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 الوحدة ا3ولى

  ا8س7م  ١.١

 فKKي العKKالم. والمعنKKى العKKام لكلمKKة ا�س�KKم ھKKو تسKKليم إتباعKKا وھو ثاني أكثر الديانات الساميةا1ديان  أحد ا�س�م

؛ 1نبيKKاءاخKKاتم ھKKو  ���� ومحمKKدالسKKماوية؛ ا�س�م ھو آخر الرسKKاDت  .R في كل شؤون الحياة ا�نسان كامل من

السياسKKية واDجتماعيKKة الدينيKKة و مختلف جوانب الحياةالشريعة ا�س�مية  تنظمالناس جميعا. إلى  وأن هللا أرسله

 باR وبالناس وبالمجتمع والكون.  ا�نسان التي تحدد ع�قة، وھي واDقتصادية والشخصية

 لعلماو موقف ا8س7م من المعرفة  ١.١.١

D شكل ين ھذا الموقف أ، وطبيعة موقفھا تجاه العلم والمعرفة، إذ لفصل بين نھضة أمة وتطورھا علميايمكن ا

في ع�قة ا�س�م بالعلم، والنھضة العلمية ما حدث تاريخيا  وھذا .يوجه حركة المجتمع بصورة دائمة حافزا

لمعرفة بشكل طلب العلم وا ه علىلعقل البشري وحث�س�م قد حّرك ان اإ .عرفھا تاريخ العالم ا�س�مي التي

النبوية كلھا شھادات تاريخية حية تؤكد  إّن القرآن الكريم والسنة .Dبد منه مطلق باعتباره واجبا دينيا واجتماعيا

أن تكون أوائل آيات القرآن الكريم قد حثت على طلب العلم  غريبا فلسفة ا�س�م في العلم والمعرفة، وليس

المقلدين jبائھم جھ� ومن جھة ثانية ذّم القرآن  .المعرفة والتأمل والتدبر في الحياة والكون والخلق لوتحصي

التوجيھات َصنع ا�س�م وبھذه  .طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمةا�س�م جعل  .من غير علم وتعصبا

قد ترك أثره العملي في حياة  الُمناخھذا  إنو .وقيام حياة علميةالنفسي واDجتماعي Dزدھار العلم،  الُمناخ

في  مفھوم العلم والمعرفة إن .ية والعلوم العربية والعلوم النقليةعلوم ا�س�مالفظھرت  ،المسلمين ا1وائل

عام لكل  مطلق وشامل وھ قف عند حدود العلوم التي لھا ع�قة با�س�م والشريعة فحسب، وإنمايD  ا�س�م

الفيزياء، والكيمياء، و الجغرافية،والسياسة، و، ةاللغوالطب، والفلك، والفلسفة،  :، مثلعرفةألوان العلوم والم

دور لsس�م والمسلمين كذلك أصبح  .التاريخ، وغيرھا من العلوم ا�نسانيةواDجتماع،  علموالرياضيات، و

 .اDتجاه الصحيح بارز في وضع حركة العلوم والثقافة ا�نسانية في

 الكريم نالقرآ  ١.٢

وحيKKا  ،منجمKKا  ����نKKزل علKKى رسKKول هللا ،التشريع ا�س�KKمي من أھم مصادر ،هللا ك�م القرآن

عامKKا حسKKب  فتKKرات متقطعKKة، علKKى امتKKداد أكثKKر مKKن عشKKرين علKKى جبريل طريق من هللا عن

 .ھامKKة يقKKوم عليھKKا ا�س�KKم لمبKKادئ الخالKKدة. ويKKدعو القKKرآن���� رسول هللالحاجة. فھو معجزة 

أما جمع القرآن في مصحف واحKKد فقKKد تKKم للمKKرة  .سورة ١١٤ والقرآن نص مكتوب مقسم إلى

الرجKKال  صKKدوربجمKKع القKKرآن مKKن  زيKKد بKKن ثابKKت . قKKام����بعKKد أن تKKوفي النبKKيبكKKر  الخليفKKة أبKKي ا1ولى فKKي عھKKد

القرآن من  ة الوحي لنسخقام الخليفة بتشكيل لجنة من كتب ،عثمان بن عفان عھدالرقاع والعظام والجلود. ثم في و

ي بكKKر، فنسKKخوھا فKKي المصKKاحف. وأرسKKل إلKKى كKKل أفKKق بمصKKحف ممKKا بKKخة التي تKKم جمعھKKا فKKي عھKKد أتلك النس

ي ھKKذا المصKKحف با�مKKام، و نسخوا، وأمر بما سواه من  ھKKذهالقرآن في كKKل صKKحيفة ومصKKحف أن يحKKرق. وسKKمِّ

 .العالم ا�س�مي التي تطبع حاليا في كل أنحاءھي النسخة 

 



 ٤

 علوم القرآن  ١.٢.١

، يمكن اعتبار التي تخدمه من نواح شتىبالقرآن  المتعلقةعلوم القرآن ھي جملة العلوم 

 :كل منھا علما متميزا. قسم المتخصصون مباحث علوم القKKرآن إلKKى المحتويKKات التاليKKة

العامKKة والقKKيم فKKي القKKرآن، والقKKرآن ومKKا يكتKKب فيKKه،  القKKرآن، والمبKKادئنKKزول أسKKباب 

والسKKKور القرآنيKKKة، والتفسKKKير والمفسKKKرون وكتKKKب التفسKKKير، وترجمKKKة معKKKاني القKKKرآن، 

سKKخ اوالقKKراءات والقKKراء، وعلKKم التجويKKد فKKي القKKرآن، وب�غKKة القKKرآن، وإعKKراب القKKرآن، ومفKKردات القKKرآن، والن

يKKاني فKKي القKKرآن، ومبھمKKات القKKرآن وغيرھKKا. وكKKل مبحKKث مKKن ھKKذه البووالمنسوخ في القرآن، وا�عجاز العلمي 

تشKKير إلKKى مKKدى الجھKKد  ، كماقائما بذاته. تعطي علوم القرآن صورة متكاملة عن القرآن الكريم المباحث يعد علما

 من جوانبه المتنوعة. الذي بذله العلماء لخدمة القرآن

 وفق قواعد التجويد  اءته قراءة صحيحةوقر علم يعرف به كيفية النطق بكلمات القرآن التجويد •

 في آية أو حديث وإح�ل حكم آخر محله (ناسخ)  النسخ إلغاء حكم شرعي (المنسوخ) وردَ  •

  لتفسير اjياتالمتعلقة بھا وا1وقات ادث والحو القرآن بأسباب نزول آيات ھتمت أسباب النزول •

  الجوانب المختلفة لمزايا القرآن من وجھة إعجازه أمام ا�نسان والكونيدرس القرآن  إعجاز •

  المؤلفات في علوم القرآن  ١.٢.٢

رن 1نھم كانوا يعرفونھا. فلما جKKاء القKK لم يكن الصحابة في العھد النبوي في حاجة إلى مؤلفات في علوم القرآن،

مؤلKKف منھKKا نوعKKا  وھذه المؤلفات يتنKKاول كKKلالعلوم في شتى الموضوعات،  نالثاني الھجري، بدأ العلماء يدونو

 وھناك كتب كثيرة يصعب حصرھا، منھا: .، وبحثا من مباحثه المتعددةالقرآنمحددا من أنواع علوم 

 في مشكل القرآن : كتابابن قتيبة •

 قرآنكتاب في إعجاز ال: أبو بكر الباق�ني  •

 كتاب في إعراب القرآن: علي الحوفي   •

 القرآنكتاب أقسام : الجوزية ابن القيم •

 ا�تقان في علوم القرآن  :ج�ل الدين السيوطي •

  : "إعجاز القرآن" مصطفى صادق الرافعي •

  آن" : "مباحث في علوم القر مناع القطان •

  ن": "مناھل العرفان في علوم القرآ لشيخ محمد عبد العظيم الزرقانيا •

 علم التفسير ١.٢.٣

يشمل جميع والتفسير ھو كشف معاني القرآن وبيان المراد منه،  .تفسير القرآنبعلم يخص  علم التفسير ھو

 فالقرآن يفسر بعضه بعضا. وقد يحتاج بعض الصحابة إلى بيان شيء. ضروب البيان لمفردات القرآن وتراكيبه

إلى بيان من القرآن  ھذا المنوال من البيان لكل ما يحتاج ثم سار الصحابة على. ���� النبي فشرحهمن القرآن 

تفسير  وھكذا صار .التفاسير، حتى دونت والعراق والشام المدارس المتقدمة للتفسير في مكة والمدينة فتكونت

من جھة استمداده من  أن ينظر إلى التفسير :منھالتقسيم التفسير اعتبارات متعددة  .بذاتهالقرآن علما قائما 



 ٥

أو كان رأيا واجتھادا. فالتفسير ينقسم بھذا  التابعين،وك�م الصحابة و السنةونق� كان من القرآن  لطريق المعتادا

 .ي، ويسمى التفسير بالرأجتھادتفسير باD، وتفسير بالرواية، ويسمى التفسير با1ثر :يناDعتبار إلى قسم

ير إجمالي، مثلما يقسم إلى تفسير عام وتفسير يقسم التفاسير إلى تفسير تحليلي، وتفسأن  يستطيع أيضا

  موضوعي.

بأنه  ھو المعروف تاريخياالصحابي الجليل عبد هللا بن عباس أول شارح للقرآن الكريم، و  ����كان رسول هللا 

وھو أعلم التابعين في التفسير،  سعيد بن جبير. ومن الذين تابعوه في علم التفسير: أول َمن أملى في التفسير

من أشھر و .جابر بن يزيد الجعفيومحمد بن السائب وطاووس بن كيسان، و، بن كعب أبيّ ، وبن عبد هللاجابر و

 تفسيرالبيان في تفسير القرآن" لشيخ المفسرين الطبري، و"الجامع و": تفسير ابن عباس، للقرآن الكريم التفاسير

D "روح المعاني"لفخر الدين الرازي، و "لغيبمفاتيح ا"بن كثير، وتفسير القرطبي، وتفسير الج�لين، والكبير" 

 "الكشاف"Dبن جوزي، و "زاد المسير"للشوكاني، و "فتح القدير"للبيضاوي، و "أنوار التنزيل"ل�لوسي، و

لعبد الرزاق  "تفسير القرآن"لسيد قطب، و "في ظ�ل القرآن"للزمخشري، وتفسير صفيان الثوري، و

  الكريم" لعائشة بنت الشاطئ، وغيرھا. و"التفسير البياني للقرآنالصنعاني، 

 

 الحديث  ١.٣

تقع  .من قول أو فعل أو تقرير أو صفة َخلقية أو صفة ُخلقية أو سيرة هللاعن رسول  رويالحديث ھو ما 

وأھمية الحديث ترجع إلى أن القرآن ا1حاديث في المرتبة الثانية بعد القرآن في قائمة مصادر ا�س�م وشريعته. 

الدين ا�س�مي وأحكامه مجملة دون تفصيل والحديث ھو الذي يفصلھا. ا1حاديث تبين أحكام  يذكر أصول

الشريعة وتصورھا عمليا كما تصور المبادئ ا1خ�قية واDجتماعية وا�نسانية التي جاء بھا الرسول. وبذلك 

يشير إلى وجوب اتباع  �نتھواوما آتاكم الرسول فخذوه وما نھاكم عنه فا�فقول القرآن:  للقرآن. بيانالحديث 

  السنة النبوية.

  علم الحديث ١.٣.١

أحد العلوم التي تفردت بھا ا1مة ا�س�مية. وھو منھج لتحديد صحة ا1حاديث، واjثار المروية  علم الحديث

 .ىوالعلوم ا1خر وھو العلم الذي تفجرت منه بحار العلوم الفقھية وا1حكام الشرعية أو الصحابة.���� عن النبي

   :نشأت علوم متنوعة، منھا، فوالعناية به وتدوينه ����اھتم المسلمون بحديث النبي 

 حاديثا1الدليل على ما يقبل وما يترك من  علم أصول الحديث وبه يكون •

 معرفة طريقة أخذ الحديث بين الرواةواوت بينھم، الحديث والتف رواةمعرفة رواتب  •

  لمعرفة مرتبة الحديث  مصطلح الحديث •

  من حيث الغرابة وا�شكال  متن الحديث ة ألفاظ تقع فيدراس •

 .، واستخراج معانيھاھاتتعرف منه أنواع الرواية، وشروط علم دراية الحديث •

 اصط7ح الحديث  ١.٣.٢

 ، أي رجال الحديث، وسموه بذلك 1نھم يسندونه إلى مصدرهالمتن ھو الطريق الموصل إلى  :السند •



 ٦

 من النص دالسن ھو ما انتھى إلى  :المتن •

 ما اتصل إسناده بعدل ضابط بدون علة وD شذوذحديث ھو  :الصحيح •

  بدون علة وD شذوذضبطا غير تام عن مثله،  إسناده بعدل ضابطما اتصل حديث ھو الحسن:  •

 الحديث الحسن  وأ الحديث الصحيح ھو ما لم تجتمع فيه صفاتالضعيف:  •

  ����النبي ثم أضافه إلى  له ھو الحديث الذي وضعه واضعه وD أصل  :الموضوع •

 منھج علم الحديث

رسل، والمنقطع، : الممثل أول ما ينظر إليه المحدث ھو السند من حيث اDتصال، وذلك لتجنب أنواع السقط

والتعديل. بعد ذلك  بعد ذلك يمر إلى الخطوة التالية وھي معرفة الرواة ودرجة صدقھم، أي الجرح .والمعضل

 .المتن إلىينظر فقد يبدو أنھما متناقضين ويثين يجد نفسه قد صحح حدإذا 

 الحديث تدوين  ١.٣.٣

رواة الحديث ھم الذين قاموا . كان الصحابة يرون ا1حاديث النبوية في حياته وكان ھو نفسه يحثھم على ذلك

بوي وھم بكثرة رواياتھم للحديث الن����ولقد اشتھر سبعة رواة من صحابة رسول هللا برواية ا1حاديث من النبي. 

