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 بعد فالن مال إلیھ انتقل   أي  : وتراثا وإرثة وإرثا ورثا فالنا ورث  : فتقول  . یرث   ورث، فعل من مشتق  « التراث »  لفظ  -١ 

 وھو  . لورثتھ المیت یخلفھ   ما ھو والتراث  . إلیھ ومجده فالن مال صار   أي  : فالن عن والمجد المال ورث  : وتقول  . وفاتھ
 لنا تركھ ما كل ھو السیاق ھذا   في نقصده وما  . جیل إلى جیال المتنقلة الحضاریة والعادات واألنماط اآلراء وعمجم أیضا

  . وینشرھا یحققھا   من انتظار   في العالم مكتبات مختلف   في قابعا معظمھا والیزال للنشر تصلح مخطوطات من العرب
 

 ولو  . فیھ فائدة وال لھ قیمة ال تراث من األولون العرب لنا تركھ ما بأن ولالق إلى قومنا من الجھل أھل بعض یذھب  -٢ 
  ما كل بتر إلى حثیثا سعیا یسعون   الغرب أھل إن لقلنا   الغرب، من إلینا صادرا   الخارج، من علینا واردا   الرأي ھذا كان

 ویندثر   الغرب، بحضارة ربطھم یسھل   حتى   جذورھم، وبین بینھم تصل عالقة كل وقطع   بماضیھم، العرب حاضر یربط 
 . مواطنینا من الجھل أھل عن ولكن   الغرب، أھل عن صادرا لیس   الرأي ھذا أن بید  . الوجود من آثارھم وتزول   تاریخھم،

 ھو قولنا بھ نبدأ ما وأول  . الخطأ موضع ویدركون   الحق، یتبینون   لعلھم   أصحابھ، وضالل   المذھب، ھذا فساد نبین ونحن 
 یقول   وكما  . التاریخیة وأصولنا الثقافیة جذورنا بمثابة ھو والالحقون األولون العرب لنا خلفھ   الذي التراث ھذا بأن التنبیھ

 یخرج   أن حقا ومحزن غریب   لشيء وإنھ  .« لھ حاضر ال   لھ،   ماضي ال ومن   تراثھا، ثقافة لكل » : فإنھ مدكور إبراھیم
 ھذا مطلع   في كانت المسألة ھذه أن ذلك  . التراث قیمة   في ویشككون بالذات العصر ھذا   في   الرأي بھذا الجھل أھل یناعل

 وإبراھیم أمین وأحمد السید   لطفي أحمد قام فقد  . أھمیتھا   في جدال وال   فیھا، نقاش ال   التي المحسومة األمور من القرن
 أحمد والســید   األبیاري وإبراھیم   األھواني فؤاد وأحمد   الخولي وأمین سید وفؤاد حسین وكامل   بدوي الرحمن وعبد مدكور
 فضال  -  العرب من المخلصین والباحثین المجتھدین المحققین من وغیرھم   ھارون، السالم وعبد النجار   علي ودمحم صقر
  في بعید أثر لھا كان   التي التراث كتب من كبیر عدد بنشر  -   جھودھم ونقدر بفضلھم نعترف الذین الغرب أساتذة عن

 القرن ھذا أوائل   في   العربي الفكر أعالم كان فقد  . العربي المشرق   في نشطة ثقافیة نھضة وبعث   لتاریخنا، فھمنا تعمیق 
 وإرجاع   بثقافتھم، الصلة وتوثیق   ،األسالف حضارة عن الكشف   في التراث كتب تلعبھ   الذي الدور بأھمیة كاملة درایة على

  االقتناع، ھذا من وانطالقا  . الحدیثة نھضتنا علیھا   نبني أن نستطیع   التي الصلبة الدعائم وتشیید   األصل، إلى الفرع
 وقتئذ دةالسائ النظرة وكانت  . القرن ھذا أوائل   في مصر   في التراث كتب تحقیق حركة نشطت   األصالة، ھذه عن وصدورا 

 مر ثم  . مستقبلنا معالم ونرسم   أصلنا، ونحدد   ھویتنا، نعرف أن شئنا إذا منھما لنا البد ودراستھا التراث كتب تحقیق أن   ھي
 وتفشى االنحطاط وازداد   فیھا، التعلیم مستوى وتدھور   مصر،   في الحدیثة النھضة أعالم عصر وولى   الزمان، علینا

   . شأنھ من ویقللوا   التراث، قیمة   في لیشككوا علینا یخرجون   الحمقى الءبھؤ فإذا   الجھل،
 كتب شأن من تقلیلھم سبب أن ذلك  . بالغة وحماقة أصلع جھل عن إال زعموه ما یزعموا   لم الناس ھؤالء أن نرى ونحن

 اللغة من الجھل أھل موقف   یطابق،   بل   یشبھ،   موقف وھذا  . بھ إلمامھم وعدم   التراث، بھذا جھلھم إلى ببساطة یرجع   التراث
 منھا وینفرون الفصحى باللغة یضیقون   الذین أن ھو المحق والشيء » : بقولھ حسین طھ وصفھم الذین الفصحى العربیة

  كما یتعلموھا   لم ألنھم شيء كل قبل معرفتھا حق الفصحى العربیة اللغة یعرفون   ال   العامیة، اللغة یسمونھ   ما إلى ویفزعون
 إلى والدعوة   قیمتھ، من والتقلیل   عنھ، والبعد   منھ، النفور إلى   یؤدي   بالتراث الجھل فإن وكذلك  .« یتعلموھا   أن   ینبغي 

 . الجھل أھل مزاعم ویدحض   نظرنا، وجھة یبین   مثال أعظم التراث إلى محمود نجیب   زكي نظرة تطور   في ولنا  . إھمالھ
 حیاتنا من بتره بضرورة اإللحاح دائم   منھ، النفور شدید كان   العربي، التراث یجھل   محمود نجیب   زكي كان فعندما 

  في أمل ال انھ  ...» : یقول   فكان  . البالغ وخطأه السابق جھلھ لھ اتضح   فیھ، وتعمق التراث ھذا على اطلع لما ولكنھ  ! الثقافیة
 إلى نظر ووجھة وحضارة علما عصرنا   في یعیشون   من مع وعشنا   بترا، التراث بترنا إذا إال ةمعاصر فكریة حیاة 

 وربما   السھلة، اإلجابة لھذه شدید بتعصب بدأت » : بقولھ الموقف ھذا على محمود نجیب   زكي ویعلق  .« والعالم اإلنسان
  تاما، یكون   أن كاد جھال   العربي بالتراث   وجھلي   وأمریكا، وباأور ثقافة من بشيء   إلمامي ھو إلیھا الخبيء   دافعي كان

 . منھا ویتعلموا محمود نجیب   زكي تجربة من الجھل أھل یتعظ   أن نأمل ونحن  .« جھلوا ما أعداء  -  بحق قیل كما  -   والناس 
 . جاھلون وھم العلم ادعوا من وھم  « مینالمتعال »  وسماھم   التراث، من الجھل أھل موقف من زیدان یوسف   عانى وقد 
 وعملیة  ...» : یقول   حیث   علمیة، نشرة ونشرھا   التراث، كتب تـحقیـق ضـرورة عن زیـدان یوسـف   رأي نذكر أن ویھمنا 

 أحوال منھا منفھ   الماضي، إلى نظرة تتیح ألنھا أولھا  : وجوه عدة من ملحة ثقافیة ضرورة ھذه  ) التراث كتب نشر (  النشر



 جدار بناء   في تسھم ألنھا وثالثا  . حقیقیة أسس على وترسیھ المجاالت شتى   في   التاریخي البحث تعمق ألنھا وثانیا  . الحاضر
 ألنھا ورابعا  . االستقاللیة ھذه لطمس اإلعالمیة الوسائل فیھ تسعى وقت   في القومیة الشخصیة استقالل على یحافظ   ثقافي

 ألنھا وخامسا  . محدد منھج بال تعیش ألمة نھضویة صیاغة وضع معھ یمكن   بما   ومناھجھ،   العربي الفكر آلیات عن تكشف
 قضایانا جذور عن تكشف ألنھا وسادسا  ...  واالنحطاط االزدھار فترات المخترقة الواحدة بالذات االھتمام مظاھر أحد

  مفید، وتلخیص حسن قول وھذا  .«...  العصبیة النزعات وتطور   عقائديوال   السیاسي التحزب قضایا خاصة   المعاصرة،
  . المصیریة القضیة ھذه جوانب بعض على الضوء من مزیدا التالیة السطور   في   نلقي وسوف 

 
 ذلك من أھدافھم اختالف عن النظر بصرف   تراثنا، نشر   في السبق فضل األوروبیین اإلسالمیة الدراسات ألساتذة كان  -٣ 

 الغرب أساتذة قام   التي الكتب بعض أسماء ھنا ونذكر  . تراثنا كتب نشر من  -  العرب نحن  -  نرجوھا   التي المقاصد عن
  : العربیة الثقافة بعث   في واسھاماتھم   الحقل، ھذا   في جھودھم على كمثال بنشرھا

  . ومنجانا مرجولیوث رهنش   الطبري، ربن بن   لعلي   والدولة، الدین كتاب  -١ 
  . میلر أوجست نشره   أصیبعة،   أبي البن   األطباء، طبقات   في األنباء عیون كتاب  -٢ 
  . مار ارستیدس نشره   المراكشي، البنا البن   الحساب، أعمال تلخیص كتاب  -٣ 
  . بروفنصال   لیفي نشره   للنبھاني،   األندلس، قضاة تاریخ كتاب  -٤ 
  . كیورتسن ولیام نشره   النسفي، الدین لمعین   النسفیة، العقائد كتاب  -٥ 
  . كوربان   ھنري نشره   السجستاني، یعقوب   ألبي   المحجوب، كشف كتاب  -٦ 
  . جولیوس نشره   الفرعاني، العباس   ألبي   السماویة، والحركات النجوم علم جوامع كتاب  -٧ 
  . توربكھ نشره   للحریري،   الخواص، أوھام   في الغواص درة كتاب  -٨ 
  . كراوس باول نشره   حیان، بن جابر رسائل مختار  -٩ 
  . كرتشكوفسكي نشره   المعتز، البن   البدیع، كتاب  - ٠١ 
  .)٨٥٨١  باریس (  كانزمیر اتیین نشرھا   خلدون، البن   المقدمة،  - ١١ 
  . ریتر ھلموت نشره   ي،لألشعر   اإلسالمیین، مقاالت كتاب  - ٢١ 
  . ریتر ھلموت نشره   للنوبختي،   الشیعة، فرق كتاب  - ٣١ 
  . دیتریصي نشرھا   عقیل، ابن شرح مع مالك ابن ألفیة  - ٤١ 
  .)٦٦٨١-٣٦٨١(  خویھ   دي نشره   للبالذري،   البلدان، فتوح كتاب  - ٥١ 
  .)٤٩٨١  لیدن (  جویدي اجنتسیو نشره   القوطیة، البن   األفعال، كتاب  - ٦١ 
  . مایر فریتز نشره   الكبرى، الدین لنجم   الجالل، وفواتح الجمال فوائح كتاب  - ٧١ 
  .)٣٧٨١- ٦٦٨١(  فستنفلد نشره   الحموي، لیاقوت   البلدان، معجم  - ٨١ 
  . آربري أرتور نشره   للكالباذي،   التصوف، أھل على التعرف كتاب  - ٩١ 
  . آربري أرتور نشره   للنفري،   والمخاطبات، اقفالمو كتاب  - ٠٢ 
  . فستنفلد نشرھما   للقزویني،   ، ) البالد آثار ومعھ (  المخلوقات عجائب كتاب  - ١٢ 
  . فستنفلد نشرھا   ھشام، ابن بروایة اسحاق البن   السیرة،  - ٢٢ 
  . فلوجل جوستاف نشره   للجرجاني،   التعریفات، كتاب  - ٣٢ 
  . فیبكھ فرانس نشره   الخیام، عمر جبر كتاب  - ٤٢ 
  . ھوتسما نشره   األنباري، البن   األضداد، كتاب  - ٥٢ 
  . ھل یوسف   نشره   للجمحي،   الشعراء، طبقات كتاب  - ٦٢ 
  . نیكلسون نشره   السراج، نصر   ألبي   اللمع، كتاب  - ٧٢ 
  . نیبرج نشره   للخیاط،   االنتصار، كتاب  - ٨٢ 
  . برتسل نشره   للداني،   السبع، القراآت   في التیسیر كتاب  - ٩٢ 
  .)٥٣٨١(  ھمر یوسف   نشره   للزمخشري،   الذھب، أطواق كتاب  - ٠٣ 

 
 ولكن   بذاتھ، قائم عمل إلى یحتاج   فذلك   تراثنا، من الغرب إساتذة نشره ما كل إحصاء القلیلة السطور ھذه من نھدف ال إننا

  تراثنا، نشر من الغرب أساتذة بھ قام عما سریعة نبذة القاريء إعطاء الكتب تلك أسماء من ذكرناه ما ذكر من قصدنا
 ولما   الغرب، أھل بھ اعتنى لما   الجھل، أھل یذھب   كما   فائدة، وال لھ قیمة ال التراث ھذا كان ولو  . أجدادنا أعمال وتحقیق 

 وقتھم تضییع عدم على حرصا الناس أكثر وھم   ونشره، تحقیقھ سبیل   في الطویلة نالسنی علمائھم من الكثیر فیھ أمضى
 انحطاطا اإلسالمیة وآثارنا   العربي تراثنا   في رأوا قد الغربیون كان ولو  . المنفعة عن بحثا العالم شعوب وأشد   عبثا،

