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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  المقّدمة

الــذي حظيــْت بــه العلــوم ، ُجيمع الباحثون واملؤّرخون على التقّدم الكبــري وامللحــوظ
ا اإلســالم يف شــبه اجلزيــرة يف الفــرتة الــيت أعقبــْت ظهــور ، على اختالف أنواعها وتشّعبا

مــن القــرن الثــامن حــىت القــرن الثالــَث عشــَر املــيالدّي. فقــد كــان هلــذا التقــّدم أثــٌر ، العربيــة
أصــبح العــرب واملســلمون ، مباشــٌر يف مســرية احلضــارة اإلنســانّية عموًمــا. ويف هــذه الفــرتة

ـــاَة احلضـــارة فيـــه ، خ العلـــوموأصـــبح علمـــاؤهم منـــاراٍت مضـــيئة يف تـــاري، ســـادة العـــامل وبُن
م مراجع وشــهد هلــم ، أساسيًة ال بــّد لكــّل طالــب علــٍم أن ينهــل منهــا وأصبحت مؤّلفا

م املؤسســون احلقيقّيــون للعلــوم الطبيعّيــة ّ وكــانوا أساًســا للنهضــة األوروبّيــة يف ، العــامل بــأ
  غري ميدان.

ــة علــى التخلّــف الشــديد الــذي أصــاب التعلــي، أّمــا اليــوم م فُتجمــع التقــارير الدولّي
حـــىت باتـــت لـــوائح ، يف عصـــرنا احلاضـــر، والتطـــّور العلمـــّي يف الـــدول العربّيـــة واإلســـالمّية

تكــاد ختلــو مــن ذكــٍر ، يف جمــاالت البحــث والتطــّور العلمــيّ ، تصــنيف اجلامعــات العاملّيــة
ا يف ، للجامعـــات العربيّـــة. بينمـــا ختطـــو الـــدول الغربّيـــة ا وســـريعًة جـــدًّ خطـــواٍت كبـــريًة جـــدًّ

وأْخــَذ زمــام املبــادرة يف تطــوير العلــوم واملعــارف ، سّهلت هلا قيادة العامل، مجماالت التعلي
، إمســاًكا بــال منــازع، وجيعلهــا متســك مبقــود احلضــارة العامليّــة، مبا خيدم مصاحلها التنمويّة

ذه احلضارة إىل حيث تريد وحاجــات ، ومبا يتماشى مــع مفهومهــا وثقافتهــا، ولتذهب 
ا   ها.وأخالقها وقيم، جمتمعا

، وأصــبح بيــنهم وبــني الغــرب بــوٌن شاســع، فخرج العرب عن مسار التقّدم العلمــي
وعــن اســتعمال ، عــن مواكبــة العصــر واحلداثــةبـي وختّلفت املناهج التعليمّية يف العامل العر 

  والطرق التعليمّية املتطّورة.الوسائل احلديثة 

قّدمالم
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  بين التعّلم والتعليم:
ـــا بوســـائل  ـــتعّلم عموًم منهـــا املالحظـــة والتجربـــة والقيـــاس ، معرفيّـــة خمتلفـــةيكـــون ال

  والتحليل واالستقراء واالستدالل وغري ذلك.
-E)وقـــد توّســعت جمــاالت الــتعّلم يف العصــر احلــديث لتشــمل الــتعّلم اإللكــرتوين 

learning) والتعّلم من بعد (Distance learning) .وغري ذلك  
تُقـــدَّم إىل طـــالب املعرفـــة مـــن جهـــٍة فهـــو إحـــدى وســـائل الـــتعلم الـــيت ، أّمـــا التعلـــيم

،  يكــــون نشــــاطها وعملهـــا مكّرســــني هلـــذه العمليّــــة التعليميّــــة، تعليميـــٍة رمسيــــة أو خاّصـــة
  كاملدرسة واجلامعة عموًما.

تعّلمــــت الصــــمت مــــن الثرثــــار... واالجتهــــاد مــــن «يقــــول جــــربان خليــــل جــــربان: 
هــو تعلّــم مــن خــالل ، تعّلمال شّك يف أّن هذا الــ» الكسول... والتواضع من املتكّرب...