أبو ھريرة، وابن عمر، وأنس بن مالك، وعائشة، وابن عباس، وجابر بن عبد هللا، وأبو سعيد  :حسب الترتيب

روي عنه: "D تكتبوا  السبب فيماحتى D تختلط بالقرآن. وھذا ھو  هأحاديث كتابةنھى ���� النبي ولكن الخدري.

في الوقت نفسه، رخص في بعض ا1حوال لنفر من  عني شيئا إD القرآن فمن كتب شيئا فليمحه". وكان النبي،

صحيفته التي كتبھا عن الرسول  وعرفت، من بينھم عبد هللا بن عمرو بن العاص، الصحابة أن يكتبوا أحاديثه

 وظل ا1مر على ذلك حتى تولى ولكن ا1حاديث لم تدون في القرن ا1ول للھجرة تدوينا عاما. "الصدقة".

، )م ٧٤٢(ت.تدوين ا1حاديث. وأول مدون ھو ابن شھاب الزھري ب فأمرعبد العزيز الخلفية ا1موي عمر بن 

  وأخذ التصنيف في الحديث يكثر بعده ويتسع. 

 ديثاحكتب ا3  ١.٣.٤

أصح كتب الحديث  ھيصحاح الستة اليعتبر "الموطأ" لsمام مالك بن أنس الكتاب الكامل ا1ول في ا1حاديث. 

وسنن وسنن النسائي، ، ، وصحيح مسلموھي: صحيح البخاري. ����الرسول  وفاة عام من ٢٠٠جمعت بعد التي 

، وسنن أحمد: مسند ا1خرى ، وجامع الترمذي، وسنن ابن ماجه. ومن كتب ا1حاديث المشھورةأبي داود

 ، وصحيح ابن حبان، وصحيح ابن خزيمة، والمستدرك للحاكم.دارقطني، وسنن البيھقيال

 الستة كتب الصحاح  ١.٣.٥

  صحيح البخارى. ١

(ت.  البخاري محمد بن إسماعيلا�مام جمعه  الكريم، الحديث النبوي، وأصح كتاب بعد القرآن ھو أصح كتب

 البخاري وفي صحيحالفقھية.  على الموضوعات مبوباالكتاب وجاء . ""الجامع المسند الصحيح باسم م)٨٧٠

 ،تحقق من صحة ا1حاديث حسب علم الحديثقام البخاري بجمعه وال. من غير المكرر أربعة آDف حديث

، صحيح مسلم ، فيطلق عليه، معالمسلمينى مكانة بارزة لد صحيح البخاري. ولسنة في تأليفه ٢٢وقضى 



 ٧

نور 1فيض الباري ولصحيح البخاري كثير من الشروح، منھا: فتح الباري Dبن حجر العسق�ني، والصحيحان. 

 . شاه الكشميري

  صحيح مسلم. ٢

في ا�مام أخذ . )٨٧٥(ت. مام مسلم بن الحجاج النيسابوريا� د أھم كتب الحديث عند المسلمين، جمعهھو أح

وصحيح مسلم  .ا فقطحديث 3,033ئة ألف حديث امن ث�ثما�مام واختار رة سنة. جمعه وتصنيفه خمس عش

 .حته وھو ثاني الصحيحينكتابا. وقد أجمع علماء ا�س�م على ص ٥٤على ا1بواب الفقھية، وعدد كتبه  مرتب

واحد، وصنيع  جميع طرق الحديث ومتونه في موضع يوجد، حيث مسلم يجعل كتابه أسھل تناوD صنيعو

، مما جعله يذكر كل رواية في الباب الذي يناسبھا، الفوائد ببيان ا1حكام، واستنباط يا؛ 1نه عنالبخاري أكثر فقھ

  بإسناد جديد أيضا. روايات الحديث، ويرويه في كل موطن  قففرّ 

 سنن النسائي  .٣

  أحمد بن شعيب النسائي قام بجمعه ا�مامكتب الحديث الستة  ھو أحد بسنن النسائيالمعرف  السنن الصغرى

 .الصحةويعتبره علماء السنة ثالث الكتب الستة من حيث  ،)٩١٥(ت.

 سنن أبي داود. ٤

أبKKو  وقKKد وجKKه .حديثـا، صنفه من خمسمائة ألف حKKديث ٥٢٧٤في كتابه ھذا ) ٨٠٨السجستاني (ت.جمع أبو داود 

وقد . أحاديث ا1حكام ھمه في ھذا الكتاب إلى جمع ا1حاديث التي استدل بھا الفقھاء، وتسمى ھذه ا1حاديث داود

 علKKىوا1حاديKKث الموقوفKKة ، ����إلKKى رسKKول هللا ا1حاديKKث المرفوعKKة والكتKKاب فيKKه .ابKKاكت ٣٥رتKKب كتابKKه علKKى 

 .علماء التابعين المنسوبة إلىثار واj ،الصحابة

 سنن الترمذي.  ٥

أبو عيسى  قام بتجميعه ا�مام كتب الحديث الستة المعروف بسنن الترمذي ھو أحد  جامع الترمذي

 ومن شروحه: تحفة ا1حوذي.يعتبره رجال الدين السنة خامس كتب الحديث الستة.  .)٨٩٢(ت.الترمذي

 سنن ابن ماجة.  ٦

 وقKKد رتKKب .أَجKKّل كتبKKه، وأعظمھKKا وأبقاھKKا علKKى الزمKKان مKKن )٨٨٦(ت. عبKKد هللا بKKن ماجKKه  يب1KK ابKKن ماجKKه سنن

  . واختلف العلماء حول منزلته من كتب السنة .حديث ٤٠٠٠ فيهالفقه،  ا1حاديث على الكتب وأبواب

  كتب ا3حاديث ا3خرى   ١.٣.٦

 Sمام مالكلموطأ ال. ١

أكثKKر تKKأثيرا مKKن كKKل الكتKKب التKKي ألفKKت حتKKى ذلKKك  م المKKذھب المKKالكيإمKKا) ٧٩٦(ت. لsمام مالKKك بKKن أنKKس الموطأ

ا1بKKواب علKKى حKKديثا وزعھKKا ا�مKKام مالKKك  ١٨٤٣وقد ضم الموطأ  .ھو الكتاب الكامل ا1ول في ا1حاديث. الوقت

 . كKKان الموطKKأأحكKKاممKKا اسKKتنبطه منھKKا مKKن  ، ومKKن عKKادة ا�مKKام فKKي الغالKKب أن يKKذكر عقKKب تلKKك ا1حاديKKثلفقھيةا

ومKKن المعKKروف أن علمKKاء . الذي تقدم على الموطأ في الصحة صحيح البخاري حتى ظھروحيدا درا حديثيا مص

 على بعض الصحاح.  المغرب يقدمون كتاب الموطأ

 



 ٨

 مسند أحمد .٢

 التKKي D توجKKد فKKيا1حاديKKث الصKKحيحة  ، وفيKKه الكثيKKر مKKنألKKف حKKديث ٢٦ أكثKKر مKKنيحتKKوي علKKى  مسKKند أحمKKد

 علKKى أسKKماء مرتبKKاوضKKع ا�مKKام أحمKKد ھKKذا الكتKKاب  .ةأحمد بن حنبKKل إمKKام الحنبليKK �مام، ومؤلفه ھو االصحيحين

   .في موضع واحدصحابي  فجعل مرويات كلقة المسانيد، الذين يروون ا1حاديث كما ھي طريالصحابة 

 

 علوم اللغة العربية  ١.٤

فلما اتسعت  .شيء من ذلك تدوين ولم تدع الحاجة إلى ،لم تكن علوم اللغة العربية مدونة في صدر ا�س�م

 .بدأ تدوين علوم اللسان العربي ،الب�د وأسلم كثير من أھل ھذه ،الفتوحات في ب�د العجم من الفرس والروم

  ھذه العلوم:أھم من و .بدأت حركة التأليف في العلوم العربية واِ�س�مية قبل العصر العباسيف

  Grammar  النحو العربي  ١.٤.١

 ھو علم يبحث في أصول تكوين الجملة وقواعد ا�عراب. فغاية النحو .أول علوم اللغة العربية تدوينا ھوالنحو 

، دخل ا�س�مي في العالم النشربعد  .أساليب تكوين الجمل ومواضع الكلمات ووظيفتھا فيھا تحديدعلم النحو 

دعت الحاجة علماء ذلك فذه الشعوب. غير العربية في ا�س�م، وانتشرت العربية كلغة بين ھ كثير من الشعوب

وقيل أن ھذا واضع أساس علم النحو العربي،  )م٦٨٨أبو ا1سود الدؤلي ( يعتبرلتأصيل قواعد اللغة.  الزمان

 .) ا1دلة والشواھد من ك�م العرب لقواعد ھذا العلمم٧٩٣علي بن أبي طالب. ثم وضع سيبويه (الخليفة بإشارة 

النحو، وإذا كان  اسا لكل ما كتب في علم النحو. ودّون العلماء علم الصرف مع علمسيبويه أسل "كتاب"الأصبح 

في الجملة، فإن الصرف مختص بالنظر في بنية  النحو مختصا بالنظر في تغيّر شكل آخر الكلمة بتغير موقعھا

المدرسة البصرية  تطورت في النحو العربي مدرستان: .من الزيادة أو النقص الكلمة ومشتقاتھا وما يطرأ عليھا

وذھبت البصرة ، حتى وصل إلى درجة عالية في أحضان البصرة والكوفةوتطور نشأ النحو  والمدرسة الكوفية.

   .من قبل مدرسة الكوفة شديدةفي الميدان مع منافسة  بالشھرة الكبرى

  :المدرسة البصرية

تميل إلى طرح الروايات الشاذة دون  يةالبصرالمدرسة  كانتيقال إن النحو العربي نشأ بصريا وتطور بصريا. 

. مؤولين الشواھد التي تخالف قياسھم، وقد غلبوا القياس على المسموع .أن تتخذھا أساسا لوضع قانون نحوي

أبو عمرو بن الع�ء، والخليل بن أحمد، وسيبويه، وا1خفش، والمبرد،  البصرية: ومن أھم أع�م المدرسة

  ضرمي.والسيرفي، وابن أبي إسحاق الح

  :المدرسة الكوفية

D فيھاوت Dإن كانت الكوفة تعلمت النحو من البصرةو بصري وكوفي. مذھبان: جد مسألة من مسائل النحو إ، 

، عن جميع العرب بدوا أو حضرا، وعبارات اللغة، رواية ا1شعار مدرسة متميزة باDتساع فيلنفسھا شكلت 

ء ومن أھم علما .سكن من العرب في حواضر العراق البصريون يتحرجون في ا1خذ عمن في حين كان

 .وكان الفراء إمامھم كما كان سيبويه إمام البصريين ومعاذ الھراء، وابن ا1نباري.، الكسائيالمدرسة الكوفية: 

  .من تنافس شديد حول اللغة العربية كان بين المدرستين فإن ازدھار النحو يعود إلى ما



 ٩

مدرسة وھما العلى اDختيار والترجيح بين المذھبين: البصري، والكوفي.  انومتقمدرستان وقد وجدت بعد ذلك 

 –بعد كتاب سيبويه  -وأھم الكتب المتداولة في علمي النحو والصرف . ندلسيةا1مدرسة وال البغدادية

نحو و(ال ،)م١٢٧٤(Dبن مالك  "ا1لفية"مثل(الكافية)، وقصيدة  )ھـ ٦٤٦(كتابات أبي عمرو بن الحاجب : ھي

 .العربية) لمصطفى الغ�ييني الواضح) لعلي الجارم ومصطفى أمين، و(جامع الدروس

  Lexicology علم المعاجمو Linguisticsعلم اللغة   ١.٤.٢

 يث بنية اللغة من الجوانب التالية:ويدرس علم اللغة الحد. علمّي موضوعي نحو ىغة علھو دراسة الل علم اللغة

علم اللغة   Syntax . ، وبناء الجملةMorphologyمن وسائل تكوين الكلماتو،  Phoneticsت وكتابتھا، ا1صوا

ھو ثاني علوم العربية تدوينا بعد وضع علم النحو. قام اللغويون بتدوين علم اللغة من ث�ث جھات: تدوين 

 من علم لمعاجمعلم امعنى، وتدوين معاجم المعاني.  أصول علم اللغة، وتدوين ألفاظ اللغة العربية مع بيان

المعاجم بعلم آخر  تبط علمرومعناھا، وعناصر الكلمات، الع�قات الدDلية. وي يھتم بدراسة الكلمات اللسانيات

أحد أئمة اللغة وا1دب في ، م)٧٩١(الخليل بن أحمد الفراھيدي  ألف. (Lexicography)ھو علم صناعة المعاجم

ن)، ثم توالت المعاجم بعد ذلك فألف ابن دريد (جمھرة اللغة)، أول معجم شامل وھو كتاب (العي، الثامنالقرن 

وا1زھري (تھذيب اللغة)، والجوھري (الصحاح)، والصاحب بن عباد (المحيط)، وابن فارس (المجمل)، 

 والزمخشري (أساس الب�غة). 