  . اآلثار ھذه ویتجاھلوا التراث ھذا عن ینصرفوا   أن بھم أولى لكان   وجھال،
 

 ھو ھذا أن األحوال من حال   بأي   یعني   ال   السلف، آثار بدراسة االھتمام إلى ودعوتنا   التراث، كتب بنشر مطالبتنا إن  -٤ 
 أول إال ھو ما   المتعلمین، بین ونشرھا   للدارسین، وتوفیرھا   التراث، كتب تحقیق أن ذلك  . مقاصدنا ومنتھى أھدافنا آخر



 وأول  . منھا نرجوه ما نحقق أن لنا تسمح بطریقة واستیعابھا   جیدا، درسھا من لنا البد الكتب فھذه  . جھودنا ومبتدأ خطواتنا
 : محمود نجیب   زكي یقول  . بماضینا صالتنا وتوثیق   بثقافتنا، عالقتنا وتأصیل   لحضارتنا، فھمنا تعمیق ھو منھا نرجوه ما
 الصفات ھذه تكون ال ثم   الممیزة، التسمیة ھذه تبرر صفات بثقافتھا لحقت إذا إال عربیة ونتك ال العربیة األمة أن أما »

  زكي ویتساءل  .«...  باألمس   والعربي الیوم   العربي بین رابطة حلقة ھناك كانت إذا إال   كافیا، تبریرا للتسمیة مبررة
 ال الوقت نفس   وفي   األجداد، تراث على الحفاظ یمكننا   بحیث   نا،بحاضــر ماضینا یـربط   ما ایجاد كیفیـة عن محمود نـجیب 

  الذین أولئك وھم   بعضنا، عند میسورا قریبا األسئلة ھذه عن الجواب یكون   قد » : یقول   ثم   علینا،   یطغي   التراث ھذا نجعل
 یرى   فال السطور ھذه كاتب أما  )...(  الكفایة فیھا  -  اتحقیقھ   في الجھد   بلغ مھما  -   القدیمة الكتب طبع إعادة أن یحسبون 

  المكتبات، رفوف على محققة األسالف كتب استوت ما فإذا   كلھ، الیسر وھذا كلھ القرب بھذا  ' كیف؟ ' : سؤالنا عن الجواب
  أن المعاصر   للعربي یتاح   كیف  : ذلك بعد فسناأن لنسأل   بھ، ونلم   التراث، ھذا نطالع عندئذ   ینتھي،   وال العمل  ' یبدأ '  فعندئذ 
 الحفید انھ صدق   في القول لھ ویحق   عربا، كانوا ما بقدر عربیا فیصبح   واحد،   فكري خط على معھم لیسیر أسالفھ یتابع 

   . اھـ  « األسالف؟ ھم وانھم
 

 والتكنولوجیة والطبیة الھندسیة وآثارھم   العلمي، ربالع لتراث واضحا وتجاھال   كبیرا، إھماال ھناك أن الملحوظ من  -٥ 
 تكاد التراث إحیاء   في القرن وھذا   الماضي القرن جھود أن عام بوجھ نالحظ أن ویمكن » : مدكور إبراھیم یقول  . والفلكیة

 تعالج لم أخرى بوابأ اإلسالمیة الحضارة   وفي   التاریخ، أو والتفسیر الحدیث أو واللغة األدب حول خاص بوجھ تدور
  .« مرضیة بصورة بعد عنھا یكشف   ولم   الكافي، العالج
 من ونقلھا العلوم ترجمة   في بدأت قد أوروبا أن بھا   ونعني   باالعتبار، جدیرة ظاھرة إلى السیاق ھذا   في نشیر أن ونود

 وتأخذ   مخطوطات، عن حینئذ تتم الترجمات كانت وقد  . الھجري الرابع القرن من   الثاني النصف   في الالتینیة إلى العربیة
 كانوا األوروبیین ألن ونظرا  . المیالدي عشر الخامس القرن   في إال یتم   لم الطباعة فاختراع   مخطوطات، صورة أیضا   ھي
 اللغات بقیة إلى بعد اوفیم  -   الالتینیة إلى العربیة من العلوم ترجموا إذا إال نھضة وال لھم مستقبل ال أنھ أدركوا قد

 ما فكثیرا   بھا، واالستنفاع منھا لالستفادة واستیعابھا العلوم ھذه نقل ھو   األساسي وقصدھم األول ھدفھم وكان  -  األوروبیة
 اكتشاف بعد  -  یطبعونھا   ثم   األوروبیة، لغاتھم إلى العلم فروع مختلف   في عربیة كتب بترجمة یقوموا   أن یحدث   كان

 أصحاب كان إذا   بذلك، أنفسھم یكلفون   ولماذا  . نشر أو تحقیق دون   ھو، كما مخطوطا   العربي األصل ویتركون  -  الطباعة
 بین المنتشرة العداء روح ذلك إلى أضف  . الحضارة موكب عن وتخلفوا   وأھملوه،   عنھ، تغافلوا قد أنفسھم التراث

 یوم   إلى تخلفھم   في راقدین ویظلوا   سباتھم،   في العرب یستمر   بأن وتمنیاتھم   للمسلمین، ھموكراھیت   العرب، تجاه األوروبیین
  . الدین
  بترجمتھا، واعتنوا   أھمیتھا، األوروبیون أدرك   التي الھامة   العربي   العلمي التراث كتب على األمثلة بعض ھنا نذكر ونحن

 لمعظم مجھولة األعمال ھذه فیھ تزال ال   الذي الوقت   في ھذا   الحدیثة، حضارتھم لیھاع وبنوا   منھا، الفائدة واستخلصوا 
  ألبي  « التألیف عن عجز لمن التصریف »  كتـاب یظل   أن یعـقل   فھل  . منھم للمثـقـفــین معـروفـة غـیـر   العـرب، الدارســین

 أن نجد بینما   المحدثین، المسلمین على غریبا   العرب، لألطباء والمجھ  ) ھـ  ٠٠٤  سنة بعد   توفي (  الزھراوي القاسم 
 یقول   المیالدي؟ عشر   الثاني القرن   في الالتینیة اللغة إلى الطب صناعة   في الفرید الكتاب ھذا بترجمة قاموا قد األوروبیین

  أن الحدیث العھد   في الطب لتاریخ أمكن ینیةالالت الترجمة على واستنادا » : الكتاب ھذا عن سزكین فؤاد الفاضل العالم
 مخطوطا الكتاب ھذا ومازال  .« الھجري الرابع القرن   في المسلمین عند الطب إلیھ وصل   الذي   العالي المستوى یدرك 

  . الناس   في وإذاعتھ بنشره وینھض   تحقیقھ، ویتولى   بھ، یھتم   من المحدثین العرب من یجد   ال   مھمال،
 مكتبات بین مشتتة   المحدثین، العرب للعلماء مجھولة النجوم وأحكام الفلك بعلم الخاصة العرب آثار تظل أن یعقل   وھل

 الملموسة والمجھودات   المشكورة، اإلسھامات بعض ھناك إن نعم الشباب؟ شیئا عنھا یعلم   وال   األحفاد، یرعاھا   ال   العالم،
  الشھابي ونبیل صبره الحمید عبد أمثال من مجتھدین وأساتذة   مخلصین، علماء قبل من العلوم ھذه   في تراثنا تحقیق   في

 . المشترك والعمل   الجید، والتخطیط   الشاملة، النظرة تنقصھا   قلیلة، متواضعة مازالت الجھود ھذه أن إال   صلیبا، وجمیل 
 المجھول عالمھا من العلویة واآلثار النجوم وأحكام الفلك بعلم صةالخا العربیة المخطوطات كل نخرج أن نرید أننا ذلك 

 كیفیة ونبحث   خاللھا، من األسالف أفكار تطور ونتتبع وندرسھا وننشرھا فنحققھا   النور، حیز إلى   العالم، مكتبات شتى   في
 العاشر القرن   في أوروبا إلى وصل قد   العربي الفلك فعلم  . علمائھا على تأثیره ومدى   أوروبا، إلى التراث ھذا انتقال

  مما الكثیر ھناك أن إال   عشر، السادس القرن حتى المیدان ھذا   في أوروبا على العرب العلماء تأثیر واستمر   المیالدي،
 توقف   التي درجةوال   العرب، عند العلوم ھذه إلیھ وصلت   الذي الحد بدقة نوضح أن یمكننا   حتى   وتحقیقھ، إنجازه   ینبغي 

  . إبداعھم عندھا
 الفذ العالم طباعتھ أعاد   الذي  « السماویة الحركات وأصول النجوم علم جوامع »  الفرعاني كتاب یعرفوا   أن علمائنا من نرید
 ونقوم سباتنا من ننھض أن لنا فالبد كذلك  .)٩٦٦١  امستردام (  جولیوس لیعقوب التینیة وترجمة تحقیق عن سزكین فؤاد
 . بعد ونشرھا تحقیقھا یتم   لم   والتي   النجوم، علم   في العرب العلماء لنا خلفھا   التي العظیمة والمؤلفات الوفیرة األعمال بنشر

  ، ) ھـ  ٢٧٢  توفي (  للبلخي  « النجوم أحكام علم إلى الكبیر المدخل كتاب » : المثال سبیل على المؤلفات ھذه من ونذكر 
  ألبي  « الكواكب أعیان ومعرفة واألزمنة األنواء كتاب »  ، ) ھـ  ٦٧٣  توفي (  الصوفي الرحمن لعبد  « الكواكب ورص كتاب »

  نھملھا، أن ال نطورھا أن على السالفون لنا تركھا   التي الكثیرة األعمال من وغیرھا   ، ) ھـ  ٣٠٤  توفي (  الثقفي عاصم 



  . ظھورنا نولیھا أن ال یھاوننم   نضیعـھا، أن ال ونحفظھا 
 

 « والحساب الجـبر بین العـربیـة الریاضـیات تاریخ »  كتاب صاحب راشد   رشدي العالم جھود نذكر الریاضیات مجال   وفي
 ھذا لتحقیق العرب العلماء آالف جھود إلى حاجة   في یجعلنا   وكثرتھ العرب لنا تركھ   الذي   الریاضي التراث عظم ولكن  -
 من علینا وقع   الذي والظلم التاریخیة المغالطات وتصحیح   العرب، عند العلوم تاریخ أبحاث   في لإلسھام   ونشره، لتراثا

 العلوم تطویر   في جھودھم ذكر وعدم   العرب، إسھامات تجاھل إلى منھم الكثیر سعى حیث   الغربیین، العلوم   مؤرخي قبل
 إلى نشیر أن فیھمنا   الریاضیات، علم   في العرب تراث یخص   ما أما  . قلیل بعد المسألة ھذه إلى نعود وسوف   اإلنسانیة،

 وارد لضیاء مقعرة مرآة   في االنعكاس نقطة »  حدد   الذي  ) ھـ  ٢٣٤  سنة   توفي (  الھیثم بن الحسن   أبي الفاضل العالم أعمال
  التي الھیثم ابن أعمال ومن  . الرابعة الدرجة من جبریة معادلة إلى ةالمشكل ھذه بإرجاع وذلك  « العین إلى معین جسم من

  ، « المناظر كتاب»و   ، « معانیھ وشرح األصول   في اقلیدس كتاب شكوك حل   في كتاب » : علمائنا بین قریبا رواجا لھا نرجو 
 أن سریعا نشیر أن ویكفینا  . حضارتھم وتأسیس   نھضتھم، بناء   في أوروبا علماء منھا استفاد   التي المؤلفات من وغیرھما 

 شخص أول »  ھو   الماھاني وأن   الریاضیات، علوم   في مستقل كفرع المثلثات حساب أسس   الذي ھو   الطوسي الدین نصیر
 كتاب قدوان قد الثالثة شاكر بن موسى   بني وأن   ، « الثالثة الدرجة من جبریة معادلة وضع قد الریاضیات تاریخ   في

 بالبرھان أتوا إنھم  ...» : الریاضیة العلوم   في العرب انجازات عن سزكین فؤاد یقول  . وصححوه البلونیوس المخروطات
 أنظار إلیھا تلتفت لم جدیدة مسائل وضعوا وإنھم  . برھان دون وقضایا مسائل من اإلغریق عرضھ مما كثیر على

  .«...  األسالف عن ورثوا ما كل طوروا وإنھم   األسالف، عند وجدوه مما كثیرة أشیاء صححوا وإنھم   اإلغریق،
  ، « العربیة التكنولوجیا »  تعبیر یقرأ   عندما یتعجب   أال القارئ من ونرجو   العربیة، التكنولوجیا میدان   في الحال یختلف   وال

 قد األوروبیین أن نعتقد بحیث النظر قصر من ولسنا   لمجال،ا ھذا   في المتمیزة وأعمالھم الفریدة اسھاماتھم للعرب كان فقد 
 السیاق ھذا   في نشیر أن   وینبغي  . علیھم تأثیر   أي   العلمي العرب لتراث یكون   أن دون   الصفر، من الصناعیة ثورتھم بدؤوا

 عدة منذ بدأت حیث   العلمي، بتراثنا یةالعنا سبیل   في حلب جامعة أخرجتھا   التي المطبوعة واألعمال المشكورة الجھود إلى
  شاكر، ابن موسى   لبني  « الحیل كتاب »  مؤخرا أصدرتھ مما وكان  . العربیة التكنولوجیا تاریخ سلسلة إصدار   في سنوات

 قسم قد   يالخوارزم أن ذلك   اإلسالمي، الفقھ   في الحیل بباب لھ عالقة ال ھنا الحیل ولفظ  . الحسن یوسف   أحمد تحقیق 
  والحیل،   النجوم، وعلم   والھندسة،   واالرثماطیقي،   والطب،   والمنطق،   اإللھي، والعلم الفلسفة » : التالیة الفروع إلى العلوم