وليس تعّلًما صّفًيا باملعىن التقليدي. أي إّن التعّلم هو كّل علــٍم أو ، املالحظة والتحليل
أّمـــا ، أو مـــن خـــالل اآلخـــرين يف البيئـــة الـــيت نعـــيش فيهـــا، معرفـــٍة حنصـــل عليهـــا بأنفســـنا

  قليديّة املعروفة.التعليم فهو ما توّفره لنا أطراف أخرى من خالل العملّية التعليمّية الت
يــذهب ابــن خلــدون يف مقّدمتــه عنــدما يــتكّلم علــى عمليّــة ، وإىل قريــٍب مــن ذلــك

ا أخذ وعطاءعلى التعّلم والتعليم و  ّ ا تتم وفق، أ ّ   ثالث مراحل: وكيف أ
  مرحلة التعّلم والتحصيل (أخذ العلم).  -
 مرحلة حيازة علم خمصوص.  -
 العلم).مرحلة تعليمه للجيل اجلديد (إعطاء   -

ابتــداًء بــالتعّلم وانتهــاء بــالتعليم مــروًرا ، ويعترب أّن هذه املراحل تتكــّرر عــرب األجيــال
  حبيازة العلم ومتثّله.

 The evolution of)» نشـــوء الـــتعّلم«يف كتابـــه ، أّمـــا العـــامل وليـــام جالســـر

learning) (Bush 1997) ،ممـّـا  ٪20، وممـّـا يقــرأه ٪10اإلنســان يــتعّلم  ه يــرى أنّ فإنـّـ
، ممّــا يناقشــه مــع اآلخــرين ٪70، وممّــا يــراه ويســمعه ٪50، وممّــا يــراه ٪30و، يســمعه

  ممّا يعّلمه لشخص آخر. ٪95، وممّا جيربه ٪80و
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  بين الماضي والحاضر والمستقبل
أو الوقـــوف علـــى ، املاضـــي أحيانًـــا مـــن بـــاب التغـــّين باألجمـــاد نيكـــون الكـــالم عـــ

أو مـــــن بـــــاب أخــــذ الـــــدروس والعـــــرب وكيفيـــــة ، هلـــــاأو ســـــرد الوقـــــائع والتــــأريخ ، األطــــالل
  استنباط حلول املشكالت وأثرها يف اجملتمع.

أو التلمــــيح أو ، احلاضــــر يكــــون أحيانًــــا مــــن بــــاب النقــــد أو املــــدح نوالكــــالم عــــ
أو مــن بــاب التحليــل والتمحــيص أو مــن بــاب الوصــف للواقــع أو مــن بــاب ، التجــريح

  اإلحصاء والرغبة يف التغيري.
  ، أو الرغبــــــة اجلاحمــــــة، املســــــتقبل قــــــد يكــــــون مــــــن بــــــاب الــــــتكّهن نوالكــــــالم عــــــ
، أو من باب االفــرتاض اهلــادف أو مــن بــاب االســتنتاج العلمــيّ ، أو املصلحة املرسلة

  ولكّل مقام مقال.، أو للتخطيط والتسديد، أو للخروج بالتوصيات والنصائح
إىل هــدف يأما اجلمع بني الثالثة املاضي واحلاضــر واملســتقبل يف حبــٍث واحــد فهــو 

والعمــل علــى ، واســتخراج نقــاط القــّوة يف كــّل مرحلــة، املقارنــة بــني املاضــي واحلاضــر أّوالً 
وكــذلك اســتخراج نقــاط ، هــا وتســخريها يف ســبيل حتقيــق اهلــدفتعزيزهــا واالســتفادة من

لتخفيــف مــن تأثريهــا أو حتييــدها أو اخلــروج منهــا حــىت الضــعف ملعاجلتهــا والعمــل علــى ا
 ال تؤثّر يف حتقيق املراد.