 Rhetoric الب7غةعلم  ١.٤.٣

اللغة. إن علوم النحو، واللغة تتناول الكلمة المفردة، أما ھو ثالث علوم العربية تدوينا بعد ِعلَمْى النحو والب�غة 

علم البيان  :إلى ث�ثة فروع ھي التراث العربي في علم الب�غة يقسم. علم الب�غة فموضوعه الك�م المركب

إلى  علم المعاني يرشدوعلم البديع وعلم المعاني. علم البيان علم يعرف به إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة. 

ألف أبو عبيدة بن علم تعرف به وجوه تزيين الك�م.  علم البديعالمناسب للموقف. و اختيار التركيب اللغوي

المثنى أول كتاب في الب�غة (مجاز القرآن)، ثم جاء الجاحظ فتحدث عن كثير من علوم الب�غة في كتبه وعلى 

ن والتبيين)، وألف ابن المعتز كتاب (البديع). ثم جاء عبد القاھر الجرجاني، فألف أعظم وجه الخصوص (البيا

  كتابين في الب�غة العربية، وھما (دDئل اِ�عجاز)، و(أسرار الب�غة). 

 Poetics العروض والقوافي علم  ١.٤.٤

يز الشعر عن غيره، فمما وفائدة علم العروض تمي الشعرية.علم يبحث فيه عن أحوال ا1وزان  يھ العروض

الوجود وحصر أقسامه  إلىعلم العروض وأخرجه الخليل بن أحمد استنبط  يم ليس بشعر.ريعلم به أن القرآن الك

وبذلك رك. االمتدا1خفش بحرا واحدا وسماه تلميذه ثم زاد  في خمس دوائر يستخرج منھا خمسة عشر بحرا،

 ،والرجز الھزج،)، (والكامل ،الوافر)، (والبسيط والمديد، الطويل،( أصبح مجموع البحور ستة عشرا بحرا:

وإذا  .)والمتدارك المتقارب،)، (والمجتث والمضارع، والمقتضب، والخفيف، ،والمنسرح السريع،)، (والرمل

قد سبقه في الك�م م) ٧٧١(فإن أبا عمرو بن الع�ء  ،كان الخليل بن أحمد غير مسبوق في وضع علم العروض

 .وقواعدھا ووضع لھا أسماء ومصطلحات خاصة القوافيعن 

  



 ١٠

   :                                علم ا3دب  ١.٤.٥

أما ا1دب فإن التأليف فيه قد بدأ برسائل سميت الكتب التي تجمع ك�م العرب المنظوم والمنثور بكتب ا1دب. 

لكبيرة الموسعة، فألف الجاحظ (البيان كتب ابن المقفع وا1صمعي وأبي عبيدة، ثم جاء دور الكتب امثل صغيرة 

والتبيين)، وأحمد بن طيفور (المنظوم والمنثور)، والمبرد (الكامل)، وابن قتيبة (الشعر والشعراء) و(أدب 

  .(يتيمة الدھر) لثعالبيا، و(ا1غاني) الفرج ا1صبھاني وأب، والكاتب)

Literary ا3دبي النقد  ١.٤.٦  Criticism  

قبل العصر العباسي يعتمد النقد فقد كان تقدير القطعة ا1دبية ومعرفة قيمتھا ودرجتھا الفنية. النقد ا1دبي ھو 

على جمل قصيرة تقال في اDستحسان أو اDستھجان لبيت أو قصيدة أو شاعر، ولم يكن له قواعد وأصول. وفي 

عارك ا1دبية بين القدماء العصر العباسي نشطت الحركة النقدية، وتعددت المدارس واDتجاھات، وقامت الم

(الموازنة بين ، وDبن س�م الجمحي )طبقات فحول الشعراء(: العربيوالمحدثين. ومن أشھر كتب النقد 

) ل�مدي و(الوساطة بين المتنبي وخصومه) للقاضي الجرجانِى، و(نقد الشعر) لقدامة بن جعفر، الطائيين

، و(دDئل ا�عجاز) لعبد القاھر السائر) Dبن ا1ثيرلعسكري، و(المثل بي ھ�ل اوكتاب (الصناعتين) 1

الوسيلة ا1دبية) لحسين المرصفي، و(الديوان) للعقاد والمازني، و(في الشعر الجاھلي) لطه ، و(الجرجاني

على أصول أصبح النقد العربي في العصر الحديث مؤسسا . حسين، و(النقد المنھجي عند العرب) لمحمد مندور

  لتراث العربي.النقد الغربي وا

  

  ا3سئلة للمراجعة ١.٥
  

  . ناقشتشجيعيموقف ا�س�م من المعرفة والعلم موقف    .١
 في ا�س�م ؟ ومنزلتهماذا تعرف عن القرآن الكريم  .٢
 اكتب عن جمع القرآن وتدوينه .٣
 ما المراد بعلوم القرآن ؟ .٤
 ما ھي علوم القرآن ؟ .٥
 بعضا من المؤلفات المشھورة في علوم القرآن  سمّ  .٦
 أھمية تفسير القرآن ؟ما ھي  .٧
  ما الفرق بين التفسير با1ثر والتفسير بالرأي ؟ .٨
 سم مفسري القرآن المشھورين .٩
 ما المراد بھذه اjية ؟ ،"وما آتاكم الرسول فخذوه وما نھاكم عنھم فانتھوا" .١٠
 عّرف الحديث النبوي .١١
 اكتب عن أھمية الحديث في الشريعة ا�س�مية .١٢
 أمر عمر بن عبد العزيز بجمع ا1حاديث. لم؟نھى رسول هللا كتابة ا1حاديث.  .١٣
 ما ھي علوم الحديث ؟ .١٤
 ما الفرق بين الحديث الصحيح والحديث الحسن ؟ .١٥
 ما ھو منھج المحدث في علم الحديث ؟ .١٦
 اكتب عن بعض من الكتب ا1حاديث المشھورة .١٧
 ما ھي الصحاح الستة ؟ .١٨
 ، وّضح.صحيح البخاري أصح كتاب بعد كتاب هللا .١٩
 البخاري وصحيح مسلمقارْن بين صحيح  .٢٠
 أھمية الموطأ بين كتب ا1حاديث   .٢١



 ١١

  القرآن والسنة النبوية ھما المصدران الرئيسيان للتشريع ا�س�مي. اشرْح.  .٢٢
 ما ھي علوم اللغة العربية ؟ .٢٣
 كيف نشأ علم النحو العربي ؟ .٢٤
 ما الفرق ا1ساسي بين المدرسة البصرية والمدرسة الكوفية في النحو العربي ؟ .٢٥
 معاجم العربية القديمة ؟ما ھي ال .٢٦
 ما ھي فروع علم الب�غة العربية ؟ .٢٧
 اكتب عن الب�غة العربية وعلماءھا .٢٨
 ما ھي فائدة علم العروض ؟ .٢٩
  في النقد العربي الك�سيكي ؟المھمة ما ھي الكتب النقدية  .٣٠

 



 ١٢

  الوحدة الثانية

 الفقه ا8س7مي  ٢.١

حكام الشرعية العملية المستمدة من أدلتھا التفصيلية وفق ھو العلم با1 في ا�س�م (Jurisprudence) الفقه علم

ا1حكام الشرعية من  وأصول الفقه فھو العلم بالقواعد التي وضعت للوصول إلی استنباطسليمة.  أصول فقھية

، حيث أنھما لفقه ا�س�مي فھي القرآن والسنةوا1دلة التفصيلية ل أما مصادر التشريعأدلتھا التفصيلية. 

وكل ما ذكر من  .ان الرئيسيان للتشريع، با�ضافة إلی ا�جماع والقياس عند كثير من الفقھاء للسنةالمصدر

اDستحسان (العدول عن الحكم الشرعي في  :اتحت مسمى (الرأي) وھو يتضمن أيض ا�جماع والقياس يندرج

بأفعالھم)  ه الناس حتى امتزجرف (ھو ما تعارف عليالمسألة عن مثل ما حكم به في نظائرھا لوجه أقوى)، والعُ 

ا1مور التي لم تشجعھا الشريعة أو ترفضھا)، واDستصحاب  (استمرار حكم في الماضي صالح المرسلة (والمَ 

 ن قبلنا، وأقوال الصحابة.مَ  إلى الحاضر والمستقبل)، وشرعُ 

 نشأة الفقه وتطّوره  ٢.١.١

  : مراحلالتشريع ا�س�مي بستة تطور مر 

  ���� شريع في حياة رسول ا�س�ما1ولى: الت •

   ھجرة)لل ٤٠إلى سنة  ١١الثانية: التشريع في عصر كبار الصحابة وأئمة أھل البيت (من سنة  •

  الثالثة: التشريع في عھد صغار الصحابة ومن تلقى عنھم من التابعين •

 الرابعة: تدوين السنة وأصول الفقه، وظھور الفقھاء ا1ربعة •

  إلى سقوط الدولة العباسية للمي�د  التاسع ذاھب وتأييدھا، من القرن الخامسة: القيام على الم •

  خان التتاري السادسة: دور التقليد، وھو يبدأ من سقوط بغداد على يد ھوDكو •

  على يد شيخ ا�س�م ابن تيمية الثالث عشرالقرن : دور التجديد، وقد بدأت من بداية  السابعة •

  ةا3ربع المذاھب الفقھية  ٢.١.٢

الكتاب والسنة وفق قواعد وأصول  ستنبط ا1حكام الشرعية من ا1دلة الواردة فيھو مدرسة تفقھي المذھب ال

 من أھل السنة والجماعة الراجعة ل�ئمة ا1ربعة تمثل اDجتھادات الفقھية ةالمذاھب الفقھية ا1ربع .فقھية محددة

مام محمد بن إدريس وا�مام مالك بن أنس، وا� نعمان،ا�مام أبو حنيفة ال: وھم حسب ترتيبھم التاريخي

 .حنبلالشافعي، وا�مام أحمد بن 

 المذھب الحنفي. ١

فقيه العراق وصاحب المذھب المتبع في ، م)٧٦٧- ٦٩٩( أبي حنيفة النعمان بن ثابتsمام ينسب المذھب الحنفي ل

اعتمد في مذھبه على ة كتاب "الفقه ا1كبر". وله في علم العقيدقب با�مام ا1عظم. مللاأكثر البلدان ا�س�مية، و

يعرف المذھب الحنفي بمذھب الرأي.  .وقول الصحابي الكتاب والسنة وا�جماع والقياس واDستحسان والعرف

الحجاز مركز  نه في الكوفة والكوفة بعيدة عن1، اjحاد والقياسكان ا�مام أبو حنيفة يتشدد في قبول الحديث 

أبو يوسف،  : ومن أشھر أع�م الحنفية .فأورثوا ثروة فقھية كبيرة ية في اDستحسانتوسع الحنف .السنة

وفتح القدير Dبن الھمام، والمبسوط  ،الفقه الكبيرمن أبرز المؤلفات في ھذا المذھب: والشيباني، واللؤلؤي. 



 ١٣

غ�ديش وأفغانستان انتشر المذھب الحنفي في البلقان ومصر وتركستان وباكستان وبن لشمس الدين السرخسي.

تبنت الدولة العثمانية المذھب الحنفي ودعمته حتى صار وشمال الھند ومعظم العراق وسوريا وروسيا والصين. 

   مذھبھا الرسمي، وساعدت على انتشاره في مختلف أنحاء العالم.

  المذھب المالكي. ٢

اختلف . م)٧٩٦( لsمام مالك بن أنس ھيةاjراء الفق ىأحد المذاھب ا�س�مية ا1ربعة، يتبن، المذھب المالكي

وتميز المذھب . في مدى اDعتماد على الحديث، وشروط قبوله والعمل به مذھبه عن غيره من أھل الرأي

. ولم يكن للرأي ا�جماعالمالكي باDعتماد على عمل أھل المدينة. ولعل مالكا أكثر ا1ئمة ا1ربعة احتجاجا ب

تأسس المذھب المالكي في أوائل القرن الثاني الھجري،  .ا التي كانت عند الحنفيةوالقياس عنده بالمكانة نفسھ

يعتبر المذھب المالكي ھو الغالب في ب�د المغرب العربي  .وتطورت معالمه على يد ت�ميذ ا�مام مالك من بعده

الك الكتاب ا1ساسي يعتبر كتاب الموطأ لsمام م مليون تقريبا. ١٥٠ويبلغ عدد أتباعه في العالم أكثر من 

 : عبد الرحمن العتقي، وعبد هللا المصري، وأبو بكر الباق�ني.لمذھبا أبرز شخصيات . ةللمالكي

 المذھب الشافعي. ٣

. يعتمد المذھب الشافعي في م) ٨٢٠-٧٦٧( الشافعية مذھب فقھي ينتسب إلى ا�مام محمد بن إدريس الشافعي

ن كتابا متكام� الشافعي أول من دوّ  يعد .ا�مام الشافعي بشكل عام وضعھا طرائق استدDله على ا1صول التي

ثم أعاد  أخرى منھا:(الحجة) وھو الكتاب الفقھي الذي دونه أوD في العراق في أصول الفقه (الرسالة). دون كتبا

بين المذاھب تتميز الشافعية وسماه(ا1م).  ر مذھبه في بضع عشرة مسألة فقھية فيه عندما سكن مصرتأليفه وغيّ 

من أبرز علماء ، والمذھب بجملته وسط بين أھل الرأي وأھل الحديث. ثابتةا1ربعة بتنظيمه على أصول 

 ب ا1صول في مذھب الشافعي: ا1م،. من كتيالنووي، والعسق�ني، والسيوطي، والغزالي، والبيھق :الشافعية