 اھذ تاریخ استعرضنا إذا الحدیث بنا ویطول  . المیكانیكیة الھندسة علم الیوم یقابل   الحیل وعلم  .« والكیمیاء   والموسیقى، 
 إلى العرب یصل   أن قبل   المجال، ھذا   في العرب العلماء على أثرا قد عالمین إلى نشیر أننا إال   العرب، عند وتطوره العلم

 « المیكانیك كتاب »  وكتب   ، ) االسكندریة   في ؟ للمیالد األول القرن   في عاش (  ایرن ھو األول  . والتطویر اإلبداع مرحلة
  إلیھ ویُنسب   ، ) المیالد قبل الثالث القرن   في عاش (  البیزنطي فیلون ھو   والثاني   العربیة، إلى لوقا بن قسطا ترجمھ   الذي 

 عن وتغافلنا   لتراثنا، إھمالنا صور من محزنة صورة نقابل أخرى ومرة  .« والھواء الماء حركات آالت   في كتاب »
  فھل  . الفائدة منھ ویستخلصون   لغاتھم، إلى ویترجمونھ   التراث، ھذا إلى یسعون   واومازال األوروبیون كان بینما   ثرواتنا،

 یترجمھ   ثم   القرن، ھذا من األول الربع   في األلمانیة إلى الذكر السالف  « الحیل كتاب »  بترجمة األلمان یقوم   أن یعقل 
 ؟ ١٨٩١  سنة ونشره بتحقیقھ ونقوم   نومنا، من ونصحو   سباتنا، من حنن نفیق ذلك وبعد   ، ٩٧٩١  عام   في لغتھم إلى اإلنجلیز

 تعم وفائدة ھذا  « الحیل »  كتاب   في نفعا یجدوا   لم لو األوروبیین أن یفھمون   لعلھم   عندنا، الجھل أھل إلى المثال ھذا   نھدي
  ال الجھل أھل ولكن  . الكبیرة والجھود الطویلة ینالسن لھ خصصوا ولما   لغاتھم، إلى ترجمتھ عناء تكلفوا لما   علیھم،

 وانصراف   عندنا، المسئولین وغفلة   وتكاسلنا، تخاذلنا على الدالة األمثلة آالف من واحد مثال مجرد إال ھذا ولیس  ! یفقھون 
  : أوروبا على یلالح كتاب   مؤلفي تأثیر عن الحسن یوسف   أحمد یقول  . العلماء وتشجیع العلم رعایة عن الحكام

 اإلسالمیة التقالید ولكن   مباشرة، بصورة وتقدیره قیاسھ یمكن   ال الحدیثة الغربیة التكنولوجیا على موسى   بني تأثیر إن » 
 من أخرى قائمة جانب إلى الدین   وتقي   والمرادي   والجزري موسى   ببني المتمثلة المسلمین العرب للمھندسین التكنولوجیة

 میكانیكیة تكنولوجیا للغرب بمجموعھا قدمت وغیرھم ورضوان   والخازني قرة بن ثابت مثل اآلخرین المھندسین ماألعال
 الغرب وأخذ   الصناعیة، الثورة عصر ثم العلمیة الثورة عصر بعده ومن األوروبیة النھضة عصر وجاء  . نسبیا متطورة

 تبدأ ولم  .) المیالدي عشر السادس القرن نھایة حتى (  قرون سبعة لةطی اإلسالمیة العربیة الحضارة طورتھ وما قدمتھ ما
  الذي للتقدم كأساس بھ وانطلقت اإلسالمیة العربیة الحضارة نتاج أخذت ولكنھا الصفر من الغرب   في التكنولوجیة الثورة

  . اھـ  « عشر السابع القرن بدایة منذ   الغربي العالم قاده 
    

 نذكر أن نود   العربیة، البلدان منھا   تعاني   التي الغذاء مشاكل لحل مایلھمنا فیھ نجد لعلنا   الزراعي، تراثنا ىإل ننتقل أن وقبل
 وسعیھم   وجوده، نكران الغربیین ومحاولة   الكیمیاء، علم   في الضخمة وإسھاماتھ   الجبارة، وجھوده حیان بن جابر العالم

  غریبة،   موضة جمعتھما حیث   حسین، طھ صدیق كراوس باول إسفافات ذلك ومن  . العلوم تاریخ من شخصیتھ لطمس
 وتلذذ   إلیھ، أعمالھ نسبة صحة   وفي   حیان، بن جابر شخصیة   في األول فشكك  . شيء كل   في للتشكیك عجیبة وتقلیعة 

 األول تشكیك أن   العلمي البحث أثبت وقد  . لجاھليا الشعر صحة   في   الثاني وتشكك   اإلسالم،   في اإللحاد تاریخ   في بالبحث
 الشعر معظم صحة من العلماء تأكد كما   صحیحة، أسس على   مبني ھو وال   قبولھ، الیمكن حیان بن جابر شخصیة   في

  الئقة، یقةبطر منشورة   محققة، قریبا تظھر أن فنرجو   حیان، بن جابر أعمال أما  . حسین طھ فیھ شكك   الذي   الجاھلي



 الرابع الجزء   في سزكین فؤاد الفاضل العالم استعرض وقد  .)! اللحم ورق لیس   أعني (  قیمتھا یناسب   وورق   جیدة، وطباعة 
 بالطبع  « السبعین كتاب »  مخطوطة بنشر وقام   علیھا، العثور تم   التي جابر أعمال مخطوطات العظیمة موسوعتھ من

  . حیان بن جابر كتب   في جمیعھا موجودة الحدیث الكیمیاء علم أسس أن زكینس ویرى  . التصویري
 
 عربیة أعمال عن فضال   األجنبیة، اللغات عن عربیة ترجمات من یتكون   فإنھ   الفالحة، بعلم الخاص   العربي تراثنا عن أما

 والعلماء األشداء الرجال تنتظر تزال ال   التي ھامةال العربیة اإلسھامات ھذه بعض نذكر فإننا   لالختصار، وابتغاء  . خالصة
  : األعمال ھذه وأھم  . نشرھا ویتولوا   بتحقیقھا، لیقوموا المخلصین

  .) الفھلویة عن مترجم (  باسوس لكسینوس الفالحة كتاب  -١   
  .) السریانیة عن مترجم ( ) ؟ (  دیمقراطیس أو لمھراریس الفالحة كتاب  -٢   
  .) السریانیة عن مترجم ( ) ؟ (  بلیناس أو الناطولیوس الفالحة كتاب  -٣   
  ) عربي تألیف ( ) ؟ (  قسطوس سعد البن الرومیة الفالحة كتاب  -٤   
  .) السریانیة عن (  اناطولیوس لینیوس الفالحة كتاب  -٥   

 
  مناقشتھا، إلى والدعوة   دراستھا، على والحث   شرھا،ن على والحرص   بتحقیقھا، واالھتمام   التراث، بكتب االعتناء إن  -٦ 
  للغرب، القبیح الوجھ عن الكشف بذلك   ونعني  . مقاصد من ذكره أسلفنا ما كل غیر   آخر ھدف تحقیق على سیساعدنا 
 ما تبیین ھو قولنا بھ نبدأ ام وأول  . لثقافتنا الدائمة محاربتھ وتوضیح   لإلسالم، الدفین عدائھ واثبات   علینا، تحاملھ وافتضاح 

 نقل وأسلوب   وغیرھم، الیونان عن للعلوم المسلمین نقل طریقة بین الواضح الفارق من سزكین فؤاد الفاضل العالم الحظھ
 وینھاھم   التوحید، إلى یدعوھم   منھم، رسوال إلیھم تعالى هللا أرسل أن بعد فالعرب  . المسلمین العرب عن العلوم الغربیین

 وترجمتھا   األخرى، األمم عند العلوم طلب   في بدؤوا قد   والمنكر، الظلم ترك على ویحثھم   بالعدل، ویأمرھم   الشرك، نع
 یكن   لم   العجم، عن العلوم ترجمة   في شرعوا فلما  . طلبھ إلى ودعوتھ العلم من اإلسالم موقف من بدافع   القرآن، لغة إلى

 بالقوة یشعرون   كانوا إنھم بل   عنھا، أخذوا   التي الشعوب تجاه التبعیة أو الحسد أو الحقد أو بالنقص شعور   أي لدیھم
 األمانة مراعاة إلى ھذا موقفھم بھم أدى وقد  . مملكتھم حدود واتسعت   دولتھم، انتصرت أن بعد   الشعوب، ھذه على والتفوق

 مترجم عن نسمع فلم  . العربیة إلى األجنبیة اللغات من العلوم ترجمة عند مةقوی وآداب   رفیعة، بأخالق   والتحلي   النقل،   في
 . عربي كاتب باسم   األجنبي مؤلفھ اسـم بدل أو   لنفسـھ، انتحلھ ثم   العربیة، إلى كتاب بترجمة قام   عربي ناقل أو مسلم

 بدأت عندما فأوروبا  . العرب عن النقل   في وباأور أھل بأسلوب قابلناه إذا وضوحا للعرب   األخالقي الموقف ھذا ویزداد 
 ھو   الجھل، من والتخلص   التخلف، من للنجاة الوحید الطریق أن وجدت   وجھلھا، تخلفھا مدى وتدرك   سباتھا، من تفیق

  عربیة، عقول وتطورھا   العربیة، باللغة مكتوبة الوقت ذلك   في العلوم كانت وقد  . الالتینیة اللغة إلى ونقلھا   العلوم، ترجمة
 بالضعف یشعروا   أن علیھم وصعب   أقویاء، العرب یروا   أن األوروبیین على   عزّ  وقد  . قویة إسالمیة دولة حكام ویرعاھا 

 األحقاد ھذه وتعود  . المسلمین تجاه بالعداء إحساسھم وزاد   العرب، على القدیم حقدھم فازداد   العرب، من أساتذتھم تجاه
 ترجمة   في األوروبیون بدأ فلما  . المیالدي الثامن القرن   في   الدمشقي یوحنا   عصر قبل ما إلى   المتأصلة، والكراھیة   دفینة،ال

  ثم   العرب، أساتذتھم أعمال یترجمون   المتأصل، والعداء   األعمى، الحقد ھذا من بدافع بھم إذا   العربیة، اللغة من العلوم
  في الحدیث العصر   في الغربیون بدأ وعندما  ! اإلغریق من مؤلفین إلى ینسبونھا   أخرى وتارة   أنفسھم، إلى رةتا ینتحلوھا 
 وینتھون   الیونان، بأعمال فیبدؤون   المسلمین، وأمجاد العرب إسھامات یتجاھل   منھم بالكثیر إذا   العلوم، تاریخ كتابة 

 من شطبھا یمكن   العرب إسھامات أن حقدھم لھم خیل قد الجھلة ھؤالء وكأن  . ثالحدی العصر   في الغربیین بانجازات
  . البساطة وتلك السھولة بھذه   اإلنساني التاریخ
  الغربیین، إجحاف تبین   التي المریبة الظاھرة ھذه عن یتحدث   وھو الشكوى مر سزكین فؤاد العزیز الصدیق ویشكو

 البیئات بأھمیة العلوم   مؤرخي لدى المعروفة الحقیقة من الرغم على » : یقول   ما ضمن فیقول   ،لدیھم العلمیة األمانة وانعدام 
 ان  : خالصتھ   قرون، بضعة سیطر عنیف تصور العام   العلمي التاریخ كتب   في یزال   ال فإنھ   العلوم، تاریخ   في المختلفة

 ومرحلة القدماء اإلغریق مرحلة  : ھما أساسیتین بمرحلتین مر قد بیضاأل البحر حوض بالد   في والسیما   العلوم، تطور
 إلى العلوم لترجمة المسلمین دوافع روزنتال فرانس ویوضح  .« النھضة عصر تسمى بظاھرة تبتدئ   التي   الغربي العالم
  األجنبیة، الكتب لترجمة الواسعة العملیة ةظاھر لنا لیعلل   النظري العملي،أو   النفعي الدافع   یكفي   لیس » : یقول   حیث لغتھم

 بل   فحسب، الدینیة للحیاة ال الكبیر المحرك كان ھذا وموقفھ  ...  العلم من ذاتھ   اإلسالمي الدین موقف فھم من البد بل 
 األبواب فتح   وفي   العلوم، وراء   السعي   في األكبر الدافع ھو ھذا اإلسالم وموقف   جوانبھا، جمیع   في اإلنسانیة للحیاة

 انعكس وقد  .« وحدھا العملیة للحیاة ضروریة أشیاء   في الترجمة النحصرت ولواله   اإلنسانیة، المعارف إلى للوصول
 العلمیة باألمانة ترجماتھم فاتسمت   لغتھم، إلى العلوم ترجمة   في المسلمین أسلوب على   األخالقي والعنصر   الدیني العامل

 من العكس وعلى  . األجنبیة محل عربیة أسماء وضع أو   ألنفسھم، العجم أعمال انتحال   في مطلقا یفكروا   ولم   والصراحة،
 األخـذ عملـیة على ذلك وانعكـس   عنـھم، یأخذون   من تـجاه والبغضـاء المعاداة بشعور یشعرون »  األوروبیون كان ذلك

 أخذ عملیة   في األصلیان العنصران وھما   والصراحة، الوضوح   عنصري یفقدوا   أن ھذا بعد   وطبیعي   نفسیة، عقد بـصورة
  : العرب أساتذتھم عن النقل   في األوروبیین أمانة عدم أمثلة ومن  .« االخرین عن المسلمین

 إلى مترجمةال العربیة الكتب من علمیة نتائج من إلیھ نسب ما جمیع اقتبس  ) م ٠٩٢١-٠١٢١(  بیكون روجیھ إن  -١ 



