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 المحاضرة االولى

 النظم المالية واألقتصادية

 تنقسم النظم المالية الى ثالث اقسام هي 

 ( موارد الدولة 1

 ( نفقات الدولة 2

 ( النقود االسالمية 3

 موارد الدولة : _ 

 كانت موارد الدولة في عهد الرسول )ص( هي :_  

لغة التطهير فكان الخارج من المال يطهره اما اصطالحا وهوو ( الزكاة التي تؤخذ عن اموال المسلمين ) ومعنى الزكاة 1

 حق الفقير في مال الغني الذي وهبه هللا له ( وهناك عدد من الفقهاء من يرى ان الزكاة والصدقة شيء واحد .

 ( خمس الغنائم التي يحصل عليها في حروبهم ) في حين توزع اربعة اخماس الغنائم بين المحاربين ( 2

ذ من اصحاب االراضي التي فتحها المسلمين عنوة او صلحا ) الفيء / فدك (  ويقصد بها  الخراج او الجزيوة ( ما يؤخ3

. 

ويقصد بوالخراج الروريبة التوي كانوت تودفي لخزينوة الدولوة عون االراضوي التوي فتحهوا المسولمون حتوى لوو اسولم  

المحصول وكانت تودفي سونويا بعود موسوم  صاحبها ويختلف مقدار الخراج بحسب نوعية االرض وطريق سقيها ونوعية

الحصوواد وتلوومل المحاصوويل الحبوووب واالشووجار المشموورة وقوود اشووير الووى ان االمووام علووي )ع( اسووتعمل مصووعب بوون يزيوود 

االنصاري على اربعة رساتيق المدائن  ) المواضي التي فيها زرع وقرى او بيوت مجتمعة ( وحدد مقودار الخوراج عليهوا 

 كما ياتي 

 دراهم  10( كروم )عنب (  2م1596 ( جريب )1

 دراهم  10( جريب نخل 2

 دراهم  10( جريب البساتين 3

 

اما الجزية فيقصد بها ضريبة شخصية عن كل فرد قادر من اهل الذمة الذين ظلوا على دينهم سواء كوانوا يهوود  

سوول )ص( فورض علوى كول او نصارى ثم الحق بهم المجوس وكان مقدارها يختلف بحسوب قودرة المكلوف ففوي عهود الر

رجل ذمي دينار واحد دون النساء او االطفال اما في العصر الراشدي واالمووي فقود اجوروا تعوديل علوى هوذا المبلو  فكوان 

دينار وسبب اخذ المسلمين بالدرهم والدينار يعود  4-2-1درهم أي  48 – 24 – 12مقدار ما يدفعه الذمي يتراوح بين 
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الى الحكم الساساني وعملتهم الدرهم اموا الوبعض االخور فيخروي الوى الحكوم البيزنطوي  الى خروع بعض اجزاء الجزيرة

وعملتهم الدينار . ويذكر المؤرخون ان مقدار الجزية التوي اخوذها مصوعب بون يزيود دوي عهود االموام علوي )ع( مون اهول 

 الذمة هي 

 درهم سنويا 48الدهقان ) رئيس القرية او االقليم (  (1

 درهم  24التجار  (2

 درهم  12الفقراء  (3

ونالحووم ممووا سووبق ان الووذمي كووان يوودفي ضووريبتين وهمووا الخووراج عوون االرض الووي يسووتغلونها والجزيووة عوون كوول  

شخص قادر منهم ودالبا ما كانت الدولة االسالمية تحدد مبلغوا معينوا يدفعوه اهول كول قريوة مجتمعوين فوي كول سونة وكوان 

 خرى .مقدار الخراج يختلف من فترة الخرى ومن منطقة ال

وفي حالة اسلم الذمي تسقط عنه الجزية ويدفي بدل عنهوا الزكواة اموا خوراج االرض  فيبقوى عليوه  ان كوان يملو   

ارض خراجية ) بمعنى انها اول ما فتحت كان يدفي عنها الخراج ( واذا كان مال  ارض زراعية فهو يدفي عنها العلر ) 

مواء السوماء او سويحا او اذا كانوت بواسوطة يودفي عنهوا نصوف  أي نسبة علور مون قيموة المحصوول اذا كانوت تسوقى مون

 العلر ( 

 

وفي العصر االموي ازداد امتالك العرب لالراضي مما ادى الوى تحوول االراضوي الخراجيوة التوي كوان يودفي عنهوا  

عبود  خراج مرتفي الى اراضي علرية يدفي عنها العلر فقط مما دفي الحجاج بون يوسوف الشقفوي والوي العوراع فوي عهود

المل  بن مروان الى معالجة هذه الملكلة ففرض الخراج علوى كول االرض التوي كانوت خراجيوة مون قبول بغوم النظور عون 

دخول اصحابها في االسالم او انتقال ملكيتها الى اشخاص مسلمين كما فرض الجزية والخراج على الذين اسولموا حوديشا 

دن هربا من دفوي الروريبة فواجبرهم الحجواج علوى العوودة الوى قوراهم مما ادى الى هجرة الكشيرين من اهل القرى الى الم

 وحقولهم بالقوة .

دير ان االمر لم يستمر على هذا الحال ففي خالفة عمور بون عبود العزيوز وضوي حوال لهوذه الملوكلة التوي ضومنت  

الجزيووة ( تسووقط حقوووع المسوولمين وكووذل  عوودم ضووعف خزينووة الدولووة فوواعتبر الرووريبة التووي يوودفعها الووذمي عوون نفسووه ) 

بدخوله في االسالم اما الخراج فاعتبرها ضريبة على االرض وهي بمشابة ايجار او بدل استغالل االرض وذل  الن االض 

 الخراجية تعتبر ملكا لالمة االسالمية جميعا وعلى المسلم اذا اراد شراء ارض ان يدفي خراجها للدولة .

 

اد الخلفاء من مراقبتهم العمال الجباة وظل مقودار الخوراج يختلوف وفي العصر العباسي تطور نظام الررائب وز 

 بحسب المناطق وطبيعة المحصول وقد اعاد المامون مسح اراضي بالد اللام لتقدير مساحتها ومقدار خراجها .

 واضافة الى الخراج والجزية والعلر والزكاة التي تعتبر من اهم موارد الدولة كانت هناك موارد اخرى هي : 

ضريبة اخماس المعادن التي كانت تدفي عن الذهب وكذل  ما يستخرج من البحر من العنبور) تقيوا الحووت (  او  (1

 اللؤلؤ .

 ضرائب على االسواع  (2
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 ضرائب على الطواحين والمصاني  (3

ضريبة المكس ) المكوس ( ) مكس الليء نقصه /// وهي دراهم كانت تؤخذ من بائعي السلي في االسوواع فوي  (4

الجاهلية او الروريبة التوي تؤخوذ عون اشوياء معينوة عنود بيعهوا او ادخالهوا الوى المودن (  التوي تؤخوذ مون السوفن 

 التجارية الواردة الى موانا االسالمية مشل البصرة واالسكندرية 

 ب على التجارة الخارجية ضرائ (5

 

 

 

 نفقات الدولة

كانت واردات الدولة تودع في بيت المال وهو خزينة الدولة وقد اصبح في مركز كول واليوة بيوت موال خواص بهوا 

 باالضافة الى بيت المال المركزي والذي مقره دار الخالفة . وتلمل نفقات الدولة  : 

 عطايا الجند  (1

 رواتب الوالة والموظفين والكتاب  (2

 نفقات الخاصة بقصر الخليفة ورجال البالط  (3

 نفقات بناء الحصون واعداد الجيش وتسير البريد  (4

ولووم تكوون الدولووة تنفووق علووى كوول الخوودمات بوول كانووت االوقووا  االسووالمية واهوول الخيوور ينفقووون علووى اصووالح الجسووور 