انتشرت الشافعية في مصر وسوريا  .ير للماورديوالمجموع للنووي، والحاوي الكب والرسالة، ومنھاج الطالبين

  وجنوب الھند وفلسطين واليمن والحجاز. اوإندونيسيوا1ردن 

  المذھب الحنبلي. ٤

وأصول  . وھو آخر المذاھب ا1ربعة وأقلھا أتباعا.م)٨٥٥-٧٨٠( الحنبلية تنسب إلى ا�مام أحمد بن حنبل

الكتاب والسنة وا�جماع وفتوى الصحابي والقياس، وعرف  حيث يعتمد على ةقريبة من أصول الشافعي الحنبلية

من أقواله  في الفقه وإنما أخذ أصحابه مذھبه اعنه أنه يقدم الحديث على ما سواه. ولم يؤلف ا�مام أحمد كتاب

لكنه صنف في الحديث كتابه الكبير "المسند". لم ينتشر المذھب الحنبلي انتشارا واسعا  ،وأفعاله وأجوبته

من أبرز اھب الث�ثة ا1خرى. انتشرت الحنبلية في الجزيرة العربية وكأقلية في سوريا والعراق والجزائر. كالمذ

 مختصر الخرقي، والمغني شرح مختصر الخرقي، وطبقات الحنابلة Dبن أبي يعلي.المؤلفات في ھذا المذھب: 

  عبد الوھاب. محمد بن وابن القيم الجوزية، و، ابن تيمية:ومن أشھر رجال الحنابلة

  ا3خرىالمذاھب الفقھية . ٥

   منھا: .، ولم يبق منھا إD أربعةأغلبھاظھر في تاريخ أھل السنة مذاھب فقھية عديدة انقرض 

  ھـ) ١٧٥الليثية للليث بن سعد ( .١

  ھـ) ٢٧٠الظاھرية لداود بن علي الظاھري ( .٢



 ١٤

  ھـ) ١٦١الثورية لسفيان الثوري ( .٣

 . أما للشيعة مذاھبھم الفقھية المستقلة.ھـ) ٢٥٧ية (ا1وزاعية لعبد الرحمن ا1وزاع .٤

 

 علم الك7م  ٢.٢

 .ھو أحد أبرز العلوم ا�س�مية الذي يھتم بمبحث العقائد ا�س�مية وإثباتھا با1دلة العقلية والنقلية علم الك�م

1دلة العقلية ھي استخدام العقل ا :يقول علماء الك�م بأن علمھم ھذا يستمدونه من ا1دلة اليقينية، النقلية والعقلية

للتعّرف على وجود هللا وصفاته وأفعاله. وأھل السنة لم يختلفوا في  عن طريق النظر في العالم الخارجي،

وا1دلة النقلية ھي ما ورد من صحيح ا1حاديث عن  .العقائدية ا�قرار بأن العقل يمكنه معرفة بعض ا1حكام

م بأن ك� المصدرين (النقلي والعقلي) يستخدمان في إثبات العقائد ب� تقديم ويقول علماء الك� ..����رسول هللا

  :الك�م من غايات علموأحدھما على اjخر. 

  معرفة ذات هللا تعالى وصفاته وأفعاله .١

 تقوية اليقين بالدين ا�س�مي عن طريق إثبات العقائد الدينية بالبراھين القطعية  .٢

 ا محكماالتصديق با1حكام الشرعية متقَن .٣

 الرقي بالمسلم من التقليد إلى اليقين .٤

 نشأة علم الك7م   ٢.٢.١

لتحديات التي فرضتھا اDلتقاء بالديانات القديمة التي كانت موجودة في ب�د اعلم الك�م محاولة لتصدي كان 

ة والجھمية. ، مثل: المعتزلة والخوارج والزنادق���� ظھرت بعد وفاة النبيالتي الحركات ومثل المانوية  العجم

أدى علم الك�م إلى انقسام المسلمين  .ةنحو نشوء الفلسفة ا�س�مي ةالبدايھو  علم الك�مبعض العلماء أن يعتبر 

فھم . باضية وغيرھم كثيروا� والشيعة والخوارج والجھميةعقائديا إلى فرق شتى، منھا المعتزلة وا1شاعرة 

عصرنا  وقد اندثرت كثير من ھذه الفرق وبقي بعضھا إلى وفي القضاء والقدر. اختلفوا في صفات هللا،

الماتريدي، وأبو حامد الغزالي، وفخر الدين الرازي، وأبرز علماء علم الك�م: أبو الحسن ا1شعري،  الحاضر.

  لباق�نيي. او

  المعتزلة  ٢.٢.٢

اعتمKKدت  .صKKر العباسKKيالع ازدھرت فKKي ثم العصر ا1موي في أواخر البصرة  ظھرت في ك�مية فرقة المعتزلة

فKKي  البصKKرة يعتقد أن أول ظھور للمعتزلKKة كKKان فKKيوالنقل.  في تأسيس عقائدھم وقدموه على العقل المعتزلة على

اختلKKف المؤرخKKون فKKي بواعKKث ظھKKور مKKذھب  .الدولKKة ا�س�KKمية العراق ثم انتشرت أفكارھم في مختلKKف منKKاطق

وأسKKباب سياسKKية أو حضKKارية مثKKل دخKKول أمKKم عديKKدة وشKKعوب المعتزلة، واتجھت رؤية العلماء إلى أسباب دينيKKة 

كثيرة في ا�س�م وأثر الفلسفة ا�غريقية والفارسية والھندية في بعض العلماء المسلمين. يعتبر واصل بن عطKKاء 

تعد مسألة خلKKق القKKرآن مKKن أھKKم المسKKائل الدينيKKة  .: الجاحظ والخليفة المأمونمؤسس المعتزلة. من أشھر المعتزلة

إذ يعتقد المعتزلKKة ، ھي نظرية معتزلية المنزلة بين المنزلتين: سياسية التي قام بھا المعتزلة في العصر العباسي.ال



 ١٥

ھاتين المنزلتين، فإن  الدنيا D يسمى مؤمنا بوجه من الوجوه، وD يسمى كافرا بل ھو في منزلة بين أن الفاسق في

 .النارالمخلدين في  من تاب رجع إلى إيمانه، وإن مات مصرا على فسقه كان

  ا3شعرية ٢.٢.٣

اتبع منھاجھا في العقيدة عدد كبير  ،م)٩٣٦( مدرسة إس�مية سنية تنسب إلى ا�مام أبي الحسن ا1شعري ا1شعرية

من فقھاء أھل السنة والحديث، ومن كبار ھؤDء ا1ئمة: البيھقي، والنووي، والغزالي، والسيوطي، والعسق�ني، 

برز ھذا  .اعرة با�ضافة إلى الماتريدية، أنھما المكّونان الرئيسيان 1ھل السنة والجماعةوالقرطبي. يعتبر ا1ش

وانتصر jراء أھل السنة. يعد المؤرخون نشأة المدرسة  الذي واجه المعتزل ي الحسن ا1شعريبالمنھج على يد أ

الفرق التي اعتبروھا مخالفة،  واستخدامه في مواجھة ا1شعرية بداية لتاريخ اھتمام أئمة السلف بعلم الك�م

تحول في تاريخ أھل السنة الظھور ا1شاعرة نقطة  لبھذا مثھو المؤسس الحقيقي للمنھج.  حنيفة اويعّدون ا�مام أب

لكن هللا ھو  أفعاD يرى ا1شاعرة أن لsنسان .كالمنطق والقياس با1ساليب الك�مية العقدية التي تدعمت بنيتھا

إD  فلم تأت الحروب الصليبيةمختارا في أفعاله.  يعّد ا�نسان عند ا1شاعرةوتستند أفعاله إليھا،  لقھا، وله إرادةاخ

  وكان المذھب ا1شعري قد ساد المشرق بشكل غير مسبوق.

 الشيعة  ٢.٢.٤

   ]منظر تمثيلي شيعي في يوم العاشوراء[

 ،السKKنة مKKن المسKKلمين بعKKد طائفKKة اسم يطلق على ثاني أكبKKر الشيعة

 فاطمKKة ھو ونسله مKKن زوجتKKهعلي بن أبي طالب  يرى الشيعة أنو

. وللشKKيعة عقائKKد وفقKKه ���� للمسلمين بعد وفاة النبKKي المرجع الرئيسي

فKKي تطKKور  نقطKKة التحKKول معركKKة كKKرب�ء ومؤلفات خاصة لھم. تعKKد

الشKKيعة فKKي ويتKKراوح عKKدد  الشKKيعة. بطريقKKة مأسKKاوية ألھبKKت مشKKاعر(ر) حيث أن استشھاد الحسين  الفكر الشيعي

% من إجمالي عدد المسلمين في العالم. يتركز معظم الشKKيعة فKKي ١٠بنسبة  مليون نسمة، ٢٠٠و ١٥٤العالم ما بين 

  أربعة دول ھي إيران، وباكستان، والھند، والعراق.

عشKKرية ثنKKا وا�سماعيلية، والزيدية. تعتبKKر اDعشرية أو ا�مامية،  ثنايقسم الشيعة إلى ث�ث طوائف: اD يكمن أن

مKKنھم اثنKKا عشKKر  اة عشKKر معصKKومعشKKرية بأربعKK ثناتؤمن اD ، وتليھا ا�سماعيلية، ثم الزيدية.ىكبرھي الطائفة ال

 .سKKيعود لKKيم� ا1رض عKKدDوغKKاب عKKن ا1نظKKار  ، ويعتقKKدون بKKأن محمKKد المھKKدي ا�مKKام الثKKاني عشKKرإمامKKا

لقKKاظم بعKKد وفKKاة ا�مKKام جعفKKر الصKKادق. كKKانوا ا�سماعيليون ھم طائفة من الشيعة الذين رفضKKوا ا�مامKKة لموسKKى ا

يعتقKKدون أن ا�مامKKة يجKKب أن تكKKون فKKي نسKKل إسKKماعيل بKKن جعفKKر الصKKادق الKKذي مKKات فKKي حيKKاة أبيKKه. انقسKKم 

شيعية. كانت طائفة الفاطمية الدولة التأسيس با�سماعيليون فيما بعد إلى نزارية ومستعلية. واشتھر ا�سماعيليون 

ؤيدون ا�مامة لزيد بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي ضد ا�مام محمد الباقر. تعتبKKر الزيدية من الشيعة ت

 الزيدية قريبة من المذھب السني 1خذھا بفقه المذھب الشافعي.

  الخوارج   ٢.٢.٥

ي التKKي بKKدأت فKK ، نتيجة الخ�فات السياسيةعلي بن أبي طالب ، ظھرت في عھد الخليفةإس�مية ھي فرقة الخوارج

فKKي  ومعاويKKة التحكيم بKKين علKKيّ  يرفضون فكرة خرج اثنا عشر ألف رجل من جيش عليّ  .ينعھده بعد معركة صفّ 



 ١٦

أطلKKق علKKيھم  النزاع. لقد رأوا أن كتاب هللا قد "حكم" في أمر معاوية وأنصاره ومن ثKKم ف�KK يجKKوز تحكKKيم الرجKKال.

دة. تتصف ھذه الفرقة بأنھا أشد الفرق دفاعا عKKن اسم الخوارج لخروجھم على أئمة الحق والعدل، وثوراتھم المتعد

والخلود في النار وھKKذا ھKKو خ�فھKKم ا1ساسKKي  مذھبھا وتعصبا jرائھا. يحكم الخوارج على مرتكبي الكبائر بالكفر

ن ظلKKوا مجتمعKKين علKKى إ. انقسKKم الخKKوارج فKKي بعKKض المسKKائل والفKKروع وعلKKيّ  با�ضافة إلى قتال -مع أھل السنة 

  .ا1زارقة، والنجدات، وا�باضية، والصفرية :ية، فانقسموا إلىالفكر أصولھم

 

 Islamic Philosophy  الفلسفة ا8س7مية  ٢.٣

فKKيمكن أن يسKKتخدم علKKى أنKKه الفلسKKفة  مصKKطلح عKKام يمكKKن تعريفKKه واسKKتخدامه بطKKرق مختلفKKة، الفلسKKفة ا�س�KKمية

يشKKمل جميKKع ا1عمKKال  كمKKاوالحيKKاة والخKKالق. ا�س�م حول الكKKون  رؤيةيقدم  المستمدة من نصوص ا�س�م بحيث

نصKKوص شKKرعية بالتي تمت في إطار الثقافة العربية ا�س�مية مKKن دون أي ضKKرورة 1ن يكKKون مرتبطKKا  الفلسفية

  مسلمون.  بعض ا1حيان تقدم الفلسفة ا�س�مية على أنھا كل عمل فلسفي قام به ف�سفة فيوإس�مية. 

 يةالفلسفة ا8س7م تاريخ  ٢.٣.١

 ووصل الذروة في القرن التاسع ،في البدايات للدولة ا�س�مية بدأت الفلسفة في الحضارة ا�س�مية كتيار كتابي

 عندما أصبح المسلمون على إط�ع بالفلسفة اليونانية القديمة والذي أدى إلى نشKKوء رعيKKل مKKن الف�سKKفة. للمي�د

ممKKا مھKKد  بي للترجمKKة ونقKKل العلKKوم ا�غريقيKKة إلKKى العربيKKة، بKKدأ العصKKر الKKذھفي العصر الذھبي للدولKKة العباسKKية

نيKKة وأكثKKر شKKيوعا ھKKي المدرسKKة ا�ف�ط Dنتشار الفكر الفلسKKفي اليونKKاني بشKKكل كبيKKر. وكانKKت المدرسKKة الفلسKKفية

لم يدخل أرسطو إلى  .إخوان الصفا رسائل. أھم تجليات ا1ف�طونية المحدثة تجلت في Neo-Platonism المحدثة

قKKام بھKKا الخليفKKة المKKأمون. إن أول كتKKب تمKKت ترجمتKKه  ة العربيKKة ا�س�KKمية إD بعKKد حركKKة الترجمKKة التKKيالسKKاح

أول مKKن بKKرز مKKن ف�سKKفة العKKرب كKKان ھـ. ٢٠٠كتاب "السماء والعالم" من قبل يوحنا البطريق عام 1رسطو كان

يار الفلسفي منعطفا بKKالغ ا1ھميKKة علKKى بلغ التالكندي، من ثم أسس الفارابي مدرسة فكرية في الفلسفة ا�س�مية. 