  . الالتینیة
 أصول من معظمھا انتحل أنھ مؤخرا ثبت   الكیمیاء، كتب من كبیرا عددا ألف قد  ) م ٥١٣١  ت (  لولوس رایموندوس إن  -٢ 

  . لنفسھ عربیة
 بأنھ القول إلى ذھب بل   الكیمیاء، حقل   في حیان بن جابر   العربي أستاذه إنجازات أنكر قد برتلو   الفرنسي   الكیمیائي إن  -٣ 

 مثل وجھالة حقدا أرأیتم  ! حیان بن جابر ألفھا   التي المؤلفات مثل تألیف على المقدرة ھذه للعرب یكون   أن المستحیل من
   . وجھالتھ األحمق ھذا حقد

  الذي   ألفریقيا قسطنطین اللص مؤلفات من أنھ على   للمجوسي  « الطبیة الصناعة كامل »  كتاب األوروبیون تداول  -٤ 
  . سنة   مائتي نحو   المخزي الوضع ھذا واستمر   لنفسھ، انتحلھ 
 كتاب انھ على     قرون مدى على األوروبیین الكیمیائیین بین یتداول   ظل سینا البن  « الشفاء »  كتاب من المعادن قسم إن  -٥ 

  . الرسطوطالیس
  . قرة بن وثابت   البتاني كتب    من نقل عن عبارة الفلك تاریخ   في كروستستھ روبرتوس إلى ینسب   ما كل إن  -٦ 
  . الموضوع ذلك   في   الكندي لكتاب تلخیص مجرد أنھ مؤخرا تبین   والجزر، المد   في كتابا ألف قد روبرتوس فإن كذلك  -٧ 
  . وسلبطلی أفلح بن جابر لنقد تكرار إال ھو ما لبطلیموس جرسون بن   لیفي نقد إن  -٨ 
 أن حدیثا وثبت   ، « یعقوب   عصا »  باسم   الالتیني العالم   في اشتھرت   التي الرصدیة اآللة مكتشف أنھ   لیفي إلى نسب وقد  -٩ 

  . اآللة ھذه مكتشف ھو سینا ابن
 القرن   في عاش   الذي   االقلیدسي، المسلم   الریاضي أن ثبت وقد   العشري، الكسر مكتشف أنھ   لیفي إلى أیضا ونسب  - ٠١ 

  . االكتشاف ھذا صاحب ھو   الھجري، الرابع
  . جالینوس إلى العین   في اسحاق بن حنین كتاب نسبوا قد األوروبیین إن  - ١١ 
  . الیوناني روفوس إلى المالیخولیا   في عمران بن اسحاق كتاب ونسبوا  - ٢١ 

 
 بجالء وتظھر   أكثر، تتضح سوف   العلمي البحث بأصول والجھل   لعلمیة،ا األمانة انعدام عن تعبر   التي السرقات ھذه إن

  ما ندرك وسوف   مذھلة، النتائج تكون سوف وعندئذ   درسھ، على ونعكف   نشره،   في وننشط   التراث، بتحقیق ننھض عندما
 أن تصوره ازداد   األوروبیة، األصلیة ـادرالمص دراســة   في اإلنسـان أمعـن كلما » : بـقـولھ سـزكین فـؤاد العالمة یعنیھ 

   .« الحقیقي أبیھ غیر   إلى نسب   الذي بالولد تكون ما أشبھ المزعومة النھضة ھذه
 العلماء أسماء ذكر دون   األوروبیین، قبل من العربیة الترجمات من المباشرة اإلفادة ظاھرة إلى سزكین فؤاد العالم ویشیر

 التیار ظھور  : أولھما  . آخرین عاملین إلى یرجع   عشر الرابع القرن منذ العرب العلماء نسیان إن » : یقول   ثم   العرب،
 العقدة إنھا  . وشدة بضراوة عشر الرابع القرن وأوائل عشر الثالث القرن نھایة   في التیار ھذا نشأ وقد   للعربیة، المناھض

 أكثر لھ إلینا وصل وقد  ...  لولوس رایموندوس ھو للعربیة المناھض التیار ھذا ورائد   العرب، العلماء أسماء تجاه النفسیة
 القرن أواسط إلى للعربیة المناھض التیار استمر وقد  . عربیة مؤلفات جمیعا أنھا بحثھا من اتضح كتابا عشرین من

 بالتفوق والولع الطموح  : وثانیھما  . منسیا نسیا أصبح قد العلوم تاریخ   في العرب العلماء ذكر كان وعندئذ   عشر، السادس
 عشر الثالث القرون من أوروبیین علماء إلى ھذا یومنا   إلى تنسب المسلمین للعلماء المھمة االكتشافات فكانت   الحضاري،

  . اھـ  «...  عشر والخامس عشر والرابع
 

 عن توقفنا إلى أدت   التي والعوامل   تخلفنا، أسباب تحدید على یساعدنا   سوف العلم میادین جمیع   في تراثنا تحقیق إن  -٧ 
 بعد خیابى إلى وتحولنا   مستقلین، كنا أن بعد اآلخرین على عالة وأصبحنا   منتجین، كنا إن بعد مستھلكین فصرنا   العطاء،

 ومرة  . اإلنسانیة الحضارة وتقود هللا لدین تنتصر فتیة أمة كنا أن بعد كبریاء وال لنا كرامة ال وأمسینا   مبدعین، كنا أن
 عند الوقوف إلى تھدف ال   ودراستھا،   ونشرھا،   التراث، كتب إحیاء إلى دعوتنا أن من أعاله ذكره أسلفنا ما نكرر أخرى

 بھذه نطالب بحیث النظر قصر من نحن وال   العقالء، مذھب ھذا فلیس   األسالف، بآثار   والتغني   الفارغ، الفخر حد
 عوامل خالصة وأمانة   كافیة، بدقة نحدد أن ھو  -   قبل من ذكرناه عما فضال  -  التراث دراسة من مقصدنا إن بل  . السخافات

 العالمة یقول  . أحوالنا وتدھورت   وتخلفنا،   فتأخرنا،   الحال، بنا انقلب وكیف   حضارتنا،   في االزدھار ومظاھر   التقدم،
 شامل تصویر بعد إال یتیسر   ال الصحیح التعلیل إن  ...» : اإلسالمیة الحضارة كودر أسباب عن سزكین فؤاد المصلح
 بدأت ربما   التي لھا والمكونة البناءة العناصر وضوح بكل نعرف أن لنستطیع   واإلسالمیة، العربیة العلوم لتاریخ صحیح
 المجتمع   في التطور بطء   في الزمن بمرور ھمتسا   التي والمتخلفة الھدامة والعناصر   معین، وقت   في تزول أو تضعف

  .« الركود إلى بھ واالنتھاء   اإلسالمي
 . الناس   في بإذاعتھا ونقوم   لنشرھا، وننھض   لتحقیقھا، نھب أن منا تنتظر   التي العربیة المخطوطات من الكثیر ھناك إن

 باسھامات تتعلق أمور من اآلن حتى علینا خافیا یزال   ال مما الكثیر عن لنا یكشف   سوف المخطوطات ھذه نشر أن ذلك 
 األسالمیة النھضة تطور یصوروا   أن علمائنـا بعض حاول فقـد ذلك مـن الرغـم وعلى  . العلــم فـروع شـتى   في العـرب

 محمود نجیب   زكي فذھب  . اإلسالمیة الحضارة تاریخ عن معلومات من اآلن حتى لدینا متوفر ھو ما على بناء   وركودھا،
 یعالجون   وكأنھم  ) المیالدي السابع القرن عرب   أي (  السابع القرن أھل رأیت قد   ألنني وذلك » : القول إلى المثال سبیل على

 من صعدوا وقد والعاشر التاسع القرنین وأھل   القواعد، یضعون   أخذوا وقد الثامن القرن وأھل   البدیھة، بفطرة شئونھم



  التي المتصوف بنظرة عشر   الحادي جاء ثم  . واحدة جذوع   في األشتات تضم   التي الشاملة المبادئ إلى المتفرقة اعدالقو
 كان التصوف انتشار أن محمود نجیب   زكي ویرى  .« مباشرة رؤیة الحق فیھا لترى باطن من الذات دخیلة إلى   تنطوي 

 والجاحظ النظام إبراھیم بھجوم یذكرنا   عنیفا ھجوما المتصوفة یھاجم   إنھ حیث   م،اإلسال   في والركود التدھور عصور بدایة
  یقظتھ،   في یحلم   رجل المتصوف أن ھو أقرره   الذي  ...» : محمود نجیب   زكي یقول  . الحدیث وأصحاب الجھل أھل ضد

  ال إنھ   العمل، دنیا   في للدخول بأحالمھ مؤھال لیس الحالتین كلتا على فھو   یجدھا،   لم أم تلك أحالمھ   في النشوة أوجد وسواء 
  رأي نناقش أن نرید ال ونحن  .«...  الحلم بأوھام مألتھ   التي الحالة تلك عنھ تزول أن إال   لغیره، وال لنفسھ ال شیئا ینجز 
 أن أردنا وإنما   القلیلة، السطور ھذه من قصدنا ھذا فلیس   ھنا، اإلسالمیة الحضارة ركود أسباب   في محمود نجیب   زكي 

 جمیع كشف أن بید  . أحوالھم وتدھور المسلمین انحطاط أسباب عن الكشف   في واجتھاداتھم   علمائنا، آراء بعض نستعرض
 ةنشر ونشرھا   العالم، مكتبات شتى ظلمات من   العربي التراث مخطوطات استخراج بعد إال لنا یتثنى   لن األسباب ھذه

  برأي القارئ لیقارنھ   الھجري، التاسع القرن منذ المسلمین لوضع سزكین فؤاد للعالم آخر تشخیصا ونذكر  . الئقة علمیة
 . المسیرة مواصلة على حاثا   الدراسة، تعمیق إلى دافعا   البحث، من المزید على حافزا یكون   ھذا لعل   محمود، نجیب   زكي 
 التاسع القرن منذ یسعى   اإلسالمي العالم كان العلوم من مرتبة أعلى أن االنطباع الباحث ىلد یتكون » : سزكین یقول 

 یصادف   ما وقلیال   األسالف، تراث من ممكن قدر بأكبر واالحتفاظ اإلحاطة مجرد عن عبارة إلیھا الوصول إلى   الھجري
  .« جوھریا تطویرا المیراث ھذا تطویر بضرورة الواضح الشعور الوقت ذاك من ابتداء المسلمین عند الباحث

 
 العظیم للمؤرخ حسن بقول   الجاھلون، كره ولو   علمیا، نشرا ونشرھا   التراث، كتب تحقیق أھمیة عن حدیثنا ونختم  -٨ 

 دةالوح تحقیق على یساعد   واضح عامل شك دون ھناك » : یقول   حیث   العرب، وحدة تحقیق   في التراث دور عن   توینبي
 مشتركة ثقافة وكذلك   سنة، وخمسمائة ألف إلى یرجع   واألدب اللغة   في مشتركا واحدا تراثا العرب لدى أن ھو   العربیة،
   .« مشترك وتاریخ

 
 

  ٣/٣/١٩٩١  في زیورخ   -   عید ثابت   -   الرحیم الرحمن هللا بسم
 والعلماء والعقل نحن

 
    خیــرا، بأمة هللا أراد إذا » 

 ملوكھا،   في العلم علج
  « علمائھا   في والملك

 أنوشــروان
 

 حملة إلى الخاطئة ونظرتھا   العقول، أصحاب تجاه العقیمة لسیاستھا شاملة مراجعة إجراء إلى العربیة الحكومات تحتاج
 االنحطاط اھرمظ أحد إال ماھما مطالبھم وتجاھل العرب العلماء حقوق إھمال أن شك من ھناك فلیس  . العرب العلم

 العلم ألھمیة العرب المسؤلین إدراك عدم ھو بحق والعجب الدھشة یُثیر   ما أن بید  . الیوم فیھما نحیا اللذین والتخلف
 بالدة من عالیة درجة إلى األحیان بعض   في وصلت قد األمور إن بل  . األمم حیاة   في العلماء یلعبھ   الذي الدور وخطورة

  في یبرز   عربي عالم   أي تكریم إلى یُسرع   العلماء، وقدر العلم قیمة یعرف   الذي   الغرب، نجد حیث   الفھم، وبطء الحس
 فیھ یتصرف   الذي الوقت   في ھذا   ممكنا، ذلك كان إذا   الغربیة، المؤسسات   في للعمل إغرائھ محاولة وإلى   تخصصھ، مجال 

 یعنیھم   ال األمر وكأن   العربیة، للعقول استنزاف من أمامھم مایحدث لخطورة اكإدر أو   وعي   أي دون العرب المسؤولون
 الغرب إلى العرب العلماء یھاجر   أن یحدث   ما فكثیرا العربیة البلدان   في المتدھور الوضع لھذا ونظرا  . بعید أو قریب من

 . معاملتـھم وتُسـئ   قدرھم، وتجھل   حقوقھم، تبخسھم لعربیةا األنظمة كانت ان بعد   لدیھ، والرفعة واالحترام التقدیر فیجدون
 جدیدة عقوال الغرب فیكسب   الوطن، إلى العودة على الغرب   في البقاء العرب العلماء یُفّضل   أن الحال ھذا عن وینتـج 

 الجھل ضد كفاحنا   في نال عونا تكون أن الممكن من كان عقوال نحن ونخسر   مدنیتھ، وتجدید حضارتھ تطویر   في تساھم
 وإدراكنا للعلم تقدیرنا عدم على واألمثلة  . شأنھا من بفضـلھا،ورفعنا واعتــرفنا   معاملتــھا، أحســنا كنـا لو والمرض والفقر
  حالتي الحصـر ولیـس المثـال ســبیل على نذكر ولكننا   جمیعا، عرضھا إلى ھنا المجال یتسع   ال متعددة كثیرة العلماء لقیمة