 لشغور  .والطرع واحيانا ينفقون على الجهاد في مناطق ا

 

 النقود االسالمية

استعمل المسلمون في عصر الرسول )ص( وعصر الخلفاء الراشودين واوائول العصور االمووي النقوود البيزنطيوة 

والساسانية التي كانت سائدة قبل االسالم وهي الدينار البيزنطي وهو عملة ذهبية )  وكلموة دينوار ملوتقة مون اللغوة 

 ( والدرهم الساساني وهو عملة فرية) واصل الكلمة ادراخما وتعني الجدر (  . اليونانية وهي في االصل ديناريوس

وفووي خالفووة عبوود الملوو  بوون مووروان بوودأ تعريووب النقووود بصووورة تدريجيووة فقوود اسووتخدمت الدولووة االمويووة الوودينار 

ر موي ابقواء صوورة البيزنطي مي بعض التعديالت كاضافة عبارة ال اله اال هللا محمد رسول هللا على احد وجهي الودينا

هـ ثم حودث تعوديل 72االمبراطور البيزنطي هرقل على الوجه االخر وقد ضرب هذا النوع من العملة في دملق سنة 

جديد على العملة حيث استبدلت صورة هرقل بصورة الخليفة االموي عبد المل  بن موروان واقفوا يحمول سويفا وكوان 

تظهوور عليهووا صووورة الخليفووة بوول نقلووت عليهووا عبووارات مشوول  هووـ وبعوود سوونوات ضووربت النقووود دون ان74ذلوو  سوونة 

 اللهادتين واية قرانية  اضافة الى مكان وتاريخ الررب واسم الخليفة او الحاكم واحيانا اسم الخليفة واالمير معا 

وكانت الدنانير والدراهم االسالمية تررب او تس  فوي مصواني تسومى دار الرورب او دار السوكة وقود انلو  اول 

لررب النقود االسالمية في الكوفة  وواسط والتي انلاها الحجاج والي عبد المل  بن موروان علوى العوراع  كموا  دار
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استخدم العرب بعد الفتوحات دور الررب التي كانت موجوودة فوي ايوام الساسوانيين والبيوزنطيين وكانوت دور السوكة 

 ترم عدد كبير من الموظفين والعمال منهم 

 يقومون بصهر المعادن واعدادها  ( السباكون الذين1

 ( الررابون الذين يرربونها باحجامها واوزانها المطلوبة 2

 ( النقاشون الذين كانوا يقومون بحفر قوالب النقش والكتابة 3

 ( الكتاب الذين يختصون بتسجيل فئات النقود وكمياتها واوزانها في سجالت خاصة 4

 ة هي : وقد عر  المسلمون ثالثة انواع من العمل

 (العملة الذهبية وهي الدينار1

 (والعملة الفرية وهي الدرهم 2

 ( العملة النحاسية وهي الفلس3

وفي العصر العباسي اوجد هوارون الرشويد منصوبا جديودا لالشورا  علوى سو  النقوود وهوو نواظر السوكة وعنودما 

 مراكز جديدة لس  النقود . ضعف نفوذ الخلفاء العباسيين وقامت عدة دويالت اسالمية في االقاليم اقيمت

وكان شكل الدنانير االسالمية وحجمه ال يختلف كشيرا من فترة الخرى في سائر انحاء العالم االسالمي سواء في   

 عهد الدولة العباسية او في االندلس االموية او الدولة الفاطمية .

وكان للسكة او ضرب النقود اهميوة خاصوة كوسويلة الظهوار نفووذ الحكوام لوذل  اعتبورت السوكة مون اهوم شوارات  

الخالفة) المنبر / البردة ) كعب بن زهير ( / الختم / القريب )السيف ( / الخطبة / السكة / الطراز / المقصورة ) المكوان 

/ الكسوة )الكعبة ( / التواج / الملمسوة وديرهوا (  والحكوم فوي  الذي يعزل فيه الخليفة في المسجد ( / الحاجب / الحرس

الدولة االسالمية ، فاذا ضربت النقود في االقاليم االسالمية باسم الحاكم المحلي كان اسمه يوضي مي اسم الخليفوة لبيوان 

ن اسم الخليفة كوان ذلو  نفوذ ذل  الحاكم وسيطرته مي بقاء والئه للخليفة في حين اذا ضرب احد الحكام نقودا باسمه دو

 داللة على استقالله في الحكم وعدم اعترافه بسيادة الخليفة 

وكانت الدولة تتقاضى ايرادات عاليوة مون دور الرورب حيوث كانوت تاخوذ نسوبة مون قيموة المعوادن التوي تورد دار  

عهود يقووم برورب النقوود الررب وفي العصور االسالمية المتاخرة خاصة ايام الممالي  اصبح دار الررب يعطوى الوى مت

 مقابل ان يدفي مبلغا لخزينة الدولة 

 

 النظم االقتصادية

تعد مهنة ) حرفة ( الزراعة الحرفة الرئيسية التي يلتغل بها اكبر عدد من السكان البالد االسالمية فهي مصودر 

خوذ مون االرض اهوم معيلتهم ومنبي للشروة كما وتعود مون اهوم مصوادر بيوت الموال حيوث يمشول الخوراج والعلور المو 

 موارد الدولة لذا اهتم العرب المسلمون بالزراعة ومن اهم مظاهر االهتمام بالزراعة هي : 

( اصالح وسائل الري وتنظيمها فبنوا السدود وشقوا القنووات واالنهوار واقواموا عليهوا الجسوور وقود اظهور العباسويين 1

القديمة واستحداث قنوات جديدة خصوصوا فوي العوراع حتوى اصوبح اهتمام كبير بالزراعة فقد قاموا بتجديد حفر القنوات 

ما بين النهرين دجلة والفرات اشبه بلبكة من القنوات واالنهار واطلقوا عليها اسم النواظم النها نظموت توزيوي الميواه . 
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فوتح عنود كما كوان مون واجبوات الدولوة الحورص علوى صويانة السودود والمسونيات ) يبنوى لحجوز مواء السويل وبوه مفتواح ي

الحاجة ( و البشوع ) موضوي انبشواع المواء مون النهور او اموتالء البئور وفيروان مواءه (  . كموا اوجود العباسويين فوي مورو 

ديوان يسمى ديوان الماء وكان صاحبه براس علرة اال  عامل وكان منصبه من ارقى المناصب في تلو  المدينوة . كموا 

ليها البست وهوو عبوارة عون لووح مقوام علوى النهور ملوقوع شوقا طوويال وقد اوجدوا وحدة لقياس مستوى النهر اطلق ع

 تتحرك عليه شعيرة . 

( كما تمكن المسلمون من استغالل االراضي الزراعية احسن استغالل من خالل زراعوة كول نبوات فوي االرض الصوالحة 2

 له .

 ( اعتنوا بتسميد االرض عناية كبيرة فزاد بذل  المحصول زيادة واضحة 3

ا وعرفوووا التلقوويح فكووان اهوول فلسووطين يلقحووون كوورومهم واهوول المغوورب يلقحووون تيوونهم كمووا عرفوووا تطعوويم بعووض ( كموو4

 االشجار من بعض واستخرجوا اصنا  جديدة .

( كما وجلبوا الى بالدهم انواعا كشيرة من االشجار وبرعوا في تنسيق الحدائق وعنوا عناية كبيرة باالزهوار فزرعوهوا 5

 صدير عطورها .في مزارع واسعة لت

 ( ادخلوا الى اوربا نباتات لم تكن معروفه لهم من قبل مشل االرز وقصب السكر والزيتون والملمش 6

( لقد زرع الفرس قصب السكر ومنه صنعوا السكر ثم انتقلت صناعته الى مصر ومنها الوى سوواحل اللوام ومون هنواك 7

 عرفه الصليبيون ونقلوا صناعته الى اوربا . 

