـــا يـــروى عنـــه  ويعّل

  كتًبا جديدة.،  ذهًبا خبمسني ألف مثقالٍ ، أحيانًا
، مــــن أقصــــى الشــــام إىل أقصــــى الــــيمن، ســــافر الً لــــو أّن رجــــ« بـــــي:ويقــــول الشع  

  ».ما رأيت أن سفره ضاع، ليسمع كلمة حكمة
ألّن البشـــر ، الرحلـــة يف طلـــب العلـــوم مفيـــدة«ويقـــول ابـــن خلـــدون يف مقدمتـــه:   

وتـــارة حماكـــاًة وتلقينًـــا ، تـــارة علًمـــا وتعليًمـــا وإلقـــاءً ، يأخـــذون معـــارفهم وأخالقهـــم
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َلكــــات الّ شــــرة. إباملبا
َ
أشــــّد اســــتحكاًما ، عــــن املباشــــرة والتلقــــني، أّن حصــــول امل

وعلـــى قـــدر كثـــرة الشـــيوخ يكـــون ، والرحلـــة تفيـــد كثـــرة الشـــيوخ، وأقـــوى رســـوًخا
إذ إّن لكــّل مــنهم ، فتعــّدد املشــايخ يفيــد تعــّدد الطرائــق، حصــول امللكــة رســوًخا

 .)51(»طريقته يف التعليم
ـــذكور:  -20 ـــاث وال ـــيم اإلن احلضـــارة «يف كتابـــه ، قـــول علـــّي بـــن نـــايف شـــحودي تعل

مل يكــن خمتصًّــا بالصــبيان الــذكور ، يبدو أّن التعلــيم اإلبتــدائيّ : «)52(»اإلسالمّية
ال ســّيما عنــد األغنيــاء وأصــحاب ، للجنســني الً بــل إنّــه كــان شــام، دون اإلنــاث

سنة  املتوىفّ ، عيسى بن مسكني، فهذا القاضي الورع» املناصب العالية والعلماء
وكــان مــن ســرية «م) كــان يُقــرئ بناتــه وحفيداتــه. قــال عيــاض: 888هـــ 275(

أنـّـــه كــــان إذا أصــــبح قــــرأ حزبـًـــا مــــن ، يف غــــري مــــّدة قضــــائه، عيســــى بــــن مســــكني
دعـــا بنيـــه وبنـــات ، فـــإذا كـــان بعـــد العصـــر، مث جلـــس للطلبـــة إىل العصـــر، القـــرآن

  .)53(»أخيه يعلمهّن القرآن والعلم
ولقــد «فيعرتف للنساء بفضلهن العلمي عندما يقول: بـي أما ابن حزم القرط  

ألين ، مـــا ال يكـــاد يعلمـــه غـــريهنّ ، وعلمـــُت مـــن أســـرارهنّ ، شـــاهدت النســـاء
وال جالســت ، ومل أعــرف غــريهنّ ، ونشــأت بــني أيــديهنّ ، رُبّيت يف حجــورهنّ 

، وهــّن عّلمنــين القــرآن، وقــد تبّقــل وجهــي، إال وأنــا يف حــّد الشــباب، الرجــال
  .)54(»ودّربنين يف اخلط، ا من األشعاروروينين كثريً 

وهلــذا كــان ، ويبدو أّن بعض الصبيان كانوا يستمّرون يف الكّتاب إىل ســن البلــوغ  
وإمنــا ، ُخيشــى علــى اإلنــاث مــن الفســاد. لكــّن ذلــك مل مينــع البنــات مــن التعلــيم

ـــا مـــن الغـــرية علـــى األخـــالق، منـــع اخـــتالطهّن بالـــذكور وحفـــظ الـــدين؛ ، انطالًق
تلــك األعــداد الكبــرية مــن النســاء ، ليــل علــى انتشــار التعلــيم بــني اإلنــاثوأكــرب د
  .)55(»والكاتبات...، والشاعرات، الفقيهات

انتشـــاره بـــني ، ال جيـــوز القـــول إن التعلـــيم كـــان منتشـــًرا بـــني اإلنـــاث، ورغـــم ذلـــك  
الـــذكور. فقـــد كانـــت نســـبة املتعلمـــات بـــني النســـاء أقـــل بكثـــٍري جـــًدا مـــن نســـبة 

مل جيعــل اجلــنس عائًقــا للمــرأة ، رغــم أن الــدين اإلســالمي،  الرجــالاملتعلمــني بــني
  دون تلقي العلم.
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واضـــح وال يقبــــل أي ، وحـــديث رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســــلم يف هـــذا اجملـــال  
طلــــب العلــــم فريضــــة علــــى كــــل «حيــــث يقــــول: ، تفســــري آخــــر أو تأويــــل خمتلــــف