أول  الKKيزمن خ�ل تمسكه بمبدأ الفكر الحر وتحكيم العقل على أسKKاس المشKKاھدة والتجربKKة. كKKان الغ يد ابن رشد

  .من أقام صلحا بين المنطق والعلوم ا�س�مية

 م)٨٧٣-٨٠٥( الكندي   ٢.٣.٢

أول مسKKلم حKKاول من بKKرز مKKن ف�سKKفة العKKرب.  كKKان  بالمعلم ا1ول، أول ، الملقبإسحاق الكندي نكان يعقوب ب

لكKKن  في دراسة القرآن. كانت اھتمامات الكندي متنوعة منھا الرياضيات وعلKKم الفلسKKفة استعمال المنھج المنطقي

دراسKKة  علKKى ينصKKب فقKKط بKKل كKKان  لم يكن اھتمام الكندي منصبا على ديKKن ا�س�KKم .اھتمامه الرئيسي كان الدين

 .فكرته ھو الوصول إلى الحقيقة من جميع المصKKادر ومKKن شKKتى الKKديانات والحضKKارات وكانت ،ا1ديان ا1خرى

عن علمKKاء الك�KKم بعKKدم بقKKاءه فKKي  اختلفكان الخط الفكري الرئيسي للكندي عبارة عن خط ديني إس�مي ولكنه 

والحقيقKKة  الحقيقية الدينيKKةيقرر الكندي أن  وإنما خطى خطوة إضافية نحو دراسة الفلسفة اليونانية. دائرة القرآن،

 الجغرافيا وله في .وكتابه "رسالة في الفلسفة ا1ولى" يعتبر دفاعا عن الفلسفة .ف� تناقض بينھما الفلسفية واحدة

 .مؤلفا بين كتاب ورسالة ٢٥الفلكية وعلم الفلك ما يقرب من 

  



 ١٧

 م)٩٢٣-٨٦٤( الرازي أبو بكر   ٢.٣.٣

فة أكثر حزما وراديكالية، فكKKان أبKKو بكKKر الKKرازي رفKKض إقحKKام الKKدين فKKي بص الكندي تميز الجيل الذي ظھر بعد

، المعرفKKة ھKKي الطريقKKة الوحيKKدة للوصKKول إلKKى ن التحليKKل العقلKKي والمنطقKKيبKKأكان الKKرازي مقتنعKKا  العقل. شؤون

كKKان  الفلسKKفة والفيلسKKوف كمKKا وعليه فإن الكثير من المؤرخين يقولKKون إنKKه كKKان اDنعطافKKة الحقيقيKKة ا1ولKKى نحKKو

 .يعرف في الحضارة اليونانية. كان الرازي طبيبا بارعا ومديرا لمستشفى في إيران

 م)٩٥٠-٨٤٧( الفرابي   ٢.٣.٤

 ]الفارابي كما يظھر على عملة كازاخستان[

 الملقKKب بKKالمعلم الثKKاني، ،الفيلسKKوف مKKن تركسKKتان ،حKKاول محمKKد الفرابKKي

البعض رائKKدا فKKي ھKKذا  ويعتبره ،والفلسفة ا�س�م تضييق حجم الفجوة بين

المجال حيKKث حKKاول فKKي كتابKKه "آراء أھKKل المدينKKة الفاضKKلة" التطKKرق إلKKى 

الكثير مKKن الدراسKKات تعتبKKر الفKKارابي أھKKم مKKن اسKKتطاع إيصKKال  المتعلقة با�س�م. القضايا اDجتماعية والسياسية

الجمKKع " هون وأرسطو في كتابيجمع بين رأي الحكيمين: أف�طالفرابي أن حاول  المنطق بالعربية. وشرح علوم

  .للفارابي أھمية خاصة بين أعماله "كتاب الحروف"يحتل  ."بين الحكيمين

 م)١٠٣٧-٩٨٠( ابن سينا   ٢.٣.٥

المحدثة.  ا1ف�طونيةالذي تأثر بفلسفة ) Avicenna(وصلت الفلسفة ا�س�مية إلى إحدى قممھا على يد ابن سينا 

لكKKي  قKKل المنطKKق وا1دلKKة للوصKKول إلKKى ماھيKKة الخKKالق واجبKKا علKKى كKKل مسKKلماعتبر ابن سينا استعمال وسKKائل الع

حيث كKKان  "كتاب ا�شارات"نكب ابن سينا على كتابة يحرر فكره من الخرافة وا1ساطير. في سنواته ا1خيرة ا

م وكKKان لھKKذا الكتKKاب أعظKK وفيه ذكر مصطلح ا�شراق ،ھناك في ھذا الكتاب توجه واضح نحو الفلسفة المشرقية

  ا1ثر في نشوء المدرسة الفكرية ا�شراقية على يد يحيى السھروردي.

 م)١١١١-١٠٥٨( الغزالي   ٢.٣.٦

فKKي إثبKKات أو نفKKي  أبKKو حامKKد الغزلKKي بKKالتعمق فKKي فائKKدة التحليKKل المنطقKKي والعقلKKي الفلسKKفي محجKKة ا�س�KKاشتھر 

طلق عن طبيعة الخالق دفعه إلى التعمKKق فKKي عن اليقين الم هحث، وبالخالق. كان الغزالي باحثا من الطراز الرفيع

وأعلن فKKي كتابKKه "تھافKKت الف�سKKفة" فشKKل الفلسKKفة فKKي إيجKKاد . المذاھب الفكرية والتوجھات الفلسفية دراسة جميع

فKKي المسKKائل القابلKKة للقيKKاس والم�حظKKة مثKKل  ن الفلسKKفة يجKKب أن تبقKKىأجواب لطبيعة الخالق. وصرح  الغزالKKي 

بإحيKKاء دور  الفيلسKKوف ا1ندلسKKي نھايKKة الفلسKKفة حيKKث قKKام ابKKن رشKKد ا التصKKريح لKKم تكKKنولكKKن ھKKذ .الطKKب والفلKKك

طريKKق  واختKKار الغزالKKي .حيث اعتبر ابن رشKKد الفلسKKفة أعلKKى مراتKKب التKKدين الفلسفة في الوصول إلى معرفة هللا

وت للوصKKول إلKKى المKK للوصول إلKKى اليقKKين بوجKKود الخKKالق أثنKKاء الحيKKاة بKKدD مKKن اDنتظKKار إلKKى مKKا بعKKد التصوف

  ."مشكاة ا1نوار" الحقيقة. يظھر الطابع الصوفي للغزالي جليا في كتابه

  إخوان الصفا جماعة   ٢.٣.٧

 م Dقت ا�سKKماعيلية الشKKيعية اھتمامKKا كبيKKرا فKKي العKKالم ا�س�KKمي٩٠٩عام  ابعد تأسيس الدولة الفاطمية في إفريقي

ة تحت تKKأثير ا�سKKماعيلي علم الباطن.التيار نة للقرآن، وسمي ھذا فنشأ تيار يركز على فھم المعاني الدفي. الشيعي

فKKي النصKKف الثKKاني مKKن  في البصKKرة انبثقت جماعة إخوان الصفاوالفلسفة اليونانية والفارسية والھندية  والباطنية



 ١٨

وقKKاموا  إلKKى الفلKKك والسياسKKة، وكانت اھتمامات ھذه الجماعة تمتد من العلKKم والرياضKKيات ،القرن الرابع الھجري

ويعتبر البعض ھذه الرسائل موسوعة للعلوم  رسالة ذاع صيتھا حتى في ا1ندلس، ٥٢بكتابة فلسفتھم عن طريق 

  .أبو سليمان المقدسي، وأبو الحسن الزنجانيا1سماء المشھورة في ھذه الحركة:  من الفلسفية.

  

  سفة في ا3ندلسالف7  ٢.٤

 م)١٠٦٤-٩٩٤( ابن حزم   ٢.٤.١

  ]في ذكراه م، طابع بريدي إسبانيعلي بن حز[

تصنيفا وتأليفا بعد الطبري، وھو  أكبر علماء ا�س�م بن حزم ا1ندلسي عليّ 

فيلسوف بعد زواله في الشرق، و المذھب ، بل محييمجددي فقيه ظاھري

. في قرطبة وزير سياسي لبني أميةومتكلم، وأديب، وشاعر، وناقد محلل، 

لى أن ابن حزم كان صاحب مشروع كامل الباحثين يشيرون إ فالكثير من

نادي بوجوب وجود دليل شرعي واضح من يكان ابن حزم  .من فقه وأصول فقه �عادة تأسيس الفكر ا�س�مي

في الفلسفة الذي يلغي مقولة  أول من قال بالمذھب ا1سمىابن حزم يعتبر  لتثبيت حكم ما. أو من السنة القرآن

 ترجم إلى "طوق الحمامة في ا1لفة واDjف"المشھور  هكتابو خالق وصفاته.طبيعة ال عن الكليات ا1رسطية

ويعتبر كتابه "الفصل في الملل وا1ھواء والنحل" أول  ا1سبانية والفرنسية وا�نجليزية والروسية وا1لمانية.

  تاريخ مقارن ل�ديان.

 م)١١٣٨( ابن باجة   ٢.٤.٢

يب وموسيقي ووزير أندلسي. عمد ابن باجة إلى العودة بالفلسفة فيلسوف وطبيب ورياضي وفلكي وأدابن باجة 

تأثيرا  المحدثة. أثر ابن باجة في ابن طفيل وابن رشد مبتعدا عن أفكار ا1ف�طونية إلى أصولھا ا1رسطية

تحول ابن  Avenpace.شديدا، ثم في أوروبا العصور الوسطى عن طريقھما. عرف ابن باجة في الغرب باسم 

تقع  فلسفة الغزالي إلى علم نظري قائم على المذھب العقلي. يقال إن Dبن باجة ثمانية وعشرون مؤلفا،باجة عن 

شراقية، ومصنفات طبية. جميع أصول كتبه العربية إفي ث�ث فئات مختلفة: شروح أرسطوطاليس، تأليف 

النفس)،  و(كتاب ،(تدبير المتوحد) ضاعت ولم ينتقل إلينا منھا إD ما ترجم إلى ال�تينية. وأشھر ھذه المترجمات

  ورسائل ابن باجة ا�لھية.

 م)١١٨٥-١١٠٥( ابن طفيل   ٢.٤.٣

يمثل ابن طفيل ا1ب الروحي  .أبو بكر بن طفيل ھو فيلسوف وفيزيائي ومفكر وقاضي وطبيب وفلكي أندلسي

الفلسفي بين المعرفة العقلية للنزعة الطبعية في التربية عبر كتابه "حي بن يقظان"، والذي حاول فيھا التوفيق 

تعتبر حي بن يقظان أول رواية فلسفية في ا1دب العالمي. لم يصل إلينا من كتبه سوى قصة  .والمعرفة الدينية

على فلسفة  (أسرار الحكمة ا�شراقية) وقد ترجم إلى عدة لغات أجنبية. وھي قصة تشتمل (حي بن يقظان) أو

يقظان) الذي نشأ في جزيرة من جزر الھند  ه، وتدور القصة حول (حي بنابن طفيل وقد ضمنھا آراءه ونظريات

و(يقظان) ھو  منعزD عن الناس. قد صور ابن طفيل ا�نسان، الذي ھو رمز العقل، في صورة حي بن يقظان

  .بين الدين والفلسفة هللا تعالى. وقد رمى ابن طفيل من ورائھا إلى بيان اDتفاق



 ١٩

 م)١١٩٨-١١٢٦( ابن رشد   ٢.٤.٤

 ]لوحة تظھر ابن رشد من أعمال الفنان ا�يطالي أندريا دا فيرنزي [

ابن رشد فيلسوف، وقاضKKي، وطبيKKب، وفقيKKه، وفلكKKي، وفيزيKKائي مشKKھور مKKن 

دافع عن  ،ا�س�م من أھم ف�سفة) Averroes( قرطبة با1ندلس. يعد ابن رشد

ي فھKKم بعKKض فKK سKKابقين لKKه كKKابن سKKينا والفKKارابيالعلمKKاء الالفلسKKفة وصKKحح 

D تعارض بين الدين والفلسفة،  هنظريات أف�طون وأرسطو. يرى ابن رشد أن

وإن ك�ھما يبحثان عن نفس الحقيقة، ولكن بأسلوبين مختلفين. وقام ابKKن رشKKد 

 بالرد على كتاب "تھافت الف�سفة" للغزالي في كتابه المشKKھور "تھافKKت التھافKKت"، وأصKKر علKKى عكKKس الغزالKKي

للفيلسKKوف  آمن ابن رشد أن القرآن قد فKKتح البKKاب علKKى مصKKراعيه سفة بإيصال ا�نسان إلى اليقين.على قدرة الفل

قمة التدين  للتعمق في أمور الدين، وبھذا اعتبر ابن رشد التحليل الفلسفي 1مور الدين بان يستعمل العقل المنطق

تومKKاس أكوينKKاس وأيرنسKKت  ، مKKنھمبوأثرت أفكاره بشكل واضح علKKى ف�سKKفة الغKKروليس منافيا لمفھوم الدين. 