 يوسائل الر

تعتمد الزراعة بالدرجة االساسية على الري وقد تنوعت وسائل الري في البالد االسالمية نتيجة اتساع حدودها  

فرمت مناطق تختلف فيما بينها من ناحية المناخ وكمية االمطار ووفرة المياه فبالد اللام وشمال العراع يعتمد على 

ادلب البالد العربية واالسالمية قليلة االمطار لذل  اعتمدت  مياة االمطار التي كانت تكفي للزراعة في حين كانت

 الزراعة فيها على االبار والينابيي وفي حين كانت بعض المناطق تعتمد على مياه االنهار مشل العراع ومصر 

 

 

 

 تنظيم العمل وتوفير االيدي العاملة 

مله حصة من المحصول دير ان البعض منهم يقوم كل فالح بزراعة قطعة خاصة من ارض القرية  وياخذ بالمقابل ع

كانوا يعملون باجور يتفقون على مقدارها مي صاحب االرض وادلب هذا الصنف كان عملهم موسمي أي عند الحصاد 

 او جني الشمار وهم ال يستقرون في مكان بل يتنقلون حيشما يكون العمل ويسمون اللكرات .

عاملة لذا قامت الدولة باتخاذ بعض التدابير اللزام الفالحين على البقاء ولما كانت الزراعة تتطلب توفير ايدي  

في قراهم للعمل في االرض وكان في مصر موظف خاص يسمى الملد وهو مسؤول عن الزام الفالحين على البقاء في 

 قراهم والعمل بها .
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الوى المدينوة اسوتمرت تلو  الهجورة  وعلى الردم من كل التدابير التي اتخذتها الدولوة لمنوي الفالحوين مون الهجورة 

خاصووة عنوودما تسوووء احوووال الريووف وتنطموور التوورع بسووبب الفيرووانات او الحووروب او اهمووال الحكومووة لهووا وكووذل  ثقوول 

الررائب كما وان هناك بعض العوامل االخرى التي شجعت الفالحين على الهجورة لعول ابرزهوا االزدهوار االقتصوادي فوي 

 فكري .المدينة وكذل  االزدهار ال

 ملكية االرض

بالنظر الهمية الزراعة فوي حيواة النواس فقود اعتبورت الدولوة االراضوي الزراعيوة ملكوا عوام للدولوة اموا الفالحوين  

فانهم يلتغلون بها مقابل دفي الخراج الى الدولة بمعنى ان الفالح مستاجر لالرض وعليه كان من حق الدولة ان تفرض 

جب ان يزرعها كما كان لها الحق في فرض الرريبة التي تراها وهذا حق الدولة على على الفالح نوع المحاصيل التي ي

 الفالح اما حق الفالح على الدولة فقد كان على الدولة العناية بامور الزراعة وتوفير الوسائل الالزمة لها 

االرض وعالقوة وقد اختلوف مقودار الرورائب التوي تفرضوها الدولوة علوى الزراعوة بخوتال  احووال الوري وموقوي  

اهلها باالسالم ونالحم ذل  من خالل بعض االمشلة منها ان الرسول )ص( فرض علوى يهوود خيبور وفودك و وادي القورى 

ان يدفعوا نصف الحاصل اما بقية االراضي الزراعية التي كان يمتلكها المسلمون في الجزيرة العربيوة فقود كانوت تختلوف 

 لى علر الحاصل . باختال  وسائل االرواء وهي ال تزيد ع

وعندما فتح العراع وبالد اللام ومصور زمون الخليفوة الشواني عمور بون الخطواب رفوض الخليفوة توزيوي االراضوي  

 المحررة على المقاتلين وذل  لعدة اسباب منها :

ان توزيي االرض علوى المقواتلين يجعلهوم ينصورفون عون القتوال والفتووح ويتحولوون مون المقواتلين الوى فالحوين  (1

   تحرم الدولة من خدماتهم القتالية .وبذل

 كما ان توزيي االراضي عليهم سيجعلهم منافسين للفالح مما يؤدي الى ظهور ملاكل بينهم  (2

كما ان توزيعهوا علوى المقواتلين الوذين شواركوا فوي التحريور سويؤدي الوى حصور ملكيوة االرض بعودد محودود مون  (3

 العرب.

القيام بدورها في ادارة ملواريي  الوري واصوالح االراضوي كموا يمكنهوا  كما ان جعل االرض ملكا للدولة سيمكنها من (4

من التدخل في تنظيم العالقة بين الفالح والمقاتلين وبذل  تصبح للدولة دور مهم في تشبيت سولطانها وتعزيوز دورهوا 

 في االدارة . 

 

 خراج المساحة 

وقد فرضه الخليفة الشاني عمر بن الخطاب  ويقصد به تقدير الخراج وفقا لمساحة االرض الزراعية زرعت ام ال

ويختلف مقدار الخراج تبعا الى : موقي االرض من السوع  نوع المحصول الذي يزرع بها . وعمل بخراج المساحة 

 طيلة العصر الراشدي واالموي .

 اهمية خراج المساحة 

 لعل ابرز فوائد هذا الخراج هي : 

 بتقلبات االحوال الزراعية النه يعتمد على مساحة االض وهي ثابتة .انه يؤمن للدولة موارد ثابتة ال تتاثر  (1
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يلجي الفالح على تحسين االنتاج وزيادته اذ ما دام مقدار الرريبة ثابت فان زيادة الحاصل والفائدة من  (2

 تحسينه تذهب الى الفالح والعكس صحيح .

 جباية الخراج

تها ثم يقدر عليها الخراج بعد اخذ بنظر االعتبار يتم ذل  من خالل دراسة مساحة ارض كل قرية ومنتوجا

االسس ومنها : طبيعة المحصول ، قربها او بعدها عن السوع  ، نوعية السقي . وتقوم الدولة بين فترة واخرى باعادة 

مسح االراضي وفحص منتوجاتها ويعاد تقدير الرريبة على اساسها ، كانت جباية الخراج تتم اما بطريقة مباشرة 

سطة عمال الخراج او بطريقة دير مباشرة بواسطة متقبلين ) متعهدين ( أي ضامن وكشيرا ما كان هوالء المتقبلين بوا

 يحاولون ان يجمعوا من الفالحين اكشر مما هو مقرر عليهم . 

 

 الهجرة من الريف اسبابها واثرها 

الفالح على البقاء في ارضهم من اجول لقد هيمن االقطاعيون في زمن الساسانيين على الزراعة وكانوا يجبرون  

( 1الزراعة لكن عندما حرر المسلمون العراع من سيطرت الساسوانيين اخوذ الفالحوين بوالهجرة لعودة اسوباب منهوا : 

تلوتت معظووم المالكوين االقطوواعيين الساسووانيين فاصوبح بامكووان الفوالح توورك االرض خاصووه بعود ان خربووت االراضووي 

 ر بعض السدود الزراعية نتيجة الحروب وتكس

( وفي ظل الحكم االسالمي للمناطق المحررة لم تقيد الدولة الفالحين واجبارهم على البقاء في االرض مموا دفوي الكشيور 2

 منهم الى الهجرة الى االمصار االسالمية التي تزداد اهميتها االقتصادية والفكرية 

 حياها العرب وامتلكوها ( كما ان بعض الفالحين  انتقل الى العمل باالراضي التي ا3

( اضافة الى ذل  لما كان مقدار الخراج ثابت على كل قرية مهما كان عدد فالحيها فنالحم ان مون بقوي فوي ارضوه كوان 4

مسؤول عن دفي الخراج عن ارض من يغادرها وبذل  زاد العبء على من بقي من الفالحين مما دفعهم الى الهجورة وقود 

 املة في االرض الخراجية وبالتالي نقصت موارد الدولة .ادى ذل  الى نقص االيدي الع

( كما وقد ادى جباية الدولة للخراج بالدرهم وتوزيعه على الجند ) رواتب ( الى انتقال الدراهم من الريف الى االمصار 5

ريوف فقود تناقصوت مما ادى الى تراكم الدراهم في االمصار وساعد ذل  على ازدهار الحياة االقتصادية في االمصار اما ال

 فيه الدراهم واصبح على الفالح ايجاد النقود لدفي الخراج .