 القلب   جراحي أشھر من یعتبر   أنھ حیث التعریف عن   غني   فاألول  . منصور ومحـمـد یعـقـوب   مجـدي المصـرییـن العالمین 
 كأستاذ یعمل   والثاني  . بالدھم   في بوجوده ویفخرون برعایتھم یحیطونھ   حیث المتحدة المملكة   في اآلن ویعمل   العالم،   في

 عامل فكیف  . تخصصھ میدان   في العلماء أكفأ من ویعتبر زیورخ جامعة   في  ) اآللي التحكم (  األلكترونیة الھندسة   يف   كرسي
  عقلھ، رجاحة   في وشككوا انجلترا إلى یرحل   أن قبل األول اضطھدوا لقد الفاضلین؟ العالمین ھذین مصر   في الجھل أھل

 مرموقة علمیة مكانة من سویسرا   في إلیھ وصل ما إلى وصل أن فبعد   الثاني أما  . آمالھ وتدمیر معنویاتھ تحطیم وحاولوا 
  في الجھل بأھل فإذا   فیھا، العلوم تطویر   في ویشارك أبناءھا لیخدم مصر إلى العودة   في فكر   متمیز،   اجتماعي ووضع

  أي وبتر   مصر، عن إلبعاده التطفیش وسائل ویختلقون   امھ،أم العراقیل وضع   في ویتفننون   بالمرصاد، لھ یقفون   مصر 
  . الحاضرة حیاتنا   في الالعقل مظاھر أحد إال ھذا ولیس  . األم الوطن وبین بینھ صالت 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 علماءھا الراقیة األمم فتحیط  . المبدعة رائحوالق الراجحة العقول أصحاب من هللا وھبھا ما بمقدار تموت أو األمم تحیا
 حكمة   في المبدأ ھذا أنوشروان   صاغ وقد  . فیھم والرئاسة الملك وتجعل   بفضلھم، وتعترف   مكانتھم، من وترفع   برعایتھا،

 .« علمائھا   في والملك   ا،ملوكھ   في العلم جعل   خیرا، بأمة هللا أراد إذا » : قال حیث السنین مئات منذ باسمھ ارتبطت خالدة
  أنیابھا، عن لھم وتكشف   القول، لھم وتغلظ   قدرھم، وتجھل   أبنائھا، من للعلماء تتنكر   فھي   المتخلفة، المجتمعات أما 
  : یقول   حیث  -  واالحتجاج الشكوى إلى الشعراء بعض العلم لحملة المتنكر الموقف ھذا دعا وقد  . حقوقھم وتتجاھل 

 
 قـــرود األنــام أن على دلیـل                وأشتري أبیـع ســوق   في   جلوسي

 ویسـود نذلھم فیھم ویعظم               كرامھــم یـذل   قوم   في خیر وال
 

 ولأ إن  ... » : السجستاني یقول   كما أو   عباده، إلى رسلھ وأول   اإلطالق، على تعالى هللا مخلوقات أشرف ھو والعقل
 القبح بین یمیز   وبھ   بعقلھ، البارئ معـرفة إلى یصل   اإلنسان أن ذلك  .« العقل ھو إنما المصنوعین إلى الصانع من رسول

 وألن   ورسلھ، هللا أنبیاء من أقدم ألنھ اإلنسانیة إلى  « رسول أول »  وھو  . الشریعة ومقاصد القرآن   معاني ویدرك   والحسن،
ّر وقد  . آلھیـة وقوانیـن سماویة شــرائع من ورسـلھ هللا أنبیاء بھ أتى ما یفھم   أن اإلنسان عیستطی   ال بدونھ  العـالء أبـو عبـ

  : یقول   حیث أبیاتھ أحد   في المعنى ھذا عـن   المعري
 

 نبــي عــقــل فكل فاسألنھ                         بعقل خصصـت قد الغر أیھا
 
 نجد أن مستغربا ولیس  . اإلنسان عند هللا وكیل ھو العقل أن رسائلھ   في ذكر حیث لھذا مشابھا مذھبا ھبذ قد الجاحظ إن ثم

  في عاشوا قد األقوال ھذه أصحاب أن عرفنا إذا وخاصة   المسلمین، عند للعقل الدقیقة واألوصاف الحسنة األقوال ھذه مثل
 أبو الجلیل العالم یقول  . فیھا   العقالني المذھب وأصحاب مجتمعاتھم المأع من وكانوا   اإلسالمیة، الحضارة ازدھار عصور 

   : الماوردي الحسن
 

 أصال للدین تعالى هللا جعلھ   الذي العقل ھو اآلداب وینبوع الفضائل وأس  . ینبوعا   أدب ولكل   أسا، فضیلة لكل أن إعلم » 
  «...  بأحكامھ مدبرة یاالدن وجعل   بكمالھ، الدین فأوجب   عمادا، وللدنیا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 ان قولنا معنى نوضح   ولكي   أعمال، من العلم أھل ینجزه   ما وقیمة   العلم، حملة یلعبھ   الذي الدور خطورة مدى نبین   ولكي
 اإلسالم تاریخ نذكر أن یمكننا   ھل  : نتساءل أن فعلینا   عباده، إلى رسلھ وأول تعالى هللا مخلوقات أعظم ھو   اإلنساني العقل

 لمؤرخ یمكن   وھل والجاحـظ؟ عطاء بن وواصل   البصـري الحسـن   وأبي الخطاب بن عمر أسماء نذكر أن دون المجید
  وعلي حیان نب وجابر النفیس وابن   والرازي وجالینوس بقراط اسھامات یتناول   أن دون الطب لتاریخ یتعرض   أن الطب

  كتاب تأثیر یذكر   أن دون بحثھ موضوع   في یكتب   أن العرب عند الزراعة لمؤرخ یمكن   وھل المجوسي؟ العباس بن 
 مثل العرب الكتاب من بعده من الزراعة   في كتب من كل على وحشیة ابن الجلیل العالم ترجمة  « النبطیة الفالحة »

 الساطعة النجوم یتجاھل   أن اإلسالمیة العقیدة مؤرخ یستطیع   وھل االشبلي؟ الخیر   وأبي نلیو وابن العوام وابن   الطغنري
  الوفیرة، وأبحاثھم العظیمة بأعمالھم العربیة المكتبة اثروا الذین العظام والفالسفة الكبار األعالم من الناصعة والآللئ

 واصل أمثال من العلماء ھؤالء   المالحدة، وھجمات الكفرة مطاعن ضد اإلسالمیة العقیدة عن دفاعھم   في حسنا بالء وأبلوا 
 كانوا لقد الحمیري؟ سعید   أبي ونشوان   والزمخشري العظیم الجبار وعبد النظام وإبراھیم العالف الھذیل   وأبي عطاء بن

 ویحق  . عزیمتھم وصالبة تھمإراد وقوة معدنھم شرف على ودل أسماءھم خلد ھائال تراثا لنا تركوا   الرجال، ونعم رجاال
  : بافتخار یقولوا   أن لھم
 

 اآلثار   في بعدنا فانظروا                        علیـنا تـدل آثـارنا تـلك
 

  والسمعاني   والطبري ھشام ابن یذكر   أن دون الموضوع ھذا   في یؤلف   أن العرب عند التاریخ علم مؤرخ یستطیع   وھل
 أن دون   العربي النحو تاریخ عن نتحدث أن یمكننا   وھل والقفطي؟ الندیم وابن أصیبعة   أبي وابن   مسعوديوال خلكان وابن 

 علماء مشاھیر ذكر   في نسھب أن نرید وال والرماني؟   والسیرافي   جني وابن والمبرد درید وابن والخلیل سیبویھ نذكر
 وثروة العلم حملة ھم العلماء أن   وھي وجلیة بسیطة حقیقة نبین أن أردنا اولكنن   قصدنا، ھذا فلیس   أكثرھم، وما اإلسالم

 وال للعلماء رعایة وال   لھم، ورعایة بھم عنایة بال علماء وال   علماء، بال علم وال   علم، بال نھضة ال وأنھ   وفخرھا، األمة
  التي والآللئ   مدنیتھا، علیھ تشید   الذي واألصل   حضارتھا، األمم علیھ   تبني   الذي األساس بأنھم وإدراك   وعي بال بھم عنایة

  . األخرى األمم بھا تفاخر 



 للمرء یمكن   ما أسوأ من والغباء الجھل یكون   أن   فطبیعي   إلیھم، رسلھ وأول   خلقھ، على هللا نعم أعظم ھو العقل كان وإذا
 هللا خلق أبغض األحمق » :) ص (  هللا رسول قال  . عباده بھ هللا عاقبی   أن مایمكن أشد ومن بل   صفات، من بھ یتصف   أن

 على لھا عقاب األمة على الواقع الظلم  » : فولتیر   الفرنسي الفیلسوف وقال  .«) العقل (  علیھ األشیاء أعز حرمھ إذ   إلیھ،
َلِ  من علینا الواقع الظلم   في نفكر أن إال نحتاج وال  . بلیغة وحكمة حسن قول وھذا  .« جھلھا  تاریخ ونتذكر   الغرب،   قِب

  في إلخواننا ومنعھ   لشعوبنا، واستعباده   دیانتنا،   في وطعنھ   لثقافتنا، ومحاربتھ   لثرواتنا، ونھبھ   لبالدنا، الغرب استعمار
 حركات وزعماء للوطنیین ونفیھ   ،واإلیطالیة الفرنسیة تعلم علیھم وفرضھ   الكریم، القرآن لغة تعلم من   العربي المغرب 

 وعقاب   بیننا، تفشى   الذي الجھل لوال شعوبنا إلذالل ھذه مھمتھا   في لتنجح الغربیة الدول تكن ولم  . قومنا من التحریر
  الفرنسي یباألد وقال  . لنا الغرب واسترقاق االستعمار ونھب االحتالل نیر من علینا وقع ما ھو   فولتیر، یقول   كما   الجھل،

 العلة تلك إلى ترجع جزئیة فأسباب ذلك عدا وما   الجھل، أو العلم ھو وانحطاطھا األمم ارتقاء   في العلل علة إن » : دیدیرو 
 إدراك عن عاجزون الجھل فأھل  . الجھل ھو الیوم والعرب للمسلمین األول العدو أن راسخا ایمانا نؤمن ونحن  .« األصلیة

 العلم   حلّ  وإذا  . غابرة   وأمجاد ضائعة وریادة مسلوب وحق غائبة   قوة من والمسلمین العرب وحدة لھم ققھتح أن یمكن   ما
 طریق   في یقف   أن كان ما كائن یستطیع   فلن   الالوعي، وزھق   الوعي وانتشر   الغباء، وذھب الذكاء وجاء   الجھل، مكان
 اإلنسان حیاة   في یلعبھ   الذي الدور كان ومھما   وفضلھ، العقل قیمة تكن ومھما  . صفوفھم وتوحید شملھم وجمع العرب وحدة

 أوضح وقد  . والضالل اإلثم عن وتبعده   وظیفتھ، وتحدد   عملھ، تكمل سماویة شریعة إلى بحاجة   یظلّ    فإنھ   جبارا، عظیما
 . وظیفتھ ویكملون العقل عمل یتممون   الرسل بأن القول لىإ فذھبوا   السماویة، والرسل العقل بین العالقة اإلسالم عقالنیو

  : الزمخشري القاسم أبو الفاضل العالم یقول 
 

 تفصیل من حملوه ما   تبلیغ مع   والتوحید، العدل أھل علماء ترى كما   النظر، على وباعثون الغفلة عن منبھون الرسل » 
  .« الشرائع وتعلیم التكلیف أحوال وبیان الدین أمور

 
  في الكامنة بالنار الرسل إرسال قبل العقل حال   الشیرازي عمران   أبي بن هللا ھبة الدین   في المؤید الدعاة   داعي شبھ وقد

  : یقول   حیث الزناد 
 

 یستخرجھ   لمن عادما مضماره   في   بقي ما   بقي فلو  . الزناد   في النار كمون البشریة الصورة   في كامن العقل إن  ...» 
 ماعدمت خیرھا من بطائل یحظى   وال بھا یستنفع   ال والحدید الحجر   في الكامنة كالنار   بھ، االنتفاع یقع   لم   ویستدرجھ،

  بأن أولى فھم  ...  علیھم هللا صلى األنبیاء ھم الزناد قادح موقع اآلدمیة الصورة   في المكمن العقل من یقع   والذي  . القادح
  .« الفعل إلى القوة حد من إیاھا وإخراجھم البشریة الصورة من العقول الستخالصھم عقال وایسم 

 
 أوضح فقد كذلك  . ربھ معرفة إلى العبد یصل   بھا وأن   خلقھ، على هللا نعم   ھي العقول أن ذلك بعد   الشیرازي ویوضح

  : یقول   حیث اإلنسان حیاة   في لسامیةا العقل قیمة مؤكدا المعنى ھذا نفس الجبار عبد القضاة   قاضي
 

ُبح المصلحة وجوب أن  ) ذلك ( ...  العقل   في جملتھ ماتقرر تفصیل إال یكون   ال  ...  الرسل بھ   تأتي ما  ) إن (...»   المفسدة وق
 الرسل إلینا تعالى هللا بعث   مفسدة، وذلك مصلحة الفعل ھذا أن عقال نعلم أن یمكنا   لم لـما أنا إال  . العقل   في متقرران
  .« فیھا تقرر ماقد وتفصیل عقولنا   في تعالى هللا ركبھ قد ما بتقریر جاؤوا قد فیكونوا   األفعال، ھذه حال من ذلك لیعرفونا