كـــان أو امـــرأة. وقـــد   الً اإلنســـان املســـلم رجـــ، واملـــراد باملســـلم يف احلـــديث» مســـلم
أمجـــع املفســـرون علـــى أن احلـــديث يشـــمل كـــل مســـلم ومســـلمة وإن مل يـــرد لفـــظ 

يف روايـــة احلـــديث. ورمبـــا يعـــود ســـبب تراجـــع نســـبة املتعّلمـــني إىل أن » ومســـلمة«
البنات مل يلتحقن بالكتّــاب بعــد ســن البلــوغ بــل كــان الغالــب أن تــتعلم البنــات يف 

ـــا أ كمـــا أن الصـــعوبات ،  و مـــؤدٍب خـــاص يـــدعى هلـــااملنــــزل عـــن طريـــق أحـــد أقار
الـــيت كانـــت تلحـــق بطالـــب العلـــم مـــن ســـفٍر وحرمـــاٍن ومشـــقة وتقشـــف كانـــت مـــن 

إذ كـــان العـــرب يضـــعون املـــرأة يف مكانـــة أمســـى ومنــــزلة ، املعوقـــات يف تعلّـــم اإلنـــاث
  فال يرغبون هلا أن تتعرض لنصب العيش وشظف احلياة ومشقة السفر.، أعلى

كان رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم يــدعو يم بسوق العمل: عالقة التعل  - 21
» وزدنـــا علمـــا، وانفعنـــا مبـــا علمتنـــا، اللهـــم علمنـــا مـــا ينفعنـــا«فيقـــول: ، ربـــه

ا:  ا نافًعـــا...«ويقـــول أيًضـــ مـــن هـــذين الـــدعاءين ». اللهـــم إين أســـألك علًمـــ
أن العلــــم الــــذي ال يســــتغىن عنــــه يف قــــوام أمــــور ، يســــتنبط علمــــاء احلــــديث

أي أنــه جيــب أن يكــون يف اجملتمــع اإلســالمي مــن ، هــو فــرض كفايــة، الــدنيا
كما ذكرنا يف الفصل األول من هذا الباب. لذلك كان طلــب العلــم ،  يتقنه
  اجلديد.بـي من احلاجة املباشرة إليه يف اجملتمع العر  الً أص، ينطلق

جــات ومما زاد يف هذا الرتابط الوثيــق بــني الــتعلم والنفــع املباشــر يف تلبيــة احلا  
ا يف املراحـــــل ، هـــــو أن تلقـــــي العلـــــوم علـــــى اختالفهـــــا، اإلنســـــانية وخصوًصـــــ

وطالــب ، كان جيري بني األستاذ العامل عادة يف جمال علمــه،  املتقدمة منها
وعلــــوم ، تــــدّرس يف البيمارســــتانات، فكانــــت العلــــوم الطبيــــة، العلــــم مباشــــرة

يهــــا مجيًعــــا وعلــــوم الكيميــــاء يف املختــــربات. وف، الفلــــك يف املراصــــد الفلكيــــة
قاعــــات كبــــرية خصصــــت للتعلــــيم. وهــــذا مــــا يســــمح بــــدوره لطالــــب العلــــم 

وأن يشـــارك أســـاتذته وأقرانــــه يف ، مبواكبـــة العمـــل يف اجملـــال املباشـــر لتعليمـــه
  البحث والتمحيص يف املستجدات العلمية والعملية يف آن واحد.

ويف ، يرغــب كــان الطالــب يبــدأ تعليمــه بعــد الكّتــاب عنــدماالتعلــيم المفتــوح:   -22
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وينتقل بني ، فينهل من العلوم واملعارف كما يشاء، هو أو أهله، السن اليت يريد
إذ ال ، وقـــد يـــرتك بلـــده إىل آخـــر يف طلـــب العلـــم، حلقـــات التعلـــيم هنـــا وهنـــاك

أو يف مكـــان حمـــدد. وهـــو الـــذي ، يُفـــرض عليـــه علـــوم حمـــددة يف ســـنوات معلومـــة
ال شـــيء يدفعـــه إىل ،  أســـتاذ آخـــروقـــد يرتكـــه لينتقـــل إىل، خيتـــار أســـتاذه وشـــيخه

  ذلك سوى حب العلم وطلبه واإلقبال عليه.
فهم الذين حيددون املناهج املقــررة ووقــت ، والعلماء ال يقّلون حرية عن الطالب  