( كما وقد فرض االمويون على الفالحين ضرائب اضوافية منهوا هودايا االعيواد وهوي مبوال  كانوت تؤخوذ مون الموزارعين 6

كول سونة علورة ماليوين وتدفي هدايا لكسرى والتي الغاها عمر بن الخطاب واعادهوا االمويوون وكوان موا يجنوى منهوا فوي 

 درهم . 

( كما فرض علوى الفالحوين ضورائب اضوافية منهوا اجوور الفيووج وهوم الوذين كوانوا يرافقوون الجبواة وكوذل  نفقوة اقاموة 7

 الجباة وحاشيتهم في القرية واثمان القراطيس الي تستعمل لتسجيل الجباية . 

 

 خراج المقاسمة في العصر العباسي 
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لقد اهتم العباسيون بامر الخراج ومعالجة ملاكله لذا امرالخليفة المهدي العباسي بالغواء خوراج المسواحة واحول 

 محله خراج المقاسمة الذي تاخذ الدولة بموجبه نسبة معينة من المحاصيل تبعا لطريقة ري االرض وكما ياتي  : 

 ( االرض التي تسقى سيحا نصف الحاصل 1

ثلوث    )مفردهوا داليوة وهوي الودلو الوذي يسوقى بوه ، وتطلوق علوى السواقية والنواعورة بالودوالي )  ( االرض التي تسقى2

 الحاصل 

 ( الربي  َدواليُب الَحْقِل أَِو الَحْوِض " : اآللَةُ الَّتِي تُديُرها الدَّابَّةُ لِيُْسقَى بِها( االرض التي تسقى بالدواليب ) 3

او تنقص ولعل سبب تحويل ضريبة االرض من الخراج الى المقاسمة يعود الى زيادة ولم يكن هذه النسبة ثابتة فقد تزيد 

 االنتاج مما ادى الى خفض سعره فلم تعد تفي االرض بخراجها 

 

 الصوافي

وهووي االرض التووي تعووود ملكيتهووا لكسوورى ومزاربتووه ) والتووه / حكووام المنوواطق التابعووة لكسوورى ( وابنوواء اسوورته  

ونبالء الفرس او الموقوفة على المعابداو مخصصة لرعي خيول الجيش والبريد وعندما حرر المسلمين العراع وضوعوا 

 ة ماليين درهم سنويا . ايديهم على تل  االراضي واعتبروها صوافي وقد بلغت جبايتها خمس

ولما تولى معاوية بن ابي سفيان الخالفة اعتبر هذه الصوافي ملكا للخليفوة واخوذ لنفسوه جبايتهوا وبوذل  صوارت  

 الصوافي للخلفاء االمويين وعندما جاء العباسيون الى الخالفة صادروا تل  االراضي واعتبروها ضياعا سلطانية 

 

 الزراعية  االراضي العلرية وظهور الملكيات

لقد اهتم المسلمون باحيواء واصوالح االراضوي ) المووات ( المحوررة كموا شوجي الخلفواء النواس علوى ذلو  فكوانوا 

يملكون االراضي لمن يحيها ويصلحها وياخذون عنها العلر فاقبل النواس علوى اصوالح االراضوي وتملكهوا . وقود اسوتغل 

ت واسعة من االراضي الزراعية وفي  الوقت نفسه اخذ المسلمون بعض المتنفذين هذا االمر فاستطاع من امتالك مساحا

يلترون اراضي الخراج ويدفعون عنها العلر وقد ادت هذه االمور الى زيادة االراضوي العلورية علوى حسواب االراضوي 

 الخراجية مما ادى الى تاثير كبير على ميزانية الدولة .

لملكلة فقد قام عمر بن عبد العزيز بوضوي حود لتحوول االرض مما دفي ببعض الخلفاء االموين الى معالجة هذه ا

من الخراج الى العلر فقرر ان الخراج هو ضريبة على االرض تدفي حتى لو امتلكها المسلمون دير ان قراره لم يستمر 

 بعد وفاته واستمر المتنفذون من امتالك االراضي الخراجية ويدفعون عنها العلر . 

لسلطة استمر الحال كما كان حيوث اسوتمر المتنفوذون بوامتالك االراضوي الزراعيوة . كموا وعندما تولى العباسين ا

ان بعض الخلفاء كانوا يعطون انصارهم او المقربين اليهم اراضي الستغاللها واالستفادة منهوا وكوانوا يعفووهم عون دفوي 

ادى استقالل بعض االقواليم واسوقتاللها الررائب او ياخذون منهم مبلغا مقطوعا من المال وهو عادة مبل  دير كبير كما 

عن الدولة العباسية ايرا الى تناقص موارد الدولة وقد حاول بعض خلفاء الدولة العباسية من معالجة هذه االوضاع لوذا 

امر الخليفة المهدي بحفر نهر الصلة في منطقة واسوط وجعول موا يجبوى منوه الهول الحورمين وكوذل  امور هوارون الرشويد 
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قاطول الذي ياخذ ماءه من دجلة فوي شومالي سوامراء وسوماه ابوا الجنود النوه كوان يعطوي مون مووارده رواتوب بحفر نهر ال

 الجند .

كما ومنح الخلفاء العباسيين بعض الوزراء وكبار الموظفين طيلة بقاء هوالء في مناصبهم دلوة بعوض الموزارع 

 ا ما دام يلغل منصبه ثم تسترد منه بعد عزله وذل  لسد نفقاتهم وقد سميت هذه المنحة اقطاعات وهي تبقى لصاحبه

 ظهور االقطاع العسكري

هـ ظلت جباية االموال اقل مم ان تكفي لسود نفقوات الجنود لوذل  334وبعد ان استولى البويهين على العراع سنة 

اتوب وكانوت هوذه قرر البويهين ان يقطعوا القوادة والجند اقطاعات من االراضي الزراعية ياخذون مواردها لهم بدل الرو

 االقطاعات من اراضي الرياع السلطانية .

 وقد ادت هذه االجراءات الى نتائج خطيرة منها : 

(  ان توزيي هذه االقطاعات لم يكن منتظما فقد نوال الوبعض اراضوي دنيوة بمزروعاتهوا بينموا اصواب االخورون اراضوي 1

يام البعض بتخريوب اقطاعواتهم لتبريور اسوتبدالها فمموا ادى فقيرة فعمل هوالء على رد اقطاعاتهم اوستبدالها بغيرها او ق

 الى تدني احوال الزراعة والى ارتفاع االسعار .

( كما ان موظفي الري والجباية لم يعودوا يستطيعون القيام بواجباتهم بسبب تدخل القواد والجند فوي الجبايوة مموا ادى 2

 الى ضعف اشرا  الدولة على احوال الريف .

 ادى تدخل الجند الى زيادة سوء االحوال وزيادة الظلم على الفالحين . ( كما وقد3

 وقد حاول عرد الدولة البويهي اصالح هذه االحول منها :  

 ( اهتم بالري واصالح السدود وطهر بعض االنهار1

 ( اعادة االساليب القديمة في الجباية 2

 ( حاول تحسين حال الفالحين 3

 طويال فما ان توفي حتى عادة االمور على ما كانت عليه .اال ان اصالحاته لم تعمر 

وعندما سيطر السالجقة على بغداد واجهوا نفس الملكلة وهي قلة االموال التي ال تكفي لدفي رواتب الجند لذل   

ات فعلوا كما فعل البويهين من قبلهم حيث اخذوا يمنحون الجند اقطاعات من االراضوي ديور انهوم كوانوا يوزعوون اقطاعو

القواد فيجعلون اقطاع كل قاؤد في مكانين متباعدين كان يقطي القائد ارضا فوي اسويا الصوغرى واخورى فوي خرسوان وقود 

اشترط السالجقة على من ياخذ االقطاع ان يعلن والءه للسلطان السلجوقي وان يقوم بالخدموة العسوكرية متوى طلوب منوه 

 ذل  . 