 
 تمخا »  اإلسالم رسول كون حول إقبال دمحم الفیلسوف الشاعر أبداھا ھامة مالحظة إلى نشیر أن السیاق ھذا   في ویھمنا
  الرساالت، آخر رسالتھ تكون وأن   األنبیاء، خاتم یكون   أن البد كان  ) ص (  الرسول بإن القول إلى إقبال ذھب فقد  .« األنبیاء

 واتبع   بعقلھ، اھتدى قد اإلنسان ومادام  . مشاكل من للناس یعرض   فیما العقل تحكیم إلى یدعو   الذي بالقرآن جاء قد ألنھ 
  . األحكام من عقلھ علیھ یملیھ   ما اتباع سوى ذلك بعد ھدایة إلى بحاجة لیس وفھ   أحكامھ،

 عندما المسلمین أن لنوضح إال السامیة ومكانتھ   اإلنساني العقل قیمة عن الثاقبة واآلراء الحسنة األقوال ھذه كل نسق لم إننا
 بالدور ثابت واقتناع سابق   وعي دون ذلك لھم لیتم یكن   لم   اإلنسانیة، العلوم وتطویر   العلم، رایة حمل   في بدورھم قاموا

 أو بینھما تعارض   أي یروا   ولم   والدین، العلم على حضارتھم المسلمون شید لقد  . األمم حیاة   في العقل یلعبھ   الذي العظیم
  دولتھم، سادت المنطق وبھذا  . ویتتمھ ذاك كملی   ھذا وأن   مجالھ، وللدین میدانھ للعلم بأن تام اقتناع على كانوا بل   نفور،

 مع نتفق ونحن  . دیارھم ودنست   أحوالھم، وتدھورت   دولتھم، بادت العلم أھملوا فلما  . كلمتھم وعلت   ثقافتھم، وانتشرت 
  : یقول   حین أمین أحمد الفاضل العالم

 
  في بعقائده واإلیمان الدین إلى ویدعو   دائرتھ،   في حریتھ لھ ویترك بالعلم نیؤم   فاإلسالم  . العلم   ینتھي   حیث یبدأ   الدین إن » 
 . فضلوا بالعلم كفروا ثم   معا، بھما یؤمنون   األولون المسلمون وكان  . ضار تقصیر بأحدھما واالكتفاء  . أیضا دائرتھ 
 . معا بھما باإلیمان إال الضالل من منجى وال  . فضلوا بالدین وكفروا الدنیا حیاتھم   في فنجحوا بالعلم یؤمنون   والغربیون 
  في أمل وال  ... معا والقلب العقل بحیاة إال لإلنسانیة خیر وال  . القلب حیاة بالدین اإلیمان   وفي  . العقل حیاة بالعلم اإلیمان   ففي 



  في الغربیین أن ذلك وآیة  . والقلب العقل باستخدام األولین المسلمین وسیر اإلســـالم تعالـیــم إلى بالرجــوع إال النـجاح 
 واألسلحة والرعب والفزع الحرب ویالت العلم نھایة وكانت  . ینتظر   كان كما یسعدوا   لم وحده العقل على   الكلي اعتمادھم 

 والعقل  . بالدین یدعم   لم العلم أن ھو سببھما   الذي ولكن   والرعب، الفزع سبب   الذي ھو العلم ولیس  . الذریة والقنبلة الناریة
  .« بالقلب یدعم   لم
 
 عن األخبار حملة وتناقلھا   اإلسالم، رسول لسان على التاریخ كتب أوردتھا قد اآلراء تلك وجمیع   الكالم، ھذا كل إن بل

  إني  : لھ فقال السالم علیھ آدم أتى مالسال علیھ جبریل أن » : الشریف   النبوي الحدیث قتیبة ابن أورد فقد  . هللا رسول صحابة
 إلى جبریل فخرج  . العقل اخترت قد  : قال  . والدین والحیاء العقل  : قال جبریل؟ یا   ھي وما  : قال  . واحدة فاختر   بثالث، أتیتك 

  شــریف حدیث فھذا  . اھـ  « كان حیث العقل مع نكون أن أِمرنا  : فقاال  . علیكما العقل اختار فقد ارجعا  : فقال والدین الحیاء
  . یعلمون   ال الناس أكثر ولكن   للشك، مجاال تدع ال بطریقة بینھما ویربط   والدین، العقل بین الوثیقة العالقة یبیـن 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 مذھب نفس ھو القضیة ھذه   في ورأینا مذھبنا إن  : فنقول   التقلید، من موقفنا إلى نشیر أن السیاق ھذا   في یفوتنا   وال
 عمل إلغاء   یعني   التقلید وألن   المستضعفون، ھم المقلدین ألن ویستقبحھ التقلید یرفض   المذھب وھذا  . اإلسالم   في العقالنیین

 بأھل یلیق   شئ وھذا  . توحیدا أو كان شركا   عدال، أم كان ظلما   حسنا، أم كان قبیحا   نقلده، عمن یصدر   ما كل وقبول العقل
  مذھبھم، والعدل   وازعھم، والدین   إمامھم، فالعقل المسلمین من العقل أھل أما   الحیلة،   وقلیلي العقول وضعاف الجھل

 . العقل أعمال إلغاء ونویستنكر   االستضعاف، ویرفضون   التبعیة، یأبون   ألنھم التقلید یستقبحون   وھم  . عقیدتھم والتوحید 
 ما یستقبحون   وھم  . یستحسنھ   ما ویــقبلون   العقل، یســتقبحھ   ما فیرفضـون   األمــور، أحكام تـقریـــر للعقل یتـركون   وھم 

 إلیھ وصل ما إلى یصلوا   حتى   األوروبیون، یفعلھ   ما كل بتقلید المصریین مطالبة من وشیعتھ حسـین طھ إلیھ ذھب
 للشعوب استعمارھم   في   وجھلھم، علمھم   في الغرب أھل ونقلد   عقولنا،   نلغي أن معناه   رأي ھذا ألن  . األوروبیون
 لحم وأكل الخمر لشرب تحلیلھم   وفي   بالمسیحیة، وتبشیرھم لإلسالم محاربتھم   وفي   لثرواتھا، ونھبھم لھا واستغاللھم

 التقلید أن بالتقلید المنادون   یرَ    ألم  . لطبیعتنا والمناوئة لحضارتنا والمخالفة لدیننا المناقضة المبادئ ھذه آخر إلى   الخنزیر،
  : الجاحظ بحر بن عمرو عثمان أبو العرب البیان أمراء أمیر یقول  . العقل حجة   في مقبول غیر   الدین،   في مذموم

 
  منھي   العقل، حجة   في عنھ مرغوب والتقلید   یتخیرون،   وال   یحصلون،   وال یقلدون   الذین ھم والعوام الحدیث وأصحاب  ...» 
  .« القرآن   في عنھ 

 
 بن الصاحب وصفھ َمن ھو الجبار وعبد   أھلھ، واستقباح التقلید ذم   في المنھج ھذا نفس الجبار عبد القضاة   قاضي ونھج
  : القضاة   قاضي یقول  .« وأعلمھم األرض أھل أفضل إنھ » : بقولھ عباد

 
  قبیحا، جھال یكون   وأن االعتقاد من علیھ یقدم   فیما قلده من خطأ یأمن   ال المقلد أن  ...  التقلید فساد   في علیھ یعتمد   ومما » 
  .« ذلك على القطع مع علىھ اإلقدام بمنزلة قبیحا جھال كونھ یؤمن   ال ما على واإلقدام 

 
 من فھو   الجمود، وأنصار الجھل أھل بھا ھاجمھ   التي الحدة بنفس   المقلدین، ویذم التقلید عبده دمحم یھاجم   أن مستغربا ولیس

  : عبده دمحم یقول  . األمم حیاة   في یلعبھ   الذي الدور عظم وأدركوا   العقل، قیمة عرفوا الذین اإلسالم   في المحدثین العقالنیین
 

 فیھا یعذر   مضـلة فھـو   الضار،   في یحصل   النافع   في یكون   وكما   الباطل،   في   یأتي   الحق   في كونی   التقلیدكما فإن  ...» 
  .« اإلنسان بحال   تجمل وال   الحیـوان،

 
 إنقاذ على الماإلس بقدرة ونؤمن   فیھا، الغربیون وقع   التي األخطاء نفس   في الوقوع یجنبنا   بأن كفیل العقل بأن نؤمن إننا   

  . وانحطاطھ   اإلسالمي الشرق تخلف ومن   وضاللھ، الغرب مادیة من معا والشرقیین الغربیین
 
 یحدث   مما ھو بل   التقلید، باب   في داخال ھذا فلیس   العربیة، لغتنا إلى األوروبیة اللغات من العلوم ترجمة إلى حاجتنا أما
 عن العرب أخذ ثم   المصریین، عن الیونان أخذ أن سبق وقد  . وعطاء وأخذ   أثر،وت تأثیر من اإلنسانیة الحضارات بین

 أنفسھم فیھ العرب یجد   الذي العصر   ویأتي تدور الزمان عجلة   ھي ھا واآلن   العرب، عن األوروبیون أخذ ثم   الیونان،
  . الوطنیة لغتھم إلى األوروبیة اللغات من العلوم نقل على مرغمین

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

  ٣/١١/١٩٩١  في زیورخ  -  عید ثابت  -  الرحیم الرحمن هللا بسم
 



 العلوم ترجمة
 

 من نــــور من بحـروف لكتبت استطعت لو » 
 العلوم نقل وجوب الھیمالیا جبال   أعالي

  « الوطنیــة اللغة إلى الغربـیــة
 خان أحمد السید

 
 طموحة خطة ووضع   العربیة، اللغة إلى العلوم ترجمة من موقفنا مراجعة إلى بحاجة أننا   في شك من ھناك لیس  -١ 

 والنظام   دعامتھا، والدین   أساسھا، العلم یكون   حدیثة، عربیة لنھضة األساس حجر وضع إلى خاللھا من نصل أن نستطیع
 إلى وترجمتھ نقلھ   في فورا نبدأ أن   فینبغي   األوروبیة، باللغات ومكتوب   رب،الغ   في موجود الیوم العلم ألن ونظرا  . قانونھا

 عصور من الغربیون ونھض   اإلسالمیة، الحضارة ازدھار عصور بعد عمیقة سبات   في العرب غرقت   لقد  . العربیة اللغة
 بترجمة یكتفوا   لم أنھم بید  . األوروبیة اللغات إلى عربیةال اللغة من العلوم ونقلوا   فیھا، یحیون   كانوا   التي والتخلف الظالم

 راسخا ایمانا نؤمن ونحن  . الحدیثة حضارتھم لبناء أساسا واتخذوھا وطوروھا استوعبوھا بل   لغاتھم، إلى ونقلھا العلوم ھذه
 القومیة لغتھم إلى ونقلھا العلوم رجمةت   في فورا یبدؤوا   لم إذا الحدیثة الحضارة بموكب اللحاق من یتمكنوا   لن العرب بأن

 : مدكور إبراھیم یقول  . العظیم وماضیھم المجید تاریخھم فیھا یسترجعون   حدیثة حضارة نحو االنطالق نقطة لتكون
 ینالمصری قدماء عن الیونان فأخذ  . وحدیثا قدیما الثقافات علیھا عولت   الثقافي، التبادل وسائل من ھامة وسیلة الترجمة »

  الذي الخطیر الدور على الرازق عبد مصطفى الشیخ وأكد  .« المسلمین عن والمسیحیون   الیونان، عن والعرب   والھنود،
 دعائم من دعامة وماتـزال التـرجمـة كانت لقد » : یقول   حیث شــعوبھا طاقات وبعث األمم نھضة   في الترجمة تلعبھ 

    النھضــات
 من أوروبا نھضت وعندما  ...  األولى اإلسالم عصور   في الثقافیة النھضة بدأت وبالترجمة   عوب،للش والثقافیة الفكریة
 ...  فجر أسفر وحین  ...  الترجمة نحو تنحو أن النتعاشھا وسیلة أقوم أن رأت   عیونھا، عن الكرى ونفضت   سباتھا،

 نظره ھداه   وإحیائھا، البالد إنعاش   في فعال أثر من رجمةللت ما مصر   في المالكة العائلة رأس وأدرك المصریة النھضة 
 ثالث فأرسل   العربیة، باللغة مصر إلى وثقافتھم األوروبیین معارف لنقل   إوروبا، إلى العلمیة البعوث إرسال إلى الثاقب
 ریب بال لذلك كان ولقد  . المختلفة فوالمعار العلوم   في الكتب من مئات العربیة إلى فنقلوا   مختلفة، أزمنة   في علمیة بعثات

  .« العربیة والثقافة العربیة اللغة   في الملموس أثره
 

 صورة   في یزال   ال األجنبیة اللغات عن القدیمة العربیة الترجمات من بھ بأس ال عددا أن الناس من كثیر یعرف   ال  -٢ 
 ھذا وأوائل   الماضي القرن   في غربیون   أساتذة بنشره قام ماتالترج ھذه بعض أن كما   بعد، تحقیقھا یتم   لم مخطوطات

 لم   التي الترجمات من كمثیلتھا   العربي للقارئ مجھولة فصارت   أخرى، مرة الترجمات ھذه طباعة تعاد أن دون القرن
  طبعاتھا، ونفذت ونشرھا تحقیقھا تم   التي القدیمة العربیة الترجمات جمیع حصر إلى المعھد ویھدف  . اآلن حتى تحقق