مؤلفا، من أھمھا: كتاب تھافت التھافت، وكتKKاب منKKاھج ا1دلKKة، وكتKKاب الكليKKات،  ١٠٨يقال إن Dبن رشد رينان. 

  وكتاب الحيوان، وبداية المجتھد ونھاية المقتصد، وجوامع كتب أرسطاطاليس.

  ا3سئلة للمراجعة ٢.٥
  

 ما المراد بالفقه ا�س�مي ؟ .١
 ر التشريع ا�س�مي ؟ما ھي مصاد .٢
 ما ھي مراحل تطور التشريع ا�س�مي ؟ .٣
 المذاھب الفقھية ا1ربعة وانتشارھا في العالم ا�س�مي .٤
  ما ھو النزاع بين أھل الحديث وأھل الرأي في الفقه ا�س�مي ؟ .٥
 المدينة ؟ أھلما ھي ع�قة المالكية وعمل  .٦
 من ھم أبرز علماء الشافعية ؟ .٧
 ية ا1خرى في ا�س�م ؟ما ھي المذاھب الفقھ .٨
 عرف علم الك�م  .٩
 ما ھي غايات علم الك�م ؟ .١٠
 كيف نشأ علم الك�م في الب�د ا�س�مية ؟ .١١
  اكتب عن دور المعتزلة في نشوء علم الك�م العربي .١٢
 من ھم ا1شعريون ؟ .١٣
  ماذا تعرف عن العقيدة ا1شعرية ؟  .١٤
 الشيعة ؟ نبي ما ھي ث�ث طائفات .١٥
 ما الع�قة بين الخوارج ومعركة صفين ؟ .١٦
 اكتب عن نشأة الفلسفة بين العرب .١٧
  أثر الفلسفة اليونانية في الفلسفة العربية .١٨
 الكندي بين الف�سفة العرب، ناقش .١٩
 ما ھي أھمية كتاب "الجمع بين الحكيمين" ؟ .٢٠
٢١. jخرين ؟كيف يختلف الغزالي عن الف�سفة ا 
 ماذا تعرف عن إخوان الصفا ؟ .٢٢
 من ھم الف�سفة المشھورة في ا1ندلس ؟ .٢٣
  اكتب عن "حي بن يقظان" .٢٤
 كيف يختلف موقف الغزالي وموقف ابن رشد من الفلسفة ؟ .٢٥
 ، ابحثالفلسفة في ا1ندلس .٢٦



 ٢٠

  الوحدة الثالثة

  

 العباسي العصرالنھضة الثقافية في   ٣.١

النھضKKة العلميKKة فKKي  وكانKKت .الثقافيKKة أنسب العصKKور م�ئمKKة للنھضKKة) م ٨٤٧-٧٥٠(ن العصر العباسي ا1ول اك

الترجمKKة مKKن اللغKKات ، وتنظKKيم العلKKوم ا�س�KKمية، وحركKKة التصKKنيف :العصر ا1ول تتمثل في ث�ثة جوانKKب ھKKي

وصلت ، وفي كتب وموسوعات تطورت العلوم وانتقلت من مرحلة التلقين الشفوي إلى مرحلة التدوين. ا1جنبية

ولKKم يكتKKف المسKKلمون بمجKKرد الترجمKKة بKKل كKKانوا يبKKدعون . درجة عالية مKKن الدقKKة والتنظKKيمإلى لعلوم ا�س�مية ا

أنقKKذوا ھKKذه  يترجمونه. كما لعب المسلمون بھذا دورا كبيرا في خدمة الثقافة العالمية، فقKKد ويضيفون إلى كل علم

الدراسات  وصلت ھذهمؤلفاتھم الحياة، وعن طريق  فبعثوا فيھا العلوم، إذ تسلموا ھذه الكتب في عصور الظ�م،

لنھضKKة لأھKKم ا1سKKباب  التKKي أصKKبحتال�تينيKKة،  إلى أوروبKKا، فترجمKKت مجموعKKات كبيKKرة مKKن اللغKKة العربيKKة إلKKى

إبKKان Rome كذلك أصبحت بغداد في العصر العباسي ا1ول كعبة العلم وحج العلماء كما كانKKت رومKKا  .ا1وروبية

 التمدن الروماني.

  في العصر العباسي حركة الترجمة   ٣.١.١

، فقد ترجم الد بن يزيد بن معاوية الكيميائيلترجمة قبل العھد ا1موي وجود واضح. وقد بدأ بھا ا1مير خللم تكن 

نشKKطت حركKKة الترجمKKة فKKي العصKKر العباسKKي نتيجKKة DخKKت�ط الشKKعوب ثKKم  كتKKب فKKي الكيميKKاء والطKKب والفلKKك.

بKKدأت الترجمKKة فKKي ي والحاجة إلى اDط�ع على ما عند ا1مم ا1خرى من علوم وفنKKون. اِ�س�مية والتقدم العلم

ا العصر أمثال سرجيوس الKKرأس في ھذ وظھرت أسماء بعض المترجمينر، العصر العباسي في خ�فة المنصو

وفي عھد الخليفة  .) الھنديةكليلة ودمنة( الذي ترجم من الفارسية إلى العربية حكايات هللا بن المقفع ، وعبدعيني

المKKأمون بلغKKت حركKKة الترجمKKة ذروتھKKا، فقKKد أنشKKأ دارا خاصKKة للترجمKKة التKKي عرفKKت فKKي التKKاريخ باسKKم "بيKKت 

الحكمة"، وفيھا نشأت طبقة من كبار المترجمين الذين نقلوا إلى العربية ذخائر اليونان والفرس والھنKKود. أرسKKل 

ته، وقد شKKجع الKKوزراء أيضKKا مب اليونان كل نافع مفيد لتتم ترجالوفود إلى القسطنطينية ليختاروا من كتالمأمون 

كما ھKKو شKKأن البرامكKKة. وقKKد شKKملت الترجمKKة مKKن الفارسKKية الكتKKب العلميKKة وا1دبيKKة، أمKKا الترجمKKة مKKن المترجين 

ق أشھر مترجم للمؤلفات اليونانية إلKKى ابن إسح وكان حنينالفلسفة. نية فكانت مقصورة على كتب العلوم واليونا

م)، ٩٤٠، أبو بشر القنائي (ى بن البطريقالترجمة يحي التي لمعت فيا1خرى السريانية والعربية. ومن ا1سماء 

  م)، وثابت بن قرة.٩٧٤(  تھذيب ا1خ�ق ويحيى بن عدي صاحب

 بيت الحكمة   ٣.١.٢

 بحKKاث ورصKKدومركKKز 1ومسKKكن الطلبKKة،  ،وتأليفزانة كتب، ومركز ترجمة ، وخمؤسسة أكاديمية بيت الحكمة

"بيت الحكمKKة" فKKي  أ المنصورنشأ .للحضارة ا�س�مية ليعد فخرا العصر العباسي ا1ولأنشئت في التي النجوم 

 أتKKت إليھKKا دفعKKة كبيKKرة مKKن ھKKارون الرشKKيد وفKKي عھKKد .اللغKKة العربيKKة مركKKزا للترجمKKة إلKKى ببغKKداد قصر الخ�فة

 وقد بلغ نشاط بيت الحكمة ذروتKKه فKKي عھKKد الخليفKKة .تبالك مھمة ترجمة ن ماسويهبيوحنا  ، وقد أوكل إلىالكتب

ومKKن أھKKم مKKا ميKKز  .خزانة كتب الKKروم قبرص من المأمونستقدم ا. وقد حوله إلى مؤسسة أكاديميةالذي المأمون 



 ٢١

 سKKنة المغKKول بغKKداد جتKKاحاحتKKى  وظل بيت الحكمة قائما .مما جعلھا مجمعا علميابيت الحكمة ھو تعدد المصادر 

وأعيKKد افتتKKاح مكتبKKة بيKKت الحكمKKة مKKن جديKKد قبKKل أعKKوام  .م تدمير معظم محتوياته في ذلك الوقKKت، حيث تم١٢٥٨

 . (حرب الخليج الثالثة) م٢٠٠٣ عام الغزو ا1مريكي للعراق قليلة من

 أثر الحضارات العجمية في الحضارة ا8س7مية   ٣.١.٣

المKKدن الكبKKرى تعKKّج  ميKKة، بحيKKث غKKدت أحيKKاءتميّز العصر العباسKKي بKKاخت�ط كبيKKر بKKين العKKرب وا1مKKم ا1عج قد

شاھد العصر العباسي ازدھار   واليونان وا1رمن وغيرھم. بالعرب والھنود وا1حباش والفرس والترك وا1كراد

والتفاعKKل المثمKKر بKKين الثقافKKة العربيKKة  ،والثقافية، بسبب المناخ السياسي واDجتمKKاعي والفكKKري الحركتين العلمية

الترجمة أحد المقومKKات ا1ساسKKية  ا�س�مية. وتعدّ -أو المجاورة للحضارة العربية مم المستعربة،وبين ثقافات ا1

 نتائجھا الواضحة في عملية بناء الحضارة العربية ا�س�مية. وقد للتفاعل الثقافي في العصر العباسي، إذ تركت

أسمى مرحلKKة مKKن مراحKKل بنKKاء  ققوا بذلكعلوم اليونان والفرس والھند إلى العربية، فح أسھم المترجمون في نقل

وقKKد مضKKى  الفلسفة اليونانية والمعارف العلمية أعظم ما حملت ھذه الع�قات الثقافيKKة، الحضارة العربية. وكانت

تأثر العرب باليونKKان فKKي مجKKال العلKKوم الرياضKKية   العقل العربي يھضمھا ويتمثلھا ويضيف إليھا إضافات باھرة.

وفلك وطب وفلسفة. ولكن لم يتأثر ا1دب العربي كثيKKرا بKKا1دب اليونKKاني. يتضKKح أثKKر  من حساب وجبر وھندسة

الثقافة الفارسية في اjداب العربية من حيث المضمون D القالب. بدأت الرياضة الھندية والفلك تدخل في ثنايا ما 

ة ص�KKت ثقافيKKة واسKKعة بKKين شKKھد القKKرن الرابKKع للھجKKر وقKKدألف المسلمون في العلKKوم ولكنھKKا مKKا لبثKKت أن ذابKKت. 

والھنود، إضافة إلى الص�ت السياسية التKKي أحKKدثتھا الفتوحKKات. وتKKأثرت بھKKذا كلKKه حيKKاة  العرب والفرس والروم

   آثارھا في فلسفتھم وك�مھم وعلومھم وآدابھم. العرب وحضارتھم فظھرت

  

 عند العرب علم التأريخ   ٣.٢

كيز على ا1نشطة ا�نسانية. التاريخ ليس الحوادث وإنما ھو تفسير ھو دراسة الماضي بالتر  Historyالتاريخ

والخفية التي تجمع الحوادث، وتجعل منھا وحدة متماسكة  ھذه الحوادث، واDھتداء إلى الروابط الظاھرة

خ نشأة التاريخ ا�س�مي استمرارا لتواري لم تكنالعرب من ا1مم التي اعتنت بالتاريخ عناية خاصة. الحلقات. 

وتتجلى به خصائص خاصة  ،به إلى الوجود حاجات المجتمع العربي وإنما ھو نمو طبيعي جاء ،ا1مم المختلفة

وبالمآثر  ����وترجع جذور اDھتمام بالتاريخ إلى ظروف وعوامل عدة، منھا: اDھتمام بسيرة الرسول به. 

لتاريخ واتسع دوره في حياة العرب، الجديدة التي اكتسبوھا بالتوسع والفتح. وبمرور الزمن ازدادت أھمية ا

فألف العرب والمسلمون في التاريخ  ،ثم صاروا يسمونه (التاريخ) ،كانوا يسمونه (ا1يام) و(ا1خبار) و(السير)

إن نشأة علم التاريخ كانت نشأة  لتوضيح دورھم كأمة في نشر لواء ا�س�م وفي تكوين الدولة ا�س�مية.

بھا الرواة  ىتولّ كانت تتويجا لجھود سابقة  ،مواكب لنقلة سوسيولوجية وثقافيةوجاءت كتطور طبيعي  ،صحيحة

المؤرخين الرواد كالطبري  الفضل في استق�ل العلم وصياغة مناھجه إلى جيل من ويعودفي العصور السابقة. 

 ،المغربوابن الصغير في  ،وابن عبد الحكم في مصر ،الشرق والب�ذري وابن قتيبة واليعقوبي وغيرھم في



 ٢٢

 ،ونقدھا فإن المؤرخين ا1وائل التزموا الدقة في تنقية الروايات .وابن القوطية في ا1ندلس وعبد الملك بن حبيب

  والموضوعية فيما دونوه. 

تنوعت المؤلفات في التاريخ في العصر العباسي، فھناك الكتب التي تُعنى بالمغازي والسير (كسيرة ابن 

شام)، وھناك الكتب التي تعنى بالفتوح ككتب الواقدي والمدائني، وھناك كتب إسحاق) وبعدھا (سيرة ابن ھ

الطبقات والرجال (كطبقات ابن سعد)، وھناك كتب ا1نساب ككتب ابن الكلبي، وھناك الكتب التي تعنى بأخبار 

سي (تاريخ العرب وأيامھم ككتب ا1صمعي وأبي عبيدة. ومن أشھر الكتب التاريخية التي ألفت في العصر العبا

الرسل والملوك) للطبري، و(تاريخ اليعقوبي)، و(تجارب ا1مم) لمسكويه، و(تاريخ بغداد) للخطيب البغدادي، 

و(مروج الذھب) للمسعودي، و(الكامل في التاريخ) Dبن ا1ثير. للعرب طريقتان في التأريخ: إما أن يعددوا 

كما فعل الطبري، وإما أن يبينوا الحوادث باعتبار السنين وحوادثھا في أي مكان من غير اتصال وD رابطة 

  ا1مم والدول كما فعل المسعودي.