جند التابي لالمير المقطي فقد يقتصر فوي بعوض االحيوان علوى ارض وتتوقف سعة االقطاع في الغالب على عدد ال

 صغيرة واحيان اخرى يلمل اقليما كامل . وهذا االقطاع دير ثابت وال وراثي فقد يسححب من صاحبة ويعطى لغيره .

اما في مصر وبوالد اللوام فطبوق ايروا نظوام االقطواع العسوكري الوذي كوان سوائد فوي العوراع . لكون بعود سويطرت 

ممالي  على مصر واللام جعلوا القطاع العسكري يلمل بقية موارد الدولة فقد اقطي بعض المماليو  المكووس ومووارد ال

 الزكاة والمعادن والعلر .

 وقد كانت على المقطوع عدة واجبات مقابل اقطاعه منها 
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 ان يؤدي يمين الوالء للسلطان  (1

 ان يؤدي الخدمة الحربية  (2

 يقوم بحفم االمن  (3

 تسهيل وسائل االتصاالت بين اطرا  الدولة من خالل تقديم خيول البريد يسهم في  (4

 وعلى كل مقطي ان يكون له عدد من الجند وعليه ان يدفي ايرا خراجا من اقطاعاته الى بيت المال  (5

 ومقابل واجباته هذه كانت اليه على الدولة حقوع منها : 

 منح الدولة له القاب معينة  (1

 لمناسبات منح ومخصصات يرسل له السلطان  في ا (2

 مصادر المحاضرة 

 ــ كتاب االموال البن سالم

 ،فاروع عمر فوزي وأخرونكتاب النظم االدارية في الدولة العربية االسالمية   ــ

 ـ كتاب النظم االدارية في الدولة العربية االسالمية ، توفيق سلطان اليوزبكي

 

 

 

 تصنيف العلوم 

 اإلسالم والتمدن اإلسالمي على ما تقدم وتقسم إلى ثالثة أقسام:هي العلوم التي اقتراها 

 ( العلوم اللرعية وهي العلوم الدينية اإلسالمية.1)

( العلوم اللسانية وهي التي اقتراها اإلسالم ضمناً فاحتاجوا إليها في ضبط قراءة القرآن أو تفسيره أو 2)

 تفّهمه وتفّهم الحديث.

 ( التاريخ والجغرافيا.3)

 ـ العلوم اللرعية اإلسالمية 1

 القرآن.. جمعه وتدوينه

ال درو إذا اهتم المسلمون بجمي القرآن وحفظه ألن عليه يتوقف دينهم ودنياهم وأول أسباب حفظه 
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تدوينه. والقرآن لم يظهر مرة واحدة وإنما ظهر تدريجاً في أثناء علرين سنة على مقترى األحوال من 

النبي )صلّى هللا عليه وآله( بعره في مكة وبعره في المدينة فكان كلما تال أول ظهور الدعوة إلى وفاة 

آية أو سورة كتبوها على صحف الكتابة في تل  األيام وهي الرقاع من الجلود والعريض من العظام 

كاألكتا  واألضالع وعلى العسب وهي قحو  جريد النخيل واللخا  وهي الحجارة العريرة البيراء، 

هـ والقرآن إما مدون على أمشال هذه الصحف أو محفوظ في 11ي )صلّى هللا عليه وآله( سنة فتوفي النب

صدور الرجال، وكانوا يسّمون حفظته )القّراء( وكان أكشر الناس عناية في تدوينه على عهد النبي )صلّى 

داء ومعاذ بن جبل هللا عليه وآله( علي بن أبي طالب )عليه السالم( وسعد بن عبيد بن النعمان وأبو الدر

وثابت بن زيد وأبي بن كعب وديرهم. فلما قام أبو بكر باألمر وارتد أهل جزيرة العرب عن اإلسالم بعث 

جنداً لمحاربتهم فقتل من الصحابة في تل  الحروب جماعة كبيرة وخصوصاً في دزوة اليمامة فقتل فيها 

ذل  إلى أهل المدينة فزعوا فزعاً شديداً مما من القراء. فلما بل   700من المسلمين فيهم  1.200وحدها 

 أدى إلى أن يجمي أبو بكر القرآن.

وفي أيام عشمان اتسعت الفتوح وتفرع المسلمون في مصر واللام والعراع وفارس وأفريقيا وفيهم القراء 

نهم من وعند بعرهم نسخ من القرآن وقد رتّبها كل منهم ترتيباً خاصاً فعّول أهل كل مصر على من قام بي

القراء. ف هل دملق وحمص مشالً أخذوا عن المقداد بن األسود وأهل الكوفة أخذوا عن ابن مسعود وأهل 

البصرة عن أبي موسى األشعري وكانوا يسمون مصحفه لباب القلوب ومي شدة عناية القراء في حفم 

 القرآن وضبطه لم يخل من االختال  في قراءة بعض سوره.

ن حذيفة بن اليمان كان في جملة من حرر دزوة أرمينيا وآذربيجان فرأى في أثناء واتفق في أثناء ذل  أ

سفره اختالفاً بين المسلمين في قراءة بعض اآليات وسمي بعرهم يقول لبعض: )قراءتي خيٌر من قراءت ( 

رك هذه األمة فلما رجي إلى المدينة أنب  عشمان بذل  وأنذره بسوء العقبى إن لم يتال  األمر إلى أن قال: )أد

قبل أن يختلفوا في الكتاب اختال  اليهود والنصارى( فبعث عشمان إلى حفصة أن )أرسلي إلينا بالصحف 

ننسخها في المصاحف ثم نردها إلي ( ف رسلتها، فدعا عشمان زيد بن ثابت وعبد هللا بن الزبير وسعيد بن 

رآن ويستعينوا على القراءة بما حفظه العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هلام وأمرهم أن ينسخوا الق
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القراء وقال لهم: )إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء فاكتبوه بلسان قريش فإنما أنزل بلسانهم( ففعلوا 

هـ وكتبوا أربعة مصاحف بعشها عشمان إلى األمصار األربعة مكة والبصرة واللام واثنين 30ذل  سنة 

وواحد لنفسه وهو الذي يسمونه )اإلمام( ثم أمر بجمي كل ما كان قبل ذل   أبقاهما في المدينة واحد ألهلها

 (.2من المصاحف والصحف وأمر بإحراقه )يراجي بهذا الل ن )البيان لإلمام الخوئي( )م

على أن الخلفاء واألمراء كانوا يبذلون جهدهم في جمي الكلمة على مصحف عشمان والتلديد في إعدام ما 

عيهم أن األمراء كانوا يكتبون نسخاً من ذل  المصحف يرعونها في المساجد ليتلوها سواه وفي جملة مسا

الناس ويرجعوا إليها في تصحيح ما بين أيديهم من المصاحف الخصوصية، وربما كتب األمير عدة 

 مصاحف وفرقها في األمصار.