وهــم الــذين يعطــون الطــالب ، الدراسة وعدد احملاضــرات يف اليــوم أو يف األســبوع
م العلمية.   إجازا

ــ   ه نظــم التعلــيم املعاصــر يف مــا يســمى بــالنظم ولعــل هــذا أحــدث مــا وصــلت إلي
وعليهـــا تنطبـــق أيًضـــا بعـــض نظـــم الـــتعلم اإللكـــرتوين والـــتعّلم ، التعليميـــة املفتوحـــة

online.  
، حـــّض اإلســـالم علـــى نشـــر العلـــوم واملعـــارف بـــني النـــاس مجيًعـــانشـــر المعرفـــة:   -23

ًضــا أن يعلّــم كــان عليــه أي،  وكما كان على العالِـم أن يســعى إىل الــتعّلم باســتمرار
مــن كــتم «امتثــاًال حلــديث رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم يف قولــه: ، اآلخــرين

وقـــد عاقـــب اهللا عـــز » علًمـــا عـــن أهلـــه أجلمـــه اهللا بلجـــام مـــن النـــار يـــوم القيامـــة
  علماء بين إسرائيل على كتمان العلم.، وجل

وقــد قــام ». ُرّب مبّلــغ أوعــى مــن ســامع«عليــه الصــالة والســالم قــال: بـــي مث إن الن  
علماء املسلمني بذلك خري قيام فكانوا كما يطلبون العلم وحيرصون على التــزود بــه 

وكــانوا يقولــون: ، كــانوا يعملــون علــى نشــره بــني النــاس علــى أوســع نطــاق،  باســتمرار
  ».النشر، العمل، احلفظ، الفهم، حقوق العلم مخسة: االستماع«
املنــذري عــن رســول اهللا صــلى اهللا يــورد احلــافظ » الرتغيــب والرتهيــب«ويف كتــاب   

مث ذكــر طوائــف مــن ، فحمــد اهللا وأثــىن عليــه، عليــه وســلم أنــه خطــب ذات يــوم
م وال ، املســــلمني فــــأثىن علــــيهم خــــريًا مث قــــال: مــــا بــــال أقــــوام ال يُفّقهــــون جــــريا

م؟ ومــا بــال أقــوام ال يتعّلمــون  م وال ينهــو م وال يــأمرو م؟! وال يفطّنــو يعّلمــو
  )56(ون وال يتفطّنون؟! وال يتفّقه

م   م، واهللا لـــــــيعلمّن قـــــــوٌم جـــــــريا م، ويفّقهـــــــو ـــــــو م. ، ويفطّن م وينهـــــــو ويـــــــأمرو
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م أو ألعــــاجلّنهم العقوبــــة يف ، ويتفّقهــــون ويتفطّنــــون، وليــــتعّلمّن قــــوم مــــن جــــريا
  الدنيا.

ــؤالء قــالوا: نــراه عــىن األشــعريني، ل فدخل بيتهنـز مث    ، فقال قوٌم: من ترونه عىن 
وهلـــم جـــرياٌن جفـــاٌة مـــن أهـــل امليـــاه واألعـــراب (أي مـــن ســـكان ، م قـــوٌم فقهـــاءهـــ

فقــالوا: ، فــأتوا رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم، البادية).. فبلغ ذلك األشــعريني
  وذكرتنا بشرٍّ فما بالنا؟، ذكرَت قوًما خبريٍ ، يا رسول اهللا

م   م، فقال: ليفّقهنَّ قوٌم جريا مول، وليفطنّنهم وليأمرّ وليتعّلمّن قــوٌم مــن ، ينهوّ
م ويتفطّنون أو ألعاجلّنهم العقوبة يف الدنيا. فقالوا يا رســول ، ويتفقهون، جريا

اهللا أنفّطن غرينــا؟ فأعــاد قولــه علــيهم: فأعــادوا قــوهلم: أنفطّــن غرينــا. فقــال ذلــك 
 فــأمهلهم ســنة ليفّقهــوهم ويعّلمــوهم ويفطّنــوهم. مث قــرأ، أيًضا. فقالوا أمهلنا سنة

لُِعَن الَِّذيَن َكَفُروا ِمــْن بَنِــي ِإْســَرائِيَل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هذه اآلية: 
َكانُوا َال  * َعَلى ِلَساِن َداُووَد َوِعيَسى اْبِن َمْرَيَم َذِلَك ِبَما َعَصْوا وََكانُوا يـَْعَتُدونَ 