إن الــذين ال : «»إقــرأ وربــك األكــرم«وكما يقول الكاتب جودت ســعيد يف كتابــه 
ويقــول ، »ليســوا هــم الــذين حيّلــون مشــكالت احلاضــر بفعاليــة، يعرفــون املاضــي بوضــوح

جعــل ، تصــورنا جيــًدا ملشــكالت املاضــي إن شــعورنا باملشــكالت احلاليــة وعــدم«أيًضــا: 
  ».املشكالت احلالية مزمنة بل وتشّل جهد اإلنسان وسعيه الصحيح إلزالتها

، ال بــّد مــن االنطــالق مــن الواقــع، ســليمبشــكل يكون التخطــيط والتســديد حىت و 
إّن التخطــيط الســليم للمســتقبل جيــب ، حنو اهلــدف احملــّدد. أي، مهما كان حلًوا أو مرًّا

ويعـــّزز نقـــاط ، ويعـــاجل نقـــاط ضـــعفه، فينطلـــق مـــن احلاضـــر، ســـم بالواقعّيـــة العلمّيـــةأن يتّ 
، ا فيــه مــن تــراٍث وفكــرمبــمبــا يّتفــق مــع ماضــيها و  قّوتــه. ذلــك أّن اجملتمعــات ال تقــوم إالّ 

ا فيـــه مـــن واقـــٍع وإمكانيّـــات. ومســـتقبُلها ال يكـــون مشـــرقًا إال مبـــا يضـــعه مبـــوحاضـــرِها و 
وطموحــــات نبيلــــة يعمــــل ألجلهــــا. خصوًصــــا أن الــــرتاث  اإلنســــاُن أمامــــه مــــن أهــــدافٍ 

 وإّمنـــا هــــو قــــّوة حتــــثُّ ، اإلســـالمّي ومــــا فيــــه مـــن فكــــٍر ومبــــادئ ال ميثّـــل ماضــــًيا وحســــب
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  احلاضر وتسعى إىل تطوير املستقبل.

  بين العلم والحضارة:
ا هــي احلضــارات الــيت قامــت وازدهــرت وانــدثرت إىل غــري رجعــة ذلــك ، كثــرية جــدًّ

وتتطـــّور معـــه احلضـــارة اإلنســـانية ، ويتقـــّدم معـــه العلـــم، دائًمـــا إىل األمـــام أّن الـــزمن يســـري
حــول صــراع  الكثــريوقــد كتــب البــاحثون ، وتزدهــر مــن جيــل إىل جيــل ومــن أّمــة إىل أّمــة

وكــّل ذلــك قابــل ، ومــا إىل ذلــك، وتفاعــل احلضــارات، وتكامــل احلضــارات، احلضــارات
يف كــّل حضــارة مــا يُؤخــذ منهــا ومــا يُــرّد  بــل، وفيــه الغــّث وفيــه الســمني، للنقــاش واحلــوار

شــرعها ، فقــد قامــت علــى مبــادئ دينّيــة وأصــوٍل مساويــة، إليهــا. أّمــا احلضــارة اإلســالمّية
ــًزا بســرعة قياســّية وبانتشــار واســع مل ، رّب العــاملني. فكــان صــعودها وتطّورهــا ومناؤهــا مميّـ

  يسبق له مثيل.
الــذي ، اخلامس عمر بن عبدالعزيزوليس أَدلَّ على ذلك من عهد اخلليفة الراشد 

وكــان بعــد بــدء الــدعوة اإلســالمية بأقــّل ، استمّر حكمــه مــا يقــارب ثــالَث ســنوات فقــط
ودخلــت ، وقــد حتّقــق يف عهــده انتشــار الــدعوة اإلســالمّية يف بقــاع واســعة، من مئــة عــام

، كمــــا حتّققــــت يف عهــــده حــــدود الكفايــــة جلميــــع النــــاس،  يف اإلســــالم شــــعوب عديــــدة
، حيــث كــان يــؤتى مبــال الزكــاة لتوزيعــه علــى الفقــراء واحملتــاجني، غــري مســلمنيمســلمني و 