 قراءة القرآن

يومئذ فسموا الذين كانوا يحفظون القرآن كان للقراءة ش ن عظيم في أول اإلسالم لقلة الذين يقرأون 

)قّراء( تمييزاً لهم عن سائر المسلمين ألنهم كانوا أميين. على أنه لم يمض على إرسال عشمان مصاحفه 

إلى األمصار زمن قصير حتى أصبح ألهل كل مصر قراءة خاصة يتبعون فيها قارئاً يشقون بصحة قراءته 

بي قراءات معينة تواتر نقلها ب دائها واختصت باالنتساب إلى من وتنوقل ذل  واشتهر. ثم استقر منها س

اشتهر بروايتها فصارت هذه القراءات السبي أصوالً للقراءة ويعدها بعرهم علراً، وكانوا يرجعون في 

إثبات صحة القراءة إلى اإلسناد المتسلسل كقولهم: قرأ يعقوب بن إسحاع على سالم وقرأ سالم على 

على أبي عبد الرحمن وقرأ أبو عبد الرحمن على علي بن أبي طالب )عليه السالم( وقرأ عاصم وقرأ عاصم 

 علّي على النبي )صلّى هللا عليه وآله(.

 ت ثير القرآن

إن قراءة القرآن وحفظه من أول واجبات المسلمين وخصوصاً في أوائل اإلسالم فانطبعت أوامره ونواهيه 

لسنة أُدبائهم وأصبح هو المرجي في اللرع والدين واللغة واإلنلاء في أفئدتهم وارتسمت عباراته على أ

وفي كل شيء، فاقتبسوا أساليبه في خطبهم وكتبهم وتمشلوا بآياته في مؤلفاتهم وظهرت آدابه وتعاليمه في 

أخالقهم وأطوارهم مي تباعد األمم التي اعتنقت اإلسالم في أصولها ولغاتها وبالدها. واستلهدوا ب قواله 
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آية من  300نصوصه في علومهم اللسانية فرالً عن العلوم اللرعية، فقد كان في كتاب سيبويه وحده و

القرآن وأصبح أهل البالدة ال تروع لهم الكتابة أو الخطابة إال إذا رّصعوها بليء من آيات القرآن كما 

ا في عبارات الخطب سترى في باب الخطابة في اإلسالم وفي باب البالدة من اقتباس اآليات وإدخاله

 والرسائل والتوقيعات.

على أنهم كانوا لفرط اشتغالهم بحفم القرآن وقراءته وتفهمه لو ذكر الرجل حرفاً أو كلمة انتبه السامي 

لآلية كلها، ولذل  كشيراً ما كانوا يرمزون بالكلمة الواحدة إلى آية يفهمها العار  ويعمل بها وقد تخفى 

 على كشيرين.

وقد عني المسلمون في كتابة القرآن وحفظه عناية ليس بعدها عناية فكتبوه على صفائح الذهب والفرة 

وعلى صفائح العاج وطّرزوا آياته بالذهب والفرة على الحرير والديباج وزيّنوا بها محافلهم ومنازلهم 

لها على كل أصنا  ونقلوها على الجدران في المساجد والمكاتب والمجالس ورسموه بكل الخطوط وأجم

الرقوع والجلود والورع باألدراج والكراريس والرقاع ب صنا  المداد وألوانها وكتبوا بعض الكالم 

بالذهب، وكان الخلفاء واألمراء والسالطين يتبّركون بكتابة المصاحف ب يديهم ويختزنونها في المساجد أو 

ه وعّدوا ما فيه من األلفات والباءات إلى نحوها. وقد ضبطوا عدد سور القرآن وآياته وكلماته وحروف

 الياءات.

 تفسير القرآن

كان العرب عند ظهور الدعوة كلما تليت عليهم سورة أو آية فهموها وأدركوا معانيها بمفرداتها وتراكيبها 

 ألنها بلسانهم وعلى أساليب بالدتهم وألن أكشرها تُليت في أحوال كانت كالقرائن يسهل فهمها وإذا أشكل

عليهم شيء منها س لوا النبي )صلّى هللا عليه وآله( فكان يبين لهم المجمل ويميز الناسخ من المنسوخ، 

فحفم أصحابه عنه ذل  وتناقلوه فيما بينهم وعنهم أخذ من جاء بعدهم من التابعين وتابعي التابعين. ولما 

استنباطها فزادت العناية في تفسيره  صار اإلسالم دولة واحتاجوا إلى األحكام والقوانين كان القرآن مصدر

وأصبح القراء والمفسرون مراجي المسلمين في استخراج تل  األحكام أو هم الفقهاء في أول عهد اإلسالم، 

وكانوا يتناقلون التفسير شفاهاً إلى أواخر القرن األول ثم كتبت التفاسير وكتب التفسير كشيرة جداً )ذكر 
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وثالث مائة تفسير وقال إنه ذكر بعرها وكانت أكشر من ذل  كشيراً( منها صاحب كلف الظنون نيفاً 

 )العالمة المجلسي ذكر أنه وجد من التفاسير ونحوها ـ إلى زمانه ـ أربعة علر ألف كتاب )م((.

 الحديث

 لما اشتغل المسلمون في تفهم معاني القرآن كان في جملة ما افتقروا إليه في تفهمها أقوال النبي )صلّى هللا

عليه وآله( وهو ما عبّروا عنه باألحاديث النبوية وأقدم َمن سمعها الصحابة وحفظوها فكانوا إذا أشكل 

عليهم فهم آية واختلفوا في تفسيرها أو حكم من أحكامها استعانوا بتل  األحاديث على استيراحها، فلما 

يتفرد بعرهم ب حاديث لم  كانت الفتوح تفرع الصحابة في األرض وعند كل منهم بعض األحاديث وقد

يسمعها سواه ف صبح طالب الحديث إذا كان من أهل دملق مشالً ال يستوفيه إال إذا َرحَل في طلبه إلى مكة 

والمدينة والبصرة والكوفة والري ومصر وديرها وكذل  المقيم في أحد هذه البالد فإنه ال يستطيي استيفاء 

 ذا ما يعبرون عنه بالرحلة في طلب العلم.الحديث ما لم يطلبه من البالد األخرى وه

 وضي األحاديث

نل ت الفتنة بعد مقتل عشمان واختلف المسلمون في الخالفة واّدعاها دير واحد فانصرفت عناية كل حزب 

من أحزابهم إلى استنباط األدلة واستخراج األحاديث المؤيدة لدعواهم فكان بعرهم إذا أعوزهم حديث 

يقيمون به حجة اختلقوا حديشاً من عند أنفسهم، وتكاثر ذل  في أثناء تل  الفوضى فكان  يؤيدون به قوالً أو

المهلب بن أبي صغرة مشالً يري األحاديث ليلّد بها أمر المسلمين ويرعف أمر الخوارج وهو مي ذل  

عة في معدود من األتقياء والنبالء مي علمهم بما كان يرعه من األحاديث ألنهم كانوا يعدون ذل  خد

الحرب وأمشال المهلب كشيرون كانوا يرعون الحديث ألدراض مختلفة. وتسابق الناس خصوصاً إلى وضي 

األحاديث في أثناء البحث في شروط الخالفة نظراً لما رأوه من ت ثير الحديث فيها من أول عهدها، فلما 

فاشتغلوا في التفريق بينها  هدأت الفتنة وعمد المسلمون إلى التحقيق كانت تل  الموضوعات قد تكاثرت

وبين الصحيح ف لفوا كتباً كشيرة في الحديث وميزوا صحيحه من فاسده وجعلوه مراتب، ولهم في ذل  ألفاظ 

 اصطلحوا عليها لهذه المراتب.

 إسناد الحديث
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 وترتب على أهمية الحديث في الدين والدنيا تعرضه للوضي والتحريف كما رأيت فاحتاج إلى العناية في

تحقيقه ولم يكن ذل  ميسوراً في العصور األولى إال بالحفم والرجوع بالمحفوظ إلى المصدر األصلي الذي 

أخذ عنه بالتسلسل وهو )اإلسناد( ك ن يقال: )حدثنا فالن أو أخبرنا فالن أو أملى علّي فالن ما هو كذا 

ن عن فالن أنه سمي فالناً يقول كذا وكذا( فلما بعدت الرواية جعلوها متسلسلة فقالوا: )حدثنا فالن عن فال

وكذا( وتطرع المسلمون في طريقة اإلسناد من الحديث إلى ديره من العلوم النقلية كالتاريخ واألدب كما 

هو ملهور وتتبعوا طريقة اإلسناد المتسلسل في كشير من العلوم اإلسالمية مما لم يسبق له مشيل في البالد 

 األخرى أو األمم األخرى.