  .)57(]79-78المائدة: [ ْفَعُلونَ يـَتَـَناَهْوَن َعْن ُمْنَكٍر فَـَعُلوُه لَِبْئَس َما َكانُوا يَـ 
وحـــّض اإلنســـاَن علـــى أن ، أمـــر اإلســـالُم باإلحســـان يف العمـــلجـــودة التعلـــيم:   -24

وقد ورد ذلك يف عدد كبري من اآليــات ، ما يف استطاعته» أحسن«يقّدم دائًما 
  منها:، القرآنية

  ...َيا َحَسَنٌة نـْ   .]10الزمر: [و ]30لنحل: ا[ ... ِللَِّذيَن َأْحَسُنوا ِفي َهِذِه الدُّ
   ََوَأْحِسُنوا ِإنَّ اللََّه ُيِحبُّ اْلُمْحِسِنين ... ] :195البقرة[.  
  ...ِإْن َأْحَسْنُتْم َأْحَسْنُتْم ِألَ◌نـُْفِسُكْم ]7: اإلسراء[.  
  ...ُهْم َأْحَسَن َما َعِمُلوا   .]16: األحقاف[ ُأوَلِئَك الَِّذيَن نـَتَـَقبَُّل َعنـْ
إن اهللا «وســلم باإلتقــان يف العمــل يف قولــه:  ســول اهللا صــلى اهللا عليــهكما أمــر ر   

  ».حيب إذا عمل أحدكم عمًال أن يتقنه
فاملســلم ، مطلــوب يف اإلســالم، وكــذلك اإلخــالص يف النيــة كمــا يف أداء العمــل  

الصــادق مــع ربــه حيــرص علــى أن يكــون عملــه صــاحلًا وخالًصــا لوجــه اهللا تعــاىل. 
قدســي يف مــا يرويــه رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم عــن وقــد ورد يف احلــديث ال

» اإلخــــالص ســــّر مــــن أســــراري أســــتودعه قلــــب مــــن أحــــبّ «ربــــه حيــــث يقــــول: 
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  وجيعله أكثر جودة.، واإلخالص يف العمل يقّوي اإلرادة ويصّوب العمل
وهـــــو املعّلـــــم األول يف ، واألســـــوة احلســـــنة يف رســـــول اهللا صـــــلى اهللا عليـــــه وســـــلم  

القـــدوة واملثــال يف مجيــع اجملـــاالت ، جلميــع املعلمـــني مــن بعــده ،جعلتــه، اإلســالم
  العملية والتعليمية من بالغ وبيان وتطبيق وعلم ومعرفة وحكمة.

باإلضــافة ، كــل هــذه الــدالالت كانــت تقــّوي مفهــوم اجلــودة الشــاملة يف التعلــيم  
إىل ما ذكرناه سابًقا من خصائص وميزات كلها تشــكل عناصــر اجلــودة الشــاملة 

  التعليم يف عصر احلضارة اإلسالمية. يف
جيـــدها مجيًعـــا ترتكـــز ، مـــن يتأمـــل جيـــًدا يف خصـــائص التعلـــيم يف عصـــر احلضـــارة  

علـــــى مبـــــادئ وأســـــس أرســـــاها الـــــدين اإلســـــالمي. كمـــــا جيـــــد أن مجيـــــع العلـــــوم 
توصــل إىل ، احلرفيــة منهــا والصــناعية، الشــرعية منهــا والعمليــة احلياتيــة، واملعــارف

  وتزيد اإلنسان قربًا من ربه. ،اهللا واإلميان به
  

فـــإن العلـــوم ، وإذا كانـــت العلـــوم الشـــرعية تزيـــد اإلنســـان معرفـــة مباشـــرة بـــاهللا تعـــاىل
  العملية احلياتية تزيده قدرة على احلياة وتعينه على تطبيق شرع اهللا.

لـــذلك كـــان مــــن الطبيعـــي أن ال جنــــد الفواصـــل واحلــــواجز بـــني هــــذه العلـــوم علــــى 
تكامــل فيمــا بينهــا عنــد رجــال العلــوم الشــرعية كــالغزايل وابــن تيميــة. بل جندها ت، أنواعها

  وعند رجال العلوم العقلية كابن سينا وابن رشد وابن خلدون وغريهم.
بــل كــان ، مل يكــن التعلــيم يف عصــرهم جمــرد تعلــيم مــن أجــل املهنــة، وبفضــل ذلــك

بعادهــا املعرفيــة تعليًمــا يصــب يف إطــار النمــو املتكامــل للشخصــية اإلنســانية يف خمتلــف أ
  ا إىل معرفة اخلالق عز وجل وعبادته وتطبيق شرعه وعمارة أرضه. الً والسلوكية وصو 
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