ويســّددون ديــون ، حــىت ال يبقــى فقــٌري حمتــاٌج؛ كمــا كــانوا جيهــزون اجلــيش مــن مــال الزكــاة
من استدان منهم يف غري سفٍه وال سرف؛ ويزّوجــون الشــباب ، املسلمني وغري املسلمني

ــذا املــال حبوبًــ«قــول عمــر بــن عبــد العزيــز: في، ويبقى من مال الزكــاة وفــٌر كثــري  ااشــرتوا 
  .»وانثروها على رؤوس اجلبال لتأكل الطري من خري املسلمني

ي ذكــّل ذلــك كــان بســبب الــدعوة اإلســالمّية وتطبيــق مبــادئ اإلســالم احلنيــف الــ
بـــــاملفهوم ، والعامــــل يف بنـــــاء جمتمعــــه، العــــامل، هــــدف دائًمــــا إىل بنـــــاء اإلنســــان املـــــؤمني

  أي يف بناء احلضارة اإلنسانّية.، اإلنساّين عموًما
  :القدوةالمعلم 

أن رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم خــرج ذات يــوم » ســننه«روى ابــن ماجــه يف 
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فــإذا هــو حبلقتــني: إحــدامها يقــرؤون القــرآن ويــدعون ، فــدخل املســجد، من بعض حجره
اهللا عليــه وســلم: كــلٌّ علــى  صــلىبـــي فقــال الن، واألخــرى يتعلمــون ويعّلمــون، اهللا تعــاىل

وهــؤالء ، فــإن شــاء أعطــاهم وإن شــاء مــنعهم، هــؤالء يقــرؤون القــرآن ويــدعون اهللا، خــري
» إمنــا بعثــت معلًمــا«فجلــس معهــم. ويف قولــه: ، وإمنــا بعثــت معّلًمــا، يتعلمــون ويعّلمــون

  تفيد احلصر.» إمنا«
إّن اهللا «ويف حديث آخر يرويه مســلم يف صــحيحه يقــول صــلى اهللا عليــه وســلم: 

صــّلى اهللا عليــه ، فرســول اهللا». ولكــن بعثــين معّلًمــا ومبّشــًرا، مل يبعثــين معّنتًــا وال متعّنتًــا
(القرآن الكرمي والســّنة املطّهــرة) ، مؤّيًدا بالوحي السماوي، كان معّلًما لإلنسانية،  وسّلم

وقــد ، لــممــن ظلمــات اجلهــل إىل نــور الع، لُيخــرِج النــاَس مجيًعــا مــن الظلمــات إىل النــور
التغيري الكبري الذي أحدثه من خالل ، شهد له العامل بأسره بأنّه الرجل األّول يف العامل

 يف مسرية احلضارة اإلنسانّية.
إن اختيــاري حممــًدا (عليــه الصــالة »: «املئة األوائل«يقول مايكل هارت يف كتابه 

ــه الرجــل والســالم) ليكــون األول يف قائمــة أهــّم رجــال التــاريخ قــد يُــدهش القــرّ  اء. ولكّن
ويقــول ». الوحيد يف التاريخ كلِّه الذي جنح أعلى جناح على املســتويني الــديين والــدنيوي

فـــإن حممـــًدا (صـــلى اهللا عليـــه وســـلم) خيتلـــف عـــن املســـيح (عليـــه ، وفـــوق ذلـــك«أيًضـــا: 
فضًال عن أنه زعيم ديــين. ويف احلقيقــة إذا أخــذنا بعــني ، السالم) بأنه كان زعيًما دنيويًا

فــإن حممــًدا (صــلى اهللا عليــه وســلم) ، العتبــار القــوى الدافعــة وراء الفتوحــات اإلســالميةا
  ».يصبح أعظم قائٍد سياسي على مدى األجيال

نـــرى أن الفتوحـــات العربيـــة الـــيت تــــّمت يف القـــرن الســـابع «مث خيلـــص إىل القـــول: 
االحتــاد الفريــد وأن هــذا ، اســتمّرت لتلعــب دوًرا هاًمــا يف تــاريخ البشــرية حــىت يومنــا هــذا