 قهالف

لما صار اإلسالم دولة احتاج أمراؤه إلى ما يقرون به بين رعاياهم في أحوالهم اللخصية ومعامالتهم 

المدنية فرجعوا إلى القرآن والحديث، فاستخرجوا منهما شريعة نظّموا بها حكومتهم وحكموا بها بين 

 رعاياهم وذل  طبيعي في الدول الكبرى ومن هنا كان نلوء الفقهاء.

 القياسالرأي و

وكانت علوم القرآن قد انتلرت في العراع وفارس ونب  من أبنائهما من درس الفقه والفتيا ولكنهم مازالوا 

عياالً فيهما على أهل المدينة ألنهم أوثق الناس بحفم الحديث وقراءة القرآن. وكان الحديث قليالً في 

لفرس وهم أهل تمدن وعلم فعمدوا إلى العراع على الخصوص، وكان المسلمون دير العرب هناك أكشرهم ا

استخدام القياس العقلي في استخراج أحكام الفقه من القرآن والحديث فخالفوا بذل  أهل المدينة ألنهم كانوا 

شديدي التمس  بالتقليد فكان من جملة مساعي المنصور في تصغير أمر المدينة وفقهائها وخصوصاً مال  

فقهاء العراع القائلين بالقياس وكان كبيرهم يومئذ أبو حنيفة النعمان في  بعد أن أفتى بخلي بيعته أنه نصر

الكوفة فاستقدمه المنصور إلى بغداد وأكرمه وعزز مذهبه، وكان أبو حنيفة ال يحب العرب وال العربية 

ب حتى أنه لم يكن يحسن اإلعراب وال يبالي به ولذل  كان الربيي حاجب المنصور يقاومه ألن الربيي ينتس

إلى العرب وكان يكره الفرس وابنه الفرل هو الذي سعى في قتل البرامكة، فلما نصر المنصور أبا حنيفة 

وأصحابه وهم المعروفون ب هل الرأي أو القياس ازداد مال  تمسكاً برأيه وتبعه فقهاء الحجاز وهم أهل 
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 الحديث، وانقسم الفقهاء إلى قسمين أهل الحديث وأهل الرأي.

 لماء عند الخلفاءمنزلة الع

يراد بالعلماء في عرض الكالم عن العلوم اإلسالمية علماء الحديث والقرآن والفقه وقد علمت ما كان من 

منزلة هذه العلوم في الخالفة فال عجب بعد ذل  إذا رأيت الخلفاء يكرمون الفقهاء وأصحاب الحديث 

المحدثين خاصة ثم شمل أصحاب سائر العلوم والزهاد والعلماء، وكان اإلكرام في أول األمر للفقهاء و

اإلسالمية كالنحاة واللغويين فقد كان الرشيد يجلس الكسائي ومحمد بن الحسن على كرسيين في مجلسه 

ولما مات هذان في الري في يوم واحد قال الرشيد: )دفنت الفقه والعربية في الري(. وقد تنازع األمين 

نعال أستاذهما الفراء وتقديمها إليه حتى اصطلحا على أن يقدم كل والم مون ـ ولدا الرشيد ـ في حمل 

 منهما واحدة.

 ـ العلوم اللسانية 2

 النحو

النحو بمعناه الحقيقي طبيعي على لسان كل متكلم يتلقنه من مرضعه، ألن اإلنسان يتعلم النحو وهو يتعلم 

النطق إذ بدونه ال يحسن التعبير عن أفكاره أما إذا أراد أن يتعلم لساناً دير لسانه فدرس )قواعد النحو( 

لم وتخطب وتنظم اللعر قبل أن تدون يسهل عليه تناوله، ولذل  فاألمة قد تقري قروناً متطاولة وهي تتك

 قواعد النحو وتجعله علماً.

 وضي النحو العربي وواضعه

وهكذا العرب فقد نظّموا اللعر وألّفّوا الخطب وتناشدوا وتراسلوا قبل تدوين النحو ألن ملكة اللغة كانت 

يه اليونان والرومان طبيعية فيهم، على أنهم اضطروا إلى ضبط تل  القواعد وتدوينها ب سرع مما اضطر إل

التماساً للدقة في ضبط معاني القرآن، فلم يمض على دولتهم نصف قرن حتى شعروا بالحاجة إلى النحو، 

والمؤرخون مجمعون على أن أبا األسود وضي النحو وهو يقول إنه تلقّى ذل  عن علّي بن أبي طالب 

كما كانوا يحسنون النظم قبل علم العروض )عليه السالم( والعرب كانوا يعرفون اإلعراب قبل علم النحو 

وكان ذل  ملكة طبيعية فيهم حتى اختلطوا باألعاجم وأسلم هؤالء وليس فيهم ملكة اللغة ليفهموا القرآن 
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فاضطروا إلى ضبطها وكان المسلمون أكشر اشتغاالً في ذل ، بدأ بعلم النحو أبو األسود وأتمه من جاء بعده 

 من أهل البصرة والكوفة.

 ألدب واللغةا

لما أخذ المسلمون في تفسير القرآن احتاجوا إلى ضبط معاني ألفاظه وتفّهم أساليب عباراته فجّرهم ذل  

إلى البحث في أساليب العرب وأقوالهم وأشعارهم وأمشالهم وال يكون ذل  سالماً من العجمة أو الفساد إال 

تتخير من ألفاظهم وأساليبهم، فعني جماعة كبيرة إذا أخذ عن عرب البادية الذين كانت قريش في الجاهلية 

من المسلمين في الرحلة إلى بادية العرب والتقاط األشعار واألمشال والسؤال من أفواه العرب عن معاني 

 األلفاظ وأساليب التعبير وسموا االشتغال بذل  مي ما يتبعه من صر  ونحو وبالدة بعلم األدب.

 لغة وآدابها العجم لحاجتهم إلى ذل  أكشر من العرب.وكان أكشر الملتغلين في جمي ال

 علماء األدب بالبصرة والكوفة

وكان الحفاظ والرواة يدققون في ما ي خذونه عن العرب من شعر أو مشل أو قول أو دير ذل  أو ما 

يسمعونه من معانيها ألن عليها يتوقف تفسير القرآن ولذل  فإنهم اتخذوا في نقل اللغة طريقة اإلسناد 

م بحفظه العتبارهم أن المتسلسل ـ كما كانوا يفعلون في رواية الحديث ـ وعني الناس بحفظها مشل عنايته

ناقل اللغة يجب أن يكون عدالً كما يلترط في ناقل الحديث ألنها واسطة تفسيره وت ويله، على أنهم لم 

 يستطيعوا ذل  تماماً.

وزها القرن الشاني وبعض الشالث في البصرة والكوفة ونب  فيهما النحاة والرواة والحفاظ واألدباء 

 واللعراء

 دعلماء األدب في بغدا

ومازال هذان المصران )البصرة والكوفة( مصدري العلوم اإلسالمية حتى بنيت بغداد وانتقل العلم إليها 

ودلب ورود أهل الكوفة إلى بغداد لقربهم منها. وكان العباسيون يكرمونهم ألنهم نصروهم لما قاموا لطلب 

لهم وردب الناس في الروايات الخالفة، فقدمهم الخلفاء على أهل البصرة واستقدموهم إليهم ووسعوا 

اللاذة وتفاخروا بالنوادر وتباهوا بالترخيصات وتركوا األصول واعتمدوا على الفروع. واشتهر منهم في 
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ذل  العصر الفراء عبد هللا بن سعيد األموي وأبو الحسن األخفش الكوفي وأبو عكرمة الربي وأبو عمرو 

رها ملتركة مختلطة ثم تميزت وتلعبت فصارت علوماً الليباني وديرهم وكانت علوم اللغة في أول أم

عديدة كل منها مستقل عن اآلخر كالنحو والصر  واللغة والمعاني والبيان واالشتقاع والعروض والقوافي 

وأخبار العرب وأمشالهم والجدل وديرها وقد يطلقون عليها علم األدب ولكل منها تاريخ وشروح هي من 

 ش ن تاريخ آداب اللغة.