  ا8سناد   ٣.٢.١

 إلKKى مصKKدره. فا�سKKناد ا�سناد ھو الطريق الموصلة إلى المتن، أي رجال الرواية، وسموا بKKذلك 1نھKKم يسKKندونه

) ٢(، الرواة أقKKوى فKKي الضKKبط أو العدالKKةيكون أن   : علو الصفة )١(علو ونازل. العلو نوعان:   : ينقسم إلى قسمين

أن يكون الرواة أضعف في   : نزول الصفة) ١(النازل ھو أيضا نوعان:  .أن يقل عدد الرواة في إسناد  : علو العدد

م اھت  . للعالي عند التعارض يفيد ا�سناد الحكم بالترجيح  أن يكثر عدد الرواة.  : نزول العدد )٢(الضبط أو العدالة، 

 لما أغفله بعض المؤرخين كما فعل اليعقوبي.  ،الطبري بعض المؤرخين با�سناد كما فعل

  

  المؤرخون الرواد  ٣.٢.٢

 م) ٨٢٣-٧٤٧.  الواقدي (١

اشKKتھر بمعرفتKKه فKKي ا1خبKKار والسKKير  عالم عربي بغدادي، من أقKKدم المKKؤرخين فKKي ا�س�KKم، أبو عبد هللا الواقدي

له من المصنفات "كتاب التاريخ والمغازي"، و"فتوح الشام"، و"فKKتح  ناس والفقه. والمغازي والحوادث وأيام ال

  العجم"، و"فتح مصر وا�سكندرية". كان المؤرخ ابن سعد من رواته.

  )م ٩٢٣ -٨٣٨. الطبري (٢

محمد بن جرير الطبري ھو مؤرخ ومفسر وفقيه، صاحب أكبر كتابين في التاريخ والتفسير، ويعتبر أكبر علماء 

مطلقا فانفرد  تأليفا وتصنيفا. تفقه الطبري على الشافعي حتى أصبح من كبار الشافعية، ثم أصبح مجتھدا �س�ما

تاريخ الطبري، وتفسيره "جامع البيKKان" المعروف ب "تاريخ ا1مم والملوك"بمذھب مستقل. أشھر مؤلفاته كتاب 

تابعين. كان الطبري، في تأريخKKه، موضKKوعيا المعروف بتفسير الطبري، وكتاب تاريخ الرجال من الصحابة وال

  ، كما اھتم با�سناد كثيرا.خ�فتھم رغم أنه كتب تاريخه إبان للعباسيينفي عدم انحيازه 

  م)٩٥٧-٨٩٦. المسعودي (٣

أبو الحسن المسعودي مؤرخ وجغرافي، من أشKKھر العلمKKاء العKKرب، المعKKروف بھيKKرودوتس العKKرب. للمسKKعودى 

التنبيKKه "، و"الملوك وأھل الديارات"، و"وج الذھب ومعادن الجوھر في تحف ا1شرافمر"كتب شھيرة، منھا: 



 ٢٣

، ولKKه بعKKض المؤلفKKات فKKي علKKم "سر الحيKKاة فKKي أسKKرار الطبيعKKة والحKKواس والمبKKادئ والتركيKKب"، و"وا1شراف

قيمKKة عKKن شKKعوب  نثروبولوجيKKةالرحلة عند العرب وقKKدم معلومKKات أ ويعتبر المسعودي رائد .ا1خ�ق وا1نساب

وتقاليKKدھم والحKKرف والمأكKKل والملKKبس لكKKل شKKعب مKKن  المناطق التي زارھا، فذكر أجناسKKھم وصKKفاتھم وعKKاداتھم

 .ا�نسان فقد سبق علماء الغرب بذكر أثر البيئة والمناخ على "التنبيه وا1شراف" الشعوب. أما في كتابه

  م) ٩٩٨-٩٩٠(نديم الابن . ٤

النديم مؤرخ وأديب من أھل بغداد. اشKKتھر ابKKن نKKديم بكتابKKه: "الفھرسKKت"، جمKKع محمد بن إسحق المعروف بابن 

  فيه أسماء الكتب المعروفة في عصره من تصنيف العرب والعجم. يقال إنه أول من ألف في آداب اللغة.

 م)١٢٣٣-١١٦٠. ابن ا3ثير (٥

ابن  اشتھرو .ا1يوبي للعصرجعا مر ا1ثير الجزري مؤرخ إس�مي كبير، يعد كتابه (الكامل في التاريخ) ابن

المؤرخ عليه حتى كادت تحجب ما سواھا. قد كتب  ، وإن غلبت صفةث والتاريخعن طريق علم الحديا1ثير 

منه أبرز المؤرخين المسلمين بعد الطبري. وھذه  ابن ا1ثير في أربعة أنواع من الكتابة التاريخية، جعلت

لتاريخ العام، و"التاريخ الباھر في الدولة ا1تابكة" في تاريخ الدول، "الكامل في التاريخ" في ا :المؤلفات ھي

 .و"أسد الغابة في معرفة الصحابة" في تراجم الصحابة، و"اللباب في تھذيب ا1نساب" في ا1نساب

 م) ١٢٨٢-١٢١١. ابن خلكان (٦

صKKاحب كتKKاب "وفيKKات ب. ومن أئمة العلماء فKKي الKKدين، والتKKاريخ، وا1دمؤرخ وأديب أندلسي،  أحمد بن خلكان

الكتاب من جھة معجKKم فKKي  .وھو أشھر كتب التراجم، ومن أحسنھا ضبطا وإحكاما ا1عيان وأنباء أبناء الزمان"

 علما لمختلف ا1مراء والعلماء. ٨٥٠التراجم، ومن جھة كتاب في التاريخ، قد ترجم فيه لما يزيد عن 

  م) ١٣٧٤- ١٣١٣. لسان الدين بن الخطيب (٧

في خدمة ب�ط بني  قضى معظم حياته في غرناطة دين بن الخطيب وزير ومؤرخ أندلسي مشھور.لسان ال

ذو العمرين) Dشتغاله بالتصنيف في ليله، وبتدبير المملكة ( ويقال له، يلقب بذي الوزارتين: القلم والسيفنصر. 

 )، و(ا�ع�م فيمن بويع قبلتقع في نحو ستين كتابا، منھا (ا�حاطة في تاريخ غرناطة ومؤلفاته .في نھاره

 ).النصرية من ملوك ا�س�م) في مجلدين، و(اللمحة البدرية في الدولة اDحت�م

  م) ١٦٣١-١٥٧٨. المقري (٨

، وصاحب كتاب (نفح الطيب من غصن ا1ندلس الرطيب)، أحد أبرز وعالم إس�مي مؤرخ المقري التلمساني

، سطعت فضيلته العلمية في ا1ندلس السابع عشرمن أع�م القرن كان واحدا  .المراجع المكتوبة حول ا1ندلس

وأصوله، وفي الحديث  ومراكش ومصر والحجاز والشام. وقد شھد له معاصروه با�مامة والفضل، في الفقه

  .من اjثار العظيمة للمقري ويعتبر (كتاب الرحلة إلى المغرب والمشرق). وعلوم القرآن، وفي علوم العربية

 

 والمسلمين لجغرافية عند العربا   ٣.٣

ة لشتى العلماء في تتبوأ الجغرافية مكانة مرموقة في قائمة علوم العربية ا�س�مية إذ كانت مصدرا لمادة غزير

وتجاوزت فيه حدود العالمين العربي وا�س�مي إلى البلدان ا1جنبية. وقد أسھم اتساع رقعة  ،العصور الوسطى

ة وزيارة الديار المقدسة والرحلة للمغامرة في إغناء الثروة المعرفية الجغرافية. ويقدر الدولة ا�س�مية والتجار



 ٢٤

مؤلفا لنحو أربعين جغرافيا، إضافة إلى وجود الكثير من  ١٥٠عدد المؤلفات الجغرافية العربية بنحو 

فية أسماء عديدة؛ أطلق المسلمون على معارفھم الجغراالمخطوطات في مكتبات العالم لم تحقق ولم تنشر بعد. 

إخوان الصفا أول من استخدم مصطلح  وكان .ا1قاليم المسالك والممالك، وعلم وعلم البلدان، مثل علم تقويم

 على مجاDت محددة، بل امتدت لتشمل مجاDت الجغرافيا جغرافيا في رسائلھم. لم تقتصر كتابات المسلمين فيال

  واDقتصادية.  يمية والبشريةالفلكية وا�قل الجغرافيامثل  عديدة متنوعة

اتصف ثم المعارف ذات الطابع الجغرافي تتجمع مع توسع الفتوحات ا�س�مية في العصر ا1موي.  بدأت

العصر العباسي ا1ول بأعمال الترجمة وا�ط�ع على المنجزات العلمية اليونانية والسريانية والھندية 

وجداول فلكية مثل  ephemerisة الموضوعة على ھيئة أزياج والفارسية، فظھرت ا1عمال الجغرافية الرياضي

، انتھجت الجغرافية العربية نھج استيعاب ثم تمثل . وفي القرن التاسعللخوارزمي كتاب (صورة ا1رض)

على  القرن العاشرسارت المصنفات الجغرافية في  .المعارف ا1جنبية ل�نط�ق في مجال جغرافية عربية

ى تزويد المصنفات شقين، يركز أولھما على اDھتمام بالبلدان ا�س�مية، وثانيھما علمنھجية متطورة ذات 

نزھة المشتاق « عدّ فمركز الجغرافية ا�س�مية إلى المغرب  نقل، . وبحلول القرن الثاني عشربخرائط توضيحية

لباحثين. إن الدور أفضل رسالة في الجغرافية عن العصور الوسطى، بإجماع ا يلsدريس» في اختراق اjفاق

الكبير الذي قامت به الجغرافية العربية ا�س�مية كان حفظھا لعلوم السابقين ونقلھا إلى العربية ثم استيعابھا 

  وتمثلھا، ومن ثم إغناء علم الجغرافية بمعارف ومعلومات ومنھجيات جديدة وأصيلة. 

 المعاجم الجغرافية   ٣.٣.١

انفرد به المسلمون ولم يسبقھم إليه أحد، إذ إن أول المعاجم الجغرافية التي  االمعاجم الجغرافية علم يعد تأليف

البكري  غير العربية كان في القرن السادس عشر في أوروبا وھو معجم أوتيليوس. وكان أبو عبيد ظھرت في

وي من لياقوت الحم »معجم البلدان« . يعدّ »معجم ما استعجم«: أّول من صنّف معجما جغرافيا في ا1ندلس

 أفضل النماذج للمعاجم الجغرافية. 

   كتب الرح7ت  ٣.٣.٢

كان أول من صنف في أدب . ا�قليمية في عصر ازدھارھا الجغرافيا مصادر أحسنتعد كتب الرح�ت من 

م). ومن أشھر الرحالة المسلمين: ابن جبير، وابن بطوطة، ١١٤٨جغرافيا الرح�ت أبو بكر بن العربي (ت 

  .مسعوديوابن حوقل، وال

  الجغرافيون الرواد  ٣.٣.٣

  م) ٨٩٢(  . الب7ذري١

يعّد من رجال الب�ط العباسي في عھد المأمون. ومن مؤلفاته:  ،مؤرخ وشاعرجغرافي و أبو الحسن الب�ذري

. ذكر الب�ذري في "فتوح البلدان" كبير""فتوح البلدان"، و"أنساب ا1شراف"، و"البلدان الصغير"، و"البلدان ال

 ار الفتوح ا�س�مية من أيام الرسول إلى آخرھا بلدا بلدا، وضمنه أبحاثا سياسية وأحكاما إدارية.أخب

 

 

 



 ٢٥

 م) ٨٩٣- ٨٢٠( ابن خرداذبه. ٢

أبوالقاسم بن خرداذبه جغرافي خراساني مشھور، يصل عدد مؤلفاته إلى عشرة، أشھرھا كتاب "المسالك 

 من التراث العربي ا�س�مي. يبدأ الكتاب بوصف شكل في الجغرافيا الوصفية أول كتاب كاملھو  ،والمملك"

 تقسيم ا1رض. ا1رض أو ما يسمى بالجغرافيا الرياضية، ثم يتتبع اتجاه القبلة لكل بلد، ثم

  م)٨٩٧( . اليعقوبي٣

كاتب ومؤرخ وجغرافي في العصر العباسي. وقد قامت شھرته على أثرين ھما: "كتاب  أبو العباس اليعقوبي

م، ٨٧٢و تاريخ اليعقوبي؛ وفيه تحدث عن تاريخ الشعوب قبل ا�س�م وتاريخ ا�س�م حتى سنة التاريخ" أ

عتبر من أھم ي و"كتاب البلدان"؛ وتحدث فيه عن كبريات المدن في ب�د ا�س�م. وD يزال "كتاب البلدان"

 بألمانيا.  Munichميونيخ  حاليا في مدينة توجد التي المخطوطات الجغرافية

  م)٩٥٧(  ا8صطخري.  ٤

، جغرافي ورحالة. يعد ا�صطخري من الجغرافيين الذين جمعوا المعروف بالكرخيا�صطخري،  إبراھيم

 المشاھدة بمعاينة ا1ماكن الجغرافية ووصفھا إضافة إلى ما قرأه في مصنفات من مادتھم العلمية عن طريق

بعده، وترجم إلى  قد كان مرجعا مھما لكل من جاءعناية كبيرة، ف» مسالك الممالك«سبقه. لقي كتابه المشھور 

ثم وضع خريطة  ، ورسم خريطة لكل إقليم،إقليما الفارسية والتركية والفرنسية. قسم ديار ا�س�م إلى عشرين

  ».صورة الكل«شاملة لھذه ا1قاليم سماھا 

 م)١٠٠٠(.  المقدسي ٥

ا�قليمية،  عة العلماء الذين كتبوا في الجغرافياكان شمس الدين المقدسي من كبار الجغرافيين، ويعد من طلي

 الجغرافيا ويتضح ذلك بج�ء في كتابه "أحسن التقاسيم في معرفة ا1قاليم". وقام في ھذا المصنف بالتركيز على

التجارة، والعادات والمناخ والزرع والشعوب واللغات  البشرية كالبحث في الجغرافيا أسھب في كما الوصفية

 زارھا وحدودھا.  ورسم في كتابه البلدان خريطة مجّسمة وّضح فيھا ا1قاليم التيوالضرائب. 