الــذي ال نظــري لــه للتــأثري الــديين والــدنيوي مًعــا خيــّول حممــًدا (صــلى اهللا عليــه وســلم) أن 
  ».يُعترب أعظم شخصية مفردة ذات تأثري يف تاريخ البشرية

، تــروي كتــب الســرية أن عتبــة بــن ربيعــة جــاء إىل رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم
إن كنــت إمنــا تريــد ، يــا ابــن أخــي«لــه:  قــائالً ، بـــيفجلس بــني يــدي الن، من قومه مرسالً 

وإن كنــت تريــد شــرفًا ، الً مجعنــا لــك مــن أموالنــا حــىت تكــون أكثرنــا مــا الً مبــا جئــَت بــه مــا
سّودناك علينا... (أي جعلناك ملًكا وسّيًدا علينا). فقال لــه رســول اهللا صــلى اهللا عليــه 
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قــال: أفعـــل. ». تمع مـــينفاســ«قــال: نعـــم. قــال: » أوقــد فرغـــت يــا أبــا الوليـــد«وســلم: 
حم * تـَْنزِيٌل ِمَن الرَّْحَماِن الــرَِّحيِم * ِكتَــاٌب ُفصِّــَلْت آيَاتُــُه فقال صلى اهللا عليه وسلم: 

طالـــب عنـــدما بــــي لعمـــه أبــــي كـــذلك كـــان رد الن، ]3-1فصـــلت: [ قـُْرآنًـــا َعَربِيًّـــا...
علــى ، والقمــر يف مشــايل، لو وضعوا الشمس يف مييــين، واهللا يا عمّ «حاول ثنيه عن دينه 

  ».أو أهلك فيه، أن أترك هذا األمر ما تركته حىت يُظهره اهللاُ 
جيــْد أّن رســول اهللا ، واحلــديث الســابق، من يتأّمْل جّيًدا يف هــذا احلــديث الشــريف

قــد حــّدد اهلــدف مــن رســالته: الــدعوة إىل اإلســالم مــن خــالل ، صــّلى اهللا عليــه وســّلم
مـــن ، ولـــو كـــان بعـــٌض يـــرى أنّـــه، فـــال الــــُملك يســـتهويهبنـــاء شخصـــية اإلنســـان املـــؤمن. 
فكــم مــن ملــٍك أو رئــيٍس مل ، يســتطيع أن ينشــر اخلــري، خــالل اجلــاه والســلطان واحلكــم

ألّن املعّوقات قد تكون أكثر من أن حتصــى. ، ولو أراد اخلري، يستطع أن حيكم مبا أراد
وكــم مــن ، فعــل خــريًا كثــريًاوال املــال يغريــه ولــو كــان بعــٌض يــرى أنــه باملــال يســتطيع أن ي

، فــذهب إنفاقــه معــه، وهــو حيســب أنــه حيســن صــنًعا، ثــريٍّ أنفــق مالــه علــى عمــل اخلــري
  دون أن يرتك بصمة يف تغيري جمتمعه حنو األفضل.

ـــم الـــذي وضـــع نصـــب عينيـــه بنـــاء اإلنســـان املـــؤمن بـــدأ ، العـــامل العامـــل، أّمـــا املعّل
، العلــــم واملعرفــــة واإلخــــالص واحلكمــــةمــــن ، فأعــــّدها وســــّلحها مبــــا جيــــب، بنفســــه أوالً 

رســول  ألنــه حبــّق يكــونذلك » كاد املعّلم أن يكون رسوال«فينطبق عليه قول الشاعر: 
ولذلك كان التعليم رسالة ســامية علــى مــر ، إىل اإلنسانية مجعاء، اخلري والعلم واحلضارة

  العصور واألزمنة.
ول نـــــز بعــــد بــــدء ، عاًمــــا عشــــر الــــيت امتــــّدت إىل ثالثــــةَ ، وقــــد متيّــــزت الفــــرتة املّكيــــة