 ونذكر  . العالم مكتبات مختلف   في مخطوطا الیزال ما وتحقیق   تحقیقھ، سبق ما طبع إعادة یتولى   ثم  . بعد تحقق لم   والتي 
  : العربیة إلى معظمھا بترجمة اسحاق بن حنین قام   التي جالینوس كتب بعض الحصر ولیس المثال سبیل على ھنا

  . فرقال كتاب  -١ 
  . الصناعة كتاب  -٢ 
  . التشریح   في الخمس المقاالت كتاب  -٣ 
  . المزاج كتاب  -٤ 
 الكبیر النبض كتاب  -٥ 
  . األصحاء تدبیر كتاب  -٦ 
  . النفس علل كتاب  -٧ 
  . الصوت كتاب  -٨ 
  . األعضاء منافع كتاب  -٩ 
  . الطب تعلم على الحث كتاب  - ٠١ 

 
 بتراث البدء على وإلحاحنا   الجذور، إلى العودة إلى دعوتنا أن   وھي   ھامة، مالحظة إلى السیاق ھذا   يف نشیر أن ونود

 الدور وتوضیح السالفین آثار تبیین مجرد إلى یھدف   ال ھذا عملنا بأن تام اقتناع عن تصدر   الحدیثة، نھضتنا لبناء األجداد
 بل   جوع، من   یغني   وال یسمن   ال   الذي االفتخار حد عند نتوقف   لكي   وتطویرھا، الیونان علوم حفظ   في العرب لعبتھ الذى

 خاللھا من نعرف صحیحة علمیة بطریقة اإلنسانیة األفكار تطور وبحث   العلوم، تطور تاریخ دراسة ھو ذلك من ھدفنا أن
 وكیف   الحضارة، موكب عن التخلف حدث وكیف   نجاز،اإل عن توقفوا ولماذا   أنجزوا، وماذا   أجدادنا، كان ومن   نحن، من
 من سیتبعھا فیما لنا عونا ستكون ألنھا   واستیعابھا، بحثھا من البد المسائل ھذه فكل  . حضارتھم بناء   في األوروبیون بدأ

  . االستقالل إلى طریقنا لنا وتنیر   مستقبلنا، تحدد   أعمال، من یتتمھا   وما   خطوات،



 
  في العلیا الكلمة ویعطیھم   العلماء، قدر من ویرفع   یرعاھا،   من الحكام من تجد أن دون تزدھر ما نادرا العلوم أن یبدو  -٣ 
  في   الذھبي عصرھا عاشت الترجمة فحركة  . اإلسالمي العالم على بعید حد إلى المقولة ھذه وتنطبق  . البالد شئون تسییر 
 للترجمة ومكتبة رسمیة مؤسسة منھ وجعل »  م، ٠٣٨  سنة  « الحكمة بیت »  أسس   الذي مونالمأ   العباسي الخلیفة ظل 

 شھرتھم وفاقت   أعمالھم، خلدتھم العرب المترجمین عظماء من جیل فظھر   وأدبیا، مادیا الترجمة حركة وشجع  .« والبحث
 العرب من الشابة األجیال تتخذھم أن ونرجو   ،وإعجاب فخر بكل العرب المترجمین ھؤالء نذكر مازلنا فنحن  . اآلفاق
 . مفیدة وإسھامات جدیدة إنجازات إلى بھم إعجابھم ویحولون   مسلكھم، ویسلكون حذوھم یحذون   حسنة، وقدوة أعلى كمثل

 وابن عالمقف وابن لوقا بن وقسطا اسحاق بن حنین أمثال من العرب المترجمین كبار یعرف   أن   العربي الشباب من نرید 
  . الناقلین ومشاھیر المترجمین كبار من وغیرھم قرة بن وثابت   عدي بن   ویحي یونس   بن   ومتي وحشیة

 
 مقالید   علي دمحم تولى عندما أخرى مرة الترجمة حركة وتنشیط العلوم ازدھار من المأمون عصر   في ماحدث وتكرر  -٤ 

 تأسیس   في العلماء بھ یقوم   الذي الدور وخطورة العلم بأھمیة تام   وعي على كان حیث   م، ٥٠٨١  سنة مصر   في الحكم
  الطھطاوي رفاعة   المصري للعالمة تشجیعھ نذكر أن السیاق ھذا   في ویكفینا  . قویة فتیة دولة وإقامة حدیثة نھضــة

  في العربیة إلى الفرنسیة من الترجمة مجال   في   الطھطاوي ودور  . والتكریم بالرعایة إیاه وإحاطتھ  ) م ٣٧٨١- ١٠٨١(
 مدرسة إنشاء فكرة   علي دمحم على عرض عندما   الطھطاوي أن التاریخ كتب وتذكر  . جلي معروف   الماضي القرن 

  في لحدیثةا الدولة أسس   الذي   علي دمحم من شاذا أو غریبا   تصرفا ھذا یكن   ولم  . طلبھ تلبیة   في األخیر یتردد   لم   للترجمة،
  أوال سمیت حیث   م، ٥٣٨١  سنة   في المدرسة تأسیس وتم  . برعایتھ العلماء وأحاط   الخارج، إلى البعثات وأوفد   مصر، 

 تخریج بمناسبة ألقاھا   التي الخطبة   في   الطھطاوي وقال  . بعد فیما  « األلسن مدرسة »  اسمھا صار ثم   ، « الترجمة مدرسة »
  الذي   الوطن، إلى النفع إیصال حب  : المدرسة ھذه إلنشاء تصدینا أصل إن » : م ٩٣٨١  سنة المدرسة ھذه من ولىاأل الدفعة

  .« اإلیمان من حبھ 
 

 یدرك   الذي النابھ والحاكم العاِلم بالخلیفة العرب أمة على الزمان وضن   الطھطاوي، عھد بعد الترجمة حركة تقلصت  -٥ 
 أنحاء   في متفرقة جھود صورة   في الترجمة حركة استمرت فقد ذلك من الرغم وعلى  . حملتھ قدر من ویرفع العلم قیمة

 وتقدیر احترام بكل السیاق ھذا   في ونذكر  . القومي والمشروع المستقبلیة والنظرة الشامل التخطیط غیاب   مع   العربي، العالم
 اللجنة لھذه رئیسا انتخب حیث   م، ٤١٩١  سنة  « والنشر والترجمة التألیف لجنة »  أنشأ   الذي أمین أحمد الجلیل العالم جھود
  . المفیدة والترجمات الجیدة المؤلفات من نشرتھ ما خالل من   العربي والعالم مصر   في الثقافیة الحیاة أثرت   التي

 
 أمام الضعفاء ویتھاوى   فوالذیة، وإرادة قویة بعزیمة   التحدي العظماء فیقبل   معادنھم، وتجلو الرجال یظھر   التحدي عند  -٦ 

 تندثر كما الضعفاء یندثر   بینما   ذھب، من بحروف أسماءھم ویخلد مواقفھم للعظماء التاریخ فیسجل  . ویتساقطون   التحدي
 تحت  -  الطھطاوي وأسس   ، « الحكمة بیت »  أنشأ قد المأمون كان وإذا  . موقف اإلنسان إن قال من وصدق   الماء، فقاقیع
 إال المرء یسع   فال   ، « والنشر والترجمة التألیف لجنة »  أمین أحمـد وأقام   ، « التــرجمة مدرســـة » -  علي دمحم رعایة

  یكون،   ما أتم على رسالتھم فأدوا   المسئولیة، مستوى على وكانوا   التحدي قبلوا الذین العظماء ھؤالء بفضل االعتراف
  . العربیة الثقافة خدمة   في بارزا دورا ولعبوا 

  مأمون، وألف   والنشر، والترجمة للتألیف لجنة وألف   ترجمة، مدرسة وألف   حكمة، بیت ألف إلى حاجة   في الیوم أننا بید
 كامل   وعي عن صادر إنھ بل   والتھویل، المبالغة من بدافع صادرا كالما ھذا ولیس  . أمین أحمد وألف   طھطاوي، وألف 

 أھل عن االستقالل حلم وتحقیق العرب مشاكل حل   في العلوم لدور شامل وإدراك   الیوم، فیھ نحیا   الذي االنحطاط بمدى
 وأسواقا   لمصانعھم، الخام المواد مصادر بالدنا من جعلنا إذا إال عنا یرضون   وال   التبعیة، إال لنا یریدون   ال الذین الغرب

  . منتجاتھم أمام حةمفتو
 

 العالم یعرف   حتى العالم لغات مختلف إلى   العربي األدب ترجمة بأھمیة القول إلى قومنا من الجھل أھل بعض یذھب  -٧ 
 تكون عربیة مؤسسة بإنشاء المطالبة إلى منھم البعض ذھب بل  . عریق وتاریخ عظیمة حضارة أصحاب أننا ویعلم ثقافتنا

 وجھل الرأى ھذا فساد نثبت حتى القضیة ھذه من موقفنا نبین ونحن  . األجنبیة اللغات إلى   العربي باألد ترجمة مھمتھا
 والمتخلف المتأخر ھو ومن   علمیا، والمتقدم المتفوق ھو من  : التالي السؤال ھو السیاق ھذا   في بھ نبدأ ما وأول  . أصحابھ
 العرب على المتفوقان ھما والیابان الغرب أن   ھي السؤال ھذا على اإلجابة والیابان؟ الغرب أھل أم   العرب، أنحن علمیا؟
 ھذا على اإلجابة المتعلمین؟ وقلة الجھل وانتشار األمیة من أكثر   یعاني   الذي من  : أخرى مرة ونسأل ونعود  . شك بال علمیا

 السؤال ونعاود  . المتعلمین وقلة الجھل وانتشار ةاألمی مشاكل من والیابان الغرب من أكثر یعانون   العرب أن   ھي السؤال
 المتأھل المتعلم أم المتأھل غیر   أم الجاھل أم   األمي  : واألدبیة العلمیة الكتب بترجمة یقوم   أن یستطیع   من  : فنقول أخرى مرة

 ذلك كان فإذا  . المتخصص متأھلال المتعلم إال بھ یقوم   أن یستطیع   ال خطیر عمل الترجمة أن أحد یشك   ال المتخصص؟
 من   نعاني مازلنا كنا وإذا   والیابان، الغرب عن علمیا متخلفین كنا إذا  : ونقول األمام إلى أخرى خطوة نخطو فإننا كذلك

  في ھمنسبت من بكثیر أقل تزال ال العربیة الشعوب من المتعلمین نسبة كانت وإذا   شعوبنا، بین الجھل   وتفشي األمیة انتشار



   : ھذا   یعني   أفال   والیابان، الغرب 
 

 العلوم نقل إلى الحاجة أشد   في واننا   واألمیة، الجھل ومكافحة والثقافة العلم إلى والیابان الغرب من أحوج كعرب اننا  )١( 
 المتعلمین جھود ان  )٢( . والیابان الغرب أھل عن علمیا متخلفین النظل حتى لغتنا إلى األوروبیة اللغات من واآلداب
 العالم لغات إلى   العربي أدبنا ترجمة إلى ولیس العربیة الشعوب بین واألمیة الجھل مكافحة إلى تُصرف أن   ینبغي   العرب

 العرب المتعلمین من محدود عدد الیوم لدینا كان إذا  )٣( . وضالال وأمیة جھال نحن ونزداد علما اآلخرون یزداد   حتى
 اللغات من اآلداب أو العلوم من شئ بترجمة یقوموا   أن ویمكنھم   أكثر، أو أجنبیة ولغة العربیة اللغة دونیجی   ممن

 إلیھا الحاجة أشد   في نحن التى جھودھم ونخسر األوروبیة اللغات إلى أدبنا بترجمة نكلفھم فلماذا   العربیة، إلى األوروبیة
 وعائنا   في والصب   األخرى، الشعوب ولیس شعوبنا وتنویر   الغربیة، ولیس ربیةالع المكتبة وإثراء العربیة إلى للترجمة

 تزداد أن سوى شئ   في یفیدنا   لن األوروبیة اللغات إلى   العربي األدب ترجمة إن  )٤( . اآلخرین إناء   في الحلب ولیس
 . الحاضر الوقت   في رسالتنا نطاق   في داخل ھو وال شأننا ھذا ولیس  . وعاداتنا وثقافتنا ومجتمعاتنا بتاریخنا الغرب معرفة

 اإلمكانیات ویملك   علماؤه، ولدیھ   وسائلھ، لدیھ الغرب أن عنده علم ال من فلیعلم   شیئا، عنا یعرف   أن یرید   الغرب كان فإذا 
 ذلك   في لیساعدوه العرب جمینالمتر جھود إلى بحاجة الغرب ولیس   أغراضھ، ویحقق أھدافھ إلى بھا یصل   التي الكافیة

   ! أنفسھم مساعدة عن عاجزون وھم
 
 المقام   في یعنینا   ما أن سابقا ذكرناه ما نكرر ونحن   ، « یعنیھ   ما فاتھ   یعنیھ،   ال ما تكلف َمـن » : یقول   القدیم   العربي المثل إن

  األجنبیة، اللغات إلى   العربي األدب ترجمة أما  . العربیة تنالغ إلى األوروبیة اللغات من واآلداب العلوم ترجمة ھو األول
 جھودنا تنصرف أن   فینبغي نحن أما   فلیفعل،   لغاتھ، إلى   العربي األدب یترجم   أن الغرب أراد فإذا  . بھ لنا شأن ال أمر فھذا 

  . العربیة اللغة إلى األوروبیة اللغات من واآلداب العلوم ترجمة إلى
 

 اللغات من واآلداب العلوم ترجمة   في یشاركوا   أن یمكنھم   ممن العرب العلماء جھود تجمیع أھمیة إلى دعوتنا إن  -٨ 
 لتحمل ولغویا علمیا المؤھلین عدد   في شدید نقص من   نعاني بأننا العمیق إدراكنا من تنبـــع العربیــة اللغة إلى األوروبیــة