  م) ١٠٤٨-٩٧٣(  . البيروني٦

  ]البيروني كما يظھر على طابع قديم من اDتحاد السوفيتي[ 

أبو الريحان البيروني جغرافي وعالم الرياضيات وفيزياء من خوارزم (أوزبكستان). 

يعتبر مؤسسا لعلم  الذي العرب Ptolemyبطليموس  ميةتس أطلق عليه المستشرقون

وكان له اھتمامات في أدب الرحلة والتاريخ. تنقل  الميكانكا التجريبي، والفلك التجريبي.

سنة، وكتب "كتاب الھند" المشھور، مرجع ھام عن الھند  ٤٠البيروني في الھند أكثر من 

لتاريخ: "اjثار الباقية عن القرون في القرون الوسطى. ومن كتبه في علم الجغرافيا وا

 الخالية"

 

 

 

  



 ٢٦

  م) ١١٦٢-١١٠٠ا8دريسي (. ٧

َ خريطة العال[ من الخرائط  Mullerم لsدريسي كما كونھا المستشرق مولر ـ
 ]١١٥٣الجزئية التي رسمھا ا�دريسي في عام 

   

 أحد كبار الجغرافيين في تاريخ عالم مغربي، الشريف ا�دريسي

يعد  نزھة المشتاق في اختراق اjفاق" الذي" بـاشتھر . البشرية

. ويعرف ھذا الكتاب عند المي�دي القرن السادس عشر حتى أي�وربيين والعرب لمدة ث�ثة قرون، ل مرجعا

"ا1وربيين ب وغطت العالم  ٧٠وقيمة ھذا الكتاب تنبع من الخرائط التي بلغ عددھا . ، َملك الصقلية"وجركتاب رُ ـ

أخذ  وقدعلى أساس أن ا1رض كروية في وقت ساد خ�له اDعتقاد الجازم بأنھا مسطحة.  أجمعه بدقة. ورسمھا

  نتاجا عن رح�ته. ته المشھورةعاما في رسم خريط ١٥ا�دريسي حوالي 

 م)١٢١٧-١١٤٥(  .  ابن جبير٨

1ندلس إلى . اھتم ابن جبير بالرح�ت، فرحل من اأندلسيوفقيه أبو الحسن بن جبير جغرافي، ورحالة، وأديب 

برحلة ابن    المعروف م)،١١٨٦تذكرة با1خبار عن اتفاقات ا1سفار" (المشرق ث�ث مرات، وألف كتابه "

عن ا1حوال السياسية واDجتماعية وا1خ�قية للبلدان التي زارھا. وعلى ھذا الكتاب قامت فيه جبير. وتحدث 

 ات.، كما طبع عدة مرأوروبية وقد ترجم إلى عدة لغات ،شھرته

  م)١٢٢٩-١١٧٨(  ياقوت الحموي. ٩

أديب ومؤلف موسوعات، أھم مؤلفاته (معجم البلدان) الذي ترجم وطبع عدة مرات.  ياقوت الحموي الرومي

ويحدد فيه أطوال ا1ماكن جغرافية ضخمة تستغرق عدة مجلدات، رتبت على حروف المعجم،  وھو موسوعة

العلوم الجغرافية، وصورة ا1رض الكروية في  فيه عن شتى يحدثكما  وعروضھا ونشأتھا ودورھا التاريخي.

يعد معجم  قضى ياقوت في حلب خمس سنوات لتأليف ھذا الكتاب. وسط الفلك، والمصطلحات الجغرافية. 

 البلدان خير معجم قدمته الجغرافية العربية ا�س�مية D يستغنى عنه حتى اليوم.

 م) ١٢٨٣- ١٢٠٣( . القزويني١٠

مشاھير أع�م العلوم الطبيعية. وأعظم أعماله شأنا   القزويني، جغرافي ومؤرخ وفلكي وقاضي، منأبو عبد هللا

بالتأليف والبحث في مجال الجغرافيا والتاريخ وما  علم الرصد الجوي. القزويني كان مھتما ھي نظرياته في

الذي ترجم إلي الفارسية  : ""عجائب المخلوقات وغرائب الموجوداتأشھر مؤلفاته:  .يسمي بالتاريخ الطبيعي

 ومن كتبه ا1خرى: آثار الب�د وأخبار العباد.  .وتكلم فيه عن السماء وما فيھا وا1لمانية والتركية، 

  م)١٣٥٦- ١٣٢١(  . الكلبي١١

أخبار  محمد بن الكلبي مؤرخ وجغرافي أندلسي، اشتھر بكتابه "تاريخ غرناطة وأھل الخيل". أملى ابن بطوطة

 الكلبي بمدينة فاس، وسماھا "تحفة النظار في غرائب ا1مصار وعجائب ا1سفار".رحلته على 
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  م)١٣٧٧-١٣٠٤(  .  ابن بطوطة١٣

ف بابن بطوطة ھو رحالة ومؤرخ وقاضي تونسي. والمعر محمد بن عبد هللا

في أطالسھا بأمير الرحالة المسلمين. قام ابن بطوطة  تلقبه جامعة كامبريدج

 م). وكان١٣٥٢-١٣٢٥سنة ( ٢٧غرق في مجموعھا بث�ث رح�ت وقد است

 أطولھا الرحلة ا1ولى التي زار خ�لھا معظم نواحي المغرب والمشرق وكانت

عرفه من  اكل موأطول إقامة له في الھند. وفي ھذه الفترة وصف كل ما شاھده 

"تحفة النظار في غرائب نساء ووصف عاداتھم وما حدث في أثناء إقامته. اشتھر أخبار رحلته باسم الرجال وال

  ا1مصار وعجائب ا1سفار" التي ترجمت إلى اللغات البرتغالية والفرنسية وا�نجليزية وا1لمانية.

  

 علم اnجتماع عند العرب   ٣.٤

علم يعنى بدراسة خصائص الجماعات البشرية والتفاع�ت المختلفة والع�قات بين  Sociology علم اDجتماع

يھتم بسلوكنا ككائنات اجتماعية؛ وبشكل أعم، علم اDجتماع ھو الدراسة  ت. علم اDجتماعأفراد ھذه الجماعا

تحّرك بشر في كافة أنحاء حياتھم. يعتبر أوغست كونت من أھم  العلمية للمجموعات اDجتماعية والكيانات خ�ل

بم�حظاته  عتبرون ابن خلدونالباحثين في علم اDجتماع و يعتبر المؤسس الغربي له إD أن الكثير من العرب ي

 التي دونھا في مقدمته الشھيرة المؤسس الفعلي لعلم اDجتماع الذكية في طبائع العمران البشري

 

 م)١٤٠٦-١٣٣٢(ابن خلدون   ٣.٤.١

 ]أول بوادر علم اDجتماع مؤسس علم العمران Dبن خلدون صورة افتراضية[  

احKKدا مKKن عظمKKاء الفكKKر والحضKKارة، وعبقريKKة يعد المفكر العربي عبد الرحمن ابKKن خلKKدون و

فقKKد كKKان عالمKKا موسKKوعيا متعKKدد المعKKارف  .منطقKKة الغKKرب ا�س�KKمي اأنجبتھKK عربية متميKKزة

والعلوم، ورائدا مجددا في كثير مKKن العلKKوم والفنKKون، وقKKدم للعKKالم كلKKه العديKKد مKKن ا�سKKھامات 

D .ت المعرفة ا�نسانيةDمنھا كتابه  ،بن خلدون آثار عديدةالحضارية والفكرية في جميع مجا

المشھور :"كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرھم 

  خلدون ورحلته شرقا وغربا" (ترجمته الذاتية).  بابنمن ذوى السلطان ا1كبر"، و"التعريف 

مقدمKKة تاريخKKه. كتابKKه التKKاريخي المسKKمى اشتھر ابن خلدون بكتKKاب واحKKد بKKل بجKKزء واحKKد مKKن ذلKKك الكتKKاب، أي 

الملKKك وعمران الفي  "كتاب العبر" ث�ثة كتب في سبعة أجزاء. الكتاب ا1ول مشھور باسم "المقدمة". ھو كتاب

والسلطان والمعاش والصنائع والعلوم وما لذلك من العلل وا1سباب. أتى ابن خلدون في المقدمة، بأبحاث جديدة 

يث بعلوم اDجتماع واDقتصاد السياسي وفلسفة التاريخ. فمقدمة ابن خلدون خزانة علوم في العصر الحد معروفة

العمKKران  اجتماعية وسياسية واقتصادية وأدبية. يعتبر ابKKن خلKKدون ھKKو المؤسKKس الحقيقKKي لعلKKم اDجتمKKاع أو علKKم

نية أو ديمغرافيKKة، كما يسميه. وكان مفھوم العمران البشري عنده يشمل كKKل الظKKواھر سKKواء كانKKت سKKكا البشري

 اجتماعية، سياسية، اقتصادية أو ثقافية. 

 



 ٢٨

 Politicsعلم السياسة   ٣.٤.٢

 م)٩٥٠-847(  . الفارابي١

فيلسوف أتقن العلوم الحكمية، وبرع في العلوم الرياضية. ما تميز به الفارابي بعد تميزه  أبو نصر الفارابي

"السياسة المدنية"، ا المجال "آراء المدينة الفاضلة"، وبالمنطق ھو السياسة وا1خ�ق ومن أشھر كتبه في ھذ

 و"جوامع السياسة".

  م) ١٠٥٨-٩٧٤(  . الماوردي٢

 ةالشافعيف في فقه والذي ألأبو الحسن الماوردي أكبر القضاة في الدولة العباسية، وصاحب التصانيف النافعة، 

عما يسمى  كثرة كتابته تتعلق ل الدولةمع رجابسبب ع�قاته  .موسوعته الضخمة في أكثر من عشرين جزءا

كتاب ا1حكام السلطانية، وقانون الوزارة، وأدب الدنيا والدين،  :ومن كتبه في ھذا المجال بالفقه السياسي.

  وسياسة أع�م النبوة، وكتاب نصيحة الملوك، وكتاب أدب القاضي، وتفسير الماوردي.

  

  ا3سئلة للمراجعة ٣.٥
  التمدن الروماني.  ناقْش. في باسي ا1ول كعبة العلم كما كانت روماأصبحت بغداد في العصر الع   .١
 اكتب عن حركة الترجمة في العصر العباسي ؟ .٢
 ماذا تعرف عن دور الخلفاء العباسيين في تطوير الحضارة العربية ؟ .٣
 ما ھو الدور الذي قام به بيت الحكمة في حركة الترجمة أيام المأمون؟ .٤
 لنھضة العربية، اشرح.أثر الحضارة ا1عجمية في ا .٥
 كيف نشأ علم التأريخ عند العرب ؟ .٦
 ما المراد با�سناد ؟ .٧
 ما ھي ا1عمال المشھورة في التاريخ العربي ؟ .٨
 الروادالمؤرخون العرب  .٩
 ماذا تعرف عن موضوعية الطبري في التأريخ ؟ .١٠
 اكتب عن "الفھرست" .١١
 ما ھي أربعة أنواع من الكتب التاريخية Dبن ا1ثير ؟ .١٢
 ھمية "وفيات ا1عيان" ؟ما ھي أ .١٣
 الجغرافية عند العرب .١٤
 كيف بدأ التأليف الجغرافي عند العرب ؟ .١٥
 ما ھي إسھامات المسلمين المھمة في تطوير علم الجغرافية ؟ .١٦
 ماذا تعرف عن أول معجم جغرافي ؟ .١٧
 من أشھر الرحالة المسلمين ؟ .١٨
 من ھم الجغرافيون الرواد ؟ .١٩
 اكتب عن "كتاب الھند" للبيروني ؟ .٢٠
   تعرف عن دور ا�دريسي في تاريخ الخرائط الجغرافية ؟ماذا  .٢١
 كتاب روجر لsدريسي اكتب عن  .٢٢
 ما ھي أھمية "معجم البلدان" ؟ .٢٣
 ابن بطوطة أمير الرحالة المسلمين، نافش. .٢٤
 ماذا تعرف عن رح�ت ابن بطوطة ؟ .٢٥
 لَم يعتبر ابن خلدون واضع علم اDجتماع ؟ .٢٦
 لبشريةاكتب عن "المقدمة" كأنه خزانة العلوم ا .٢٧
  ما ھي آثار الفارابي والماوردي في علم السياسة ؟ .٢٨
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