ا فرتة إعداد الصحابة الذين أســلموا مــع رســول اهللا، الوحي ّ ، صــّلى اهللا عليــه وســّلم، بأ
وأصــبح معظمهــم قــادة احلركــة اإلســالمّية ، ومل يتجــاوز عــددهم بضــًعا وســبعني صــحابيًّا

، ومــن هنــاالــيت أّسســت لبنــاء الدولــة اإلســالمّية يف املدينــة املنــّورة وانتشــرت بعــد ذلــك. 
بــل كــان ، مل يكــن معّلًمــا قــدوة وحســب، ّن حمّمــًدا عليــه الصــالة والســالمأميكــن القــول 

رائًدا يف تأسيس األكادميّية األوىل إلعداد القادة يف مّكة املكّرمة. فخرج من بني هؤالء 
ورواة ، ووزراء املــال، والقــادة العســكريون، الــدعاة، رضــوان اهللا علــيهم أمجعــني، الصحابة

والعلمـــاء والفقهـــاء وغـــريهم... الـــذين أقـــاموا دولـــة اإلســـالم ونشـــروا احلضـــارة ، يثاحلـــد
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  اإلسالمّية ردًحا طويالً من الزمن.
فــأي »: «الرســول املعلــم«يقــول العالمــة األســتاذ عبــد الفتــاح أبــو غــدة يف كتــاب 

معّلم من املربني خترج على يديه عدد أوفر وأهدى مــن هــذا الرســول الكــرمي الــذي ختــرّج 
ه هــؤالء األصــحاب واألتبــاع؟ فكيــف كــانوا قبلــه؟ وكيــف صــاروا بعــده؟ إن كــل واحــد بــ

الفريــد األوحــد. وهــذا بـــي مــن هــؤالء األصــحاب دليــل نــاطق علــى ِعظَــم هــذا املعّلــم املر 
يقول فيها: لو مل يكن لرسول اهللا ، يذّكرنا بكلمة طيبة جًدا لبعض اجلهابذة األصوليني

  ».لكفوه إلثبات نبّوته،  أصحابهصلى اهللا عليه وسلم معجزة إال
ومل تضــعف ، حّققــت احلضــارة اإلســالمّية جناحهــا وانطالقتهــا، بفضــل هــذا الفهــم

م ، عندما تــرك املســلمون هــذا املبــدأ األســاس وترتاجع إالّ  فتفّرقــوا شــيًعا ومــذاهب. وغــّر
لــــم وســــّخروا الع، أكثــــر ممّـــا شــــغلهم اهلــــدف األســـاس، احليـــاة الــــدنيا ومباهجهـــا وزينتهــــا

وتنصـــر فريًقـــا علـــى آخـــر ، حـــىت بـــدأت مدارســـهم تتحـــّزب هلـــذا الفريـــق أو ذاك، لـــذلك
أو حتـــت ســـتار املصـــلحة العاّمـــة أو احلضـــارة والتقـــّدم ، حتـــت ســـتار العلـــم واُحلّجـــة تـــارة

كمــا غابــت عــنهم اآليــة العظمــى: ،  العلمــّي تــارة أخــرى. وغــاب عــنهم فقــه األولويّــات
 َُتِغ ِفيَما آتَاَك اللَّه َيا َوَأْحِســْن َكَمــا َأْحَســَن  َوابـْ نـْ اَر اآلِخَرَة َوَال تـَْنَس َنِصيَبَك ِمَن الــدُّ الدَّ

  .]77القصص: [ اللَُّه ِإَلْيَك...
لــــذلك كــــان اهلــــدف مــــن هــــذا الكتــــاب قــــراءة علميّــــة مقارِنــــة ملســــرية الــــتعّلم عنــــد 

ــا وخصائصــهاأهــّم يف بعــض ، العــرب مــع ، األلــيميف ماضــيها املشــرق وحاضــرها ، حمطّا
لســــلوك طريــــق الغــــد ، حــــول مــــا جيــــب التعــــاون فيــــه والعمــــل عليــــه، عــــدد مــــن الوقفــــات

  املرجتى.