 دار »  في   العربي األدب أساتذة مستوى انحطاط من حسین طھ شكوى إلى نشیر أن   ویكفي  . الخطیرة المسئولیة ھذه عبء
 بلغة یلم   أن ینتظر   وال   یلم،   لم   العربي لألدب أستاذا تتصور وكیف » : یقول   حیث   القرن، ھذا من األول النصف   في  « العلوم
  العربي لألدب أستاذا تتصور وكیف  ! األدب؟ وأطوار اللغة حیاة عن البحث جمناھ من بمنھج وال   أجنبي، بأدب وال أجنبیة

 ولغاتھ وآدابھ الشرق تاریخ درسوا حین المختلفة العلمیة النتائج من الفرنج إلیھ انتھى بما یلم   أن ینتظر   وال یلم   ال 
 الحقائق مدكور إبراھیم ووصف  . الطلبة حال ونیك   كیف نتخیل أن فلنا   األساتذة، حال ھو ھذا كان وإذا  .« المختلفة؟

 الوطنیة اللغة من التمكن على تتوقف الترجمة وحیاة » : یقول   حیث   الترجمة، بمشكلة الخاصة المحزنة واألوضاع المؤلمة
 أما  . أجنبیة لغة یعرف   ال وأكثرھم   قلیلون،  ] العربیة [  اللغة   مجیدي أن الشدید األسف مع نلحظ وھنا   أجنبیة، أكثر أو ولغة

 الثالثینات   في منھم وفرة لدینا كانت وقد  . األصابع على یعدون   أصبحوا انھم أقول أن فأخشى األجنبیة اللغات مجیدو
 عدم من الشكوى مر نشكو أنـا إلى نشیر أن   ویكفي  . ملحوظ وتراجع تدھور   في عام بوجھ باللغات والعنایة  . واألربعینات

 بدا وإذا   قلیلة، قراءاتھم أضحت وقد  . منھا التمكن   في ورغبتھم   بھا، وولوعھم   ، ] العربیة [  الوطنیة لغتھم على الشباب بالإق
 یریدون   الذي المعنى أداء عن أقالمھم تعجز ما وكثیرا  . والمنشور المكتوب من الخفیف نحو اتجھوا یقرأوا   أن لھم

 العنایة تنال ال فإنھا   واأللمانیة، واإلنجلیزیة كالفرنسیة األجنبیة اللغات عن نتحدث ألن سبیل وال  . الوطنیة بلغتھم توضیحھ
 إلى األوروبیة اللغات من المترجمة الكتب عدد ضآلة من مدكور إبراھیم ویشكو  . اھـ  « األمیریة مدارسنا   في تستحقھا   التي
  . األخیرة السنوات   في العربیة اللغة

 من ألمة أتصور لست » : یقول   حیث النھضات وانطالق الحضارات بناء   في اللغة أھمیة على محمود نجیب   زكي یؤكدو
 ألن   استخدامھا، وطرائق اللغة بھا تراجع عریضة عمیقة نظرة بدایتھا تكون أن إال   للرواسب، كاسحة فكریة ثورة األمم
 حول   العربي الفكر أعالم آراء استعرضنا إذا الحدیث بنا ویطول  .«...  تلك بغیر اھذ یتغیر   أن ومحال   الفكر،   ھي اللغة
 ھنـا ھدفنـا إنما   القلیلة، الســطور ھذه من قصدنا ھذا ولیس   العرب، المتعلمین لدى بھا اإللمام مستوى   وتردي العربیة اللغة
 نبدأ أن وضرورة   إلیھا، وصلنا   التي والجھل االنحطاط لةحا إلى القارئ نظر ولفت   ملموسة، حقیقة إلى اإلشــارة ھو

 واألمر بالعدل والحكم للحق واالنتصار العلوم وترجمة العلم ونشر الجھل لمكافحة طموحة وخطة   إصالحي ببرنامج
  . المنكر عن   والنھي بالمعروف

 
 أساتذة ألفھا   التي القیمة الدراسات تلك العربیة اللغة إلى األوروبیة اللغات من ترجمتھا إلى نسعى   التي الكتب أھم من  -٩ 

  في   العقالني والفكر   اإلسالمیة، العقیدة وتطور   اإلسالمیة، الحضارة عن الغربیة الجامعات   في اإلسالمیة الدراسات
 إلى الحاجة بإن منا اقتناعا وذلك  . اإلسالمي الفقھ ومدارس   القرآن، تفسیر باتجھات وعالقتھا النحویة والمدارس   اإلسالم، 

 عقالنیة دینیة بثقافة یتسلحوا   أن   ینبغي   شعوبنا من الشباب العلماء وأن   ملحة، صارت لإلسالم الصحیح   العقالني الفھم
 نساناإل وعالقة بالطبیعة اإلنسان عالقة یخص   ما وكل العلوم من   األخالقي الجانب تقریر   في عونا لھم تكون متفتحة

  التي الجیدة الدراسات ترجمة فإن ذلك كل وفوق  . العلماء بھا یتحلى   أن   ینبغي   التي واألخالق اآلداب عن فضال   بالخالق،



 وإلمامنا   بتاریخنا، تعریفنا   في عظیما إسھاما تساھم سوف العربیة اللغة إلى إسالمیة موضوعات الغرب أساتذة فیھا عالج 
 أن اإلدراك تمام ندرك ونحن  . بھویتنا وعینا وتقویة   بحضارتنا، صلتنا وتأصیل   المسلمین، من   اإلنساني رالفك عظماء بآثار

 السم وضع وبعضھم   فظیعة، وجھاالت كثیرة حماقات ارتكبوا قد اإلسالم عن كتبوا ممن الغربیین اإلساتذة ھؤالء بعض
 عن تعوقنا لن واالنحرافات الجھاالت ھذه كل أن إال   والھوى، الحقد من بدافع األمور وشّوه الحقائق وحّرف العسل   في

 إلى بأنفسنا   نھوي أن دون الطالح من الصالح وتمییز   منھ، واالستفادة منھا الجید واستخراج األعمال ھذه على االنكباب
  الغربیین اإلسالمیة الدراسات ساتذةأ أن نعلم فنحن  . الھجاء إال والیعرفون الشتم إال الیجیدون الذین الجھل أھل مستوى

 من أما  . وأوالئك ھؤالء مرتبات بین نقارن أن   ویكفي  . العرب العلماء بھا یتمتع   التي تلك من أفضل بظروف یتمتعون 
 أسسا عنض أن أردنا فإذا  . بنا ورحمتھ وعدلھ هللا فضل من وھذا  . شيء   في علمائنا عن یزیدون   ال فھم   العقول، ناحیة

 وانظروا   لھم، والراحة الرعایة وسائل وتوفیر   مادیا، علمائنا إنصاف ھو عملھ   ینبغي   ما فأول   لتقدمنا، ودعائم   لنھضتنا،
  . ذلك بعد النتائج ستكون كیف
 نستشھد   العربیة، لغةال إلى غربیون   أساتذة وضعھا   التي اإلسالمیة الدراسات نقل فائدة عن عامة فكرة القارئ   نعطي   ولكي
 والرسائل الكتب من عشرات كرینكو السید نشر وقد » : یقول   حیث   كرینكو، السید انتاج عن   علي كرد دمحم األستاذ بقول

   .« مفاخره من ذلك   لعدّ  سنة ثالثین   في  ] عربي [  علمي مجمع بعضھ نشر لو ما واإلنكلیزیة واأللمانیة بالعربیة والمقاالت
 كفیل ولكنھ   واحد، مثال بذكر   ونكتفي   تبعیتنا، ومظاھر انحطاطنا أوجھ بعض إلى الكریم القارئ نظر نلفت أن نودو

 أن   یعني   وھذا  . اإلسالم   في واآلداب للعلوم أّرخوا الذین ھم الغربیین أن بذلك   ونعني  . الدموع وإراقة   المواجع، بتحریك
 أو   األموي أو   الجاھلي العصر   في   العربي األدب موضوعات من موضوع   في یكتب   أن ریدی   الذي   العربي الباحث

  في علمائنا من یبحث   ومن   ، « العربي األدب تاریخ »  عن بروكلمان موسوعة إلى الرجوع إلى مضطر فھو   العباسي،
  في سزكین فؤاد   التركي والعالم أولمان مانفرد   األلماني العالم أعمال مراجعة من لھ فالبد   اإلسالم،   في الطب موضوعات 
 إلى فالعودة   أوروبا،   في المسلمین وصورة   والغرب،   اإلسالمي الشرق بین العالقة   في أساتذتنا من یبحث   ومن  . المجال ھذا 

 التصوف   في شیمل   ماري وأنا ماسینیون لویس وكتابات  . منھا مناص ال فاردینبورج وجاك دانیل نورمان كتابات
 وعلم العقیدة   في إس فان ویوسف مادیلونج ولفیرد وأعمال  . باحثینا من الموضوع ھذا یعالج   لمن ضروریة   اإلسالمي

 فؤاد العالمة وموسوعة  . الموضوعات ھذه   في یبحث   أن شاء إذا عنھا یستغنى   أن   العربي للمتخصص یمكن   ال الكالم
 وقد  . عنھا اإلسالم   في العلوم تاریخ   في للباحثین غناء   ال  « العربي التراث تاریخ »  عصره، وأعجوبة دھره وحید   ،سزكین

 نبذة القارئ إعطاء لمجرد صغیرة قائمة نذكر ونحن  . نشرھا السعودیة وتولت العمالق العمل ھذا أجزاء بعض ترجمة تم
  : باآلالف إال تعد ال وأعمالھم   غزیرة،   ودراساتھم   كثیرة، مؤلفاتھم ان توضیح مع   األساتذة، ھؤالء أعمال عن بسیطة

  . اإلسالمیة العقیدة تطور لتاریخ كبرى موسوعة بتألیف حالیا یقوم : إس فان یوسف  -١ 
  . الكالم علم فلسفة  : ولفسون   ھاري  -٢ 
  . اإلسالم  : وآخرون شیمل   ماري أنـا  -٣ 
  . إبراھیم بن القاسم اإلمام  : مادیلونج فیردول  -٤ 
  . اإلسالم   في التصوف شھید   الحالج، عذاب  : ماسینیون لویس  -٥ 
  . الحدیثة العربیة والمسرحیات الروایات   في األوروبیین صورة  : فیالنت روتراود  -٦ 
  . العربي التراث تاریخ  : سزكین فؤاد  -٧ 
  . اإلسالم   في الطب  : أولمان مانفرد  -٨ 
  . العلم لتاریخ تمھید  : سارتون جورج  -٩ 
  . الوسطى العصور   في الریاضیات تاریخ  : یوشكیفیتش  . ب  . ا  - ٠١ 
  . النبات علم تاریخ  : مایر إرنست  - ١١ 
  . الكیمیاء تاریخ  : شمیدر كارل  - ٢١ 
  . العرب إلى الیونانیة الفلسفة انتقال  : والزر ریتشارد  - ٣١ 
  . والنصارى والیھود المسلمین بین   الدیني والدفاع المطاعن   في المؤلفة العربیة الكتب فھرس  : شتاینشنایدر موریس  - ٤١ 
  . العربیة اللغة من األوروبیة الترجمات  : نفسھ  - ٥١ 
  . الغرب مرآة   في اإلسالم  : فاردینبورج جاك  - ٦١ 
  . للقرآن بل العالم مقدمة  : وات   مونتجومري  - ٧١ 
  . ألوروبا المسلمین اكتشاف  : لویس برنارد  - ٨١ 
  . العشرین القرن بدایة حتى أوروبا   في العربیة الدراسات  : فوك یوھان  - ٩١ 
  . القرآن تاریخ  : نولدكھ تیودر  - ٠٢ 
  . اإلسالمي والتاریخ العربیة األمة  : إنده فرنر  - ١٢ 
  . عشر   الحادي القرن   في ھزیمتھا ثم   اإلسالم،   في العقالنیة انتصار  : ناجل نتیلما  - ٢٢ 
  . النبویة األحادیث صحة  : جوینبل  . ج  - ٣٢ 
  . والغرب األسالم  : دانیل نورمان  - ٤٢ 
  . الوسطى القرون   في وأوروبا العرب  : نفسھ  - ٥٢ 



  . الرسول سلطة  : جابریالي فرانشیسكو  - ٦٢ 
  . أوروبا   في دمحم  : نفسھ  - ٧٢ 
  . القدیم العالم   في العرب  : ستیل وروت التھایم فرانس  - ٨٢ 
  . دمحمیة دراسات  : جولدتسیھر ایجناتس  - ٩٢ 
  . والقرآن دمحم  : بارت   رودي  - ٠٣ 
  . وعقیدتھ دمحم حیاة  : أندریا تــور  - ١٣ 

 
 لفھم فقط لیس الفرصة لنا تتیح سوف الغرب علماء وضعھا   التي الدراسات الفآ من وغیرھا المؤلفات ھذه ترجمة إن

  االستعماري، تاریخھم وتحلیل   الغربیین، عقلیة لفھم أیضا بل   دیننا، إلى نظرتنا وتعمیق   بثقافتنا، عالقتنا وتوثیق   أنفسنا،
 إلى والوصول   الوطني، استقاللنا وتحقیق   للغرب، عیتناتب من التخلص أن ذلك  . سیاساتھم   في   االستغاللي الجانب وبحث 

  بتاریخھ، وألممنا   أھدافھ، وعرفنا   الغرب، سیاسات درسنا إذا إال تحقیقھ لنا یتم   لن ذلك كل   الذات، على االعتماد مرحلة
ّـا    . معھ التعامل وأتقنــ
 --- --- -- --- --- --- --- --- -  