 الدة اإلنلاءب

البالدة في اإلنلاء مما اقتراه القرآن ألنه مشال البالدة والفصاحة عندهم يتخذونه في خطبهم ورسائلهم 

وإنلائهم وإذا لم يتخذوه عمداً فليوع حفظه فيهم أكسبهم ملكة البالدة مي ما كانوا فيه من أسباب 

 م في طور جديد من البالدة والفصاحة.الحماسة واألنفة إبان دولتهم، فدخلت لغة العرب بعد اإلسال

 إنلاء الرسائل

فالرسائل كانت عبارتها عندهم مشل عبارة الخطابة من حيث التفنّن في أساليب الخيال بالتهديد أو الوعيد أو 

النصح أو االستنهاض أو االستعطا  أو نحو ذل  من المعاني اللعرية، وكانوا في أوائل اإلسالم يتوخون 

ها على قدر اإلمكان عمالً بالحديث القائل: )أوتيت جوامي الكلم واختصر لي الكالم اختصاراً( االختصار في

فكانوا يجمعون المعنى الكبير في اللفم القليل حتى تكاد ترى المعنى مجرداً من اللفم، وكان لتل  الرسائل 

 اب عن بلغاء الخطباء.ت ثير مشل ت ثير الخطب البليغة ك نهم استعاضوا بعد زمن الفتح ببلغاء الكت

 التوقيعات

ويعّد من هذا القبيل أيراً التوقيعات وهي ما كان يوقعه الخلفاء على ما يرفي إليهم من القصص بما يلبه 

)الت شير( في دواوين هذه األيام وكانوا يتفنّنون في التوقيي تفنّناً بديعاً، ويغلب أن يجعلوا أجوبتهم آيات من 

لحديث أو أشعاراً ملهورة وكان األمراء والوزراء أيراً يوقعون مشل توقيعات الخلفاء القرآن أو جمالً من ا

في ما يرفي إليهم من القصص، ومازال االختصار عمدة البالدة في رسائلهم ومكاتباتهم حتى تحّرروا 

بذل  من واختلطوا بالفرس بالمصاهرة والمعاشرة فاقتبسوا منهم التفخيم والمبالغة والتوسي، وقد بدأوا 

 أوائل القرن الشاني للهجرة.
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 إنلاء الكتب

ويراد بها الكتب المؤلفة في المواضيي األدبية أو العلمية أو التاريخية أو نحوها وهي تختلف بالدة 

وفصاحة باختال  مواضيعها، وكتب األدب أحوج إلى البالدة لما تقتريه المواضيي األدبية من التخيالت 

ونحوها، والغالب في كتّاب األدب أن يطالعوا آداب العرب ويخالطوهم ويحفظوا اللعرية والكنايات 

أساليبهم في أشعارهم وخطبهم وأقوالهم فتحصل فيهم ملكة البالدة العالية ولذل  كان الفقهاء وأهل العلوم 

الكتب وكان الطبيعية قاصرين في البالدة الستغناء هذه العلوم عن الخيال، ولما أقدم المسلمون على ت ليف 

معظم المؤلفين من الفرس اصطبغت البالدة العربية بليء من أسلوب الفرس فنل  عنها الكالم المرسل 

المتناسق، وأحسن أمشلته عبارة ابن المقفي في كتاب كليلة ودمنة فإنها ال تزال عنوان البالدة والسهولة 

 إلى هذا اليوم.

 السجي

ألدباء واللعراء وأصبح اللعر شائعاً على ألسنة الناس على ولما نرج التمدن اإلسالمي وكشر فيه ا

اختال  طبقاتهم وكشر تمشلهم به وتناشدهم إياه ألف الناس التلذذ برنة القافية فاستحسنوا إدخالها أوالً في 

المراسالت وهو التسجيي وقد كان في أول أمره مقبوالً لقلته وحسن وقعه حتى أدخلوه في الكتب وكتبوا به 

هـ ولعله 398امات في أواخر القرن الرابي وأول من فعل ذل  بديي الزمان الهمذاني المتوفي سنة المق

هـ وعلى منواله نسج الحريري ولكنه تباعد 390اقتبس نسقها من أحمد بن فارس الرازي المتوفى سنة 

 عن السهولة والطالوة.

 ـ التاريخ والجغرافية 3

 التاريخ

ّون فيها التاريخ ألنه لم يكن يعر  الكتابة وألن أحواله لم تستدِع التدوين مي بقي اإلنسان أحقاباً لم يد

انصرا  همه في تل  العصور إلى ضروريات الحياة على أنه ما لبث أن أُصيب بطوارع الحدثان فحفم 

وراً أكشرها ت ثيراً في أحوال معايله كالطوفان والقحط والحرب ونحوها وتنوقلت تل  األخبار في أعقابه ده

وهي تتعاظم وتتكيّف على ما تطلبه طبيعة اإلنسان من التلذذ باستماع الغريب والمنافسة في الت ثير على 
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السامي بما يلقيه من األخبار المنمقة المستغربة، فوصلت أخبار األوائل إلى زمن التاريخ والعرب قبل 

ظهر اإلسالم اشتغلوا بالفتوح والحروب اإلسالم كانوا يعّدون من أضعف األمم المتمدنة في التاريخ، فلما 

حتى إذا استتب لهم األمر وفردوا من الفتح تدّرجوا في وضي التاريخ مشل تدّرجهم في سائر العلوم 

اإلسالمية، وقد عددنا التاريخ من هذه العلوم ليس ألنه خاصاً باإلسالم بل ألن اإلسالم دعا إلى وضعه، 

لى االقتداء بهم ولذل  كان أكشر القّواد العظام الرادبين في العال وسماع أخبار العظماء يستنهض الهمم إ

من العرب ودير العرب يتتبعون أخبار من سبقهم من ملاهير القواد وإذا وقي أحدهم في ملكلة سياسية 

تدبر ما حدث من أمشالها قبله تسهيالً إلبراء حكمه فيها، وكان بدر الدين لؤلؤ صاحب الموصل إذا دخل 

ان أحررت له كتب التواريخ والسير وجلسوا يقرأون عليه أحوال العالم ف صبح علم التاريخ من شهر رمر

علوم الملوك وأصحاب السيادة وكان من األمشال اللائعة في أوائل اإلسالم قولهم: )علم الملوك النسب 

ا ضعف ش ن والخبر وعلم أصحاب الحروب درس كتب األيام والسير وعلم التجار الكتاب والحساب( فلم

الخالفة العباسية واستبد الوزراء في أمور الدولة أصبح همهم مني الخلفاء من مطالعة التاريخ أو السير 

 خوفاً من أن يتفطّنوا إلى أشياء ال يحب الوزراء أن يتفطنوا لها.

 مصادر التاريخ اإلسالمي

تمشيل ذل : لما اشتغل المسلمون للتاريخ اإلسالمي مصادر كشيرة تدرج فيها على مقترى األحوال وإلي  

بجمي القرآن وتفسيره وجمي األحاديث احتاجوا إلى تحقيق األماكن واألحوال التي كتبت بها اآليات أو قيلت 

بها األحاديث فعمدوا إلى جمي السيرة النبوية ألنها شاملة لكل ذل  فتناقلوها مدة ثم دونوها ولما اشتغل 

الد اختلفوا في بعرها هل فتح عنوة أو ُصلحاً أو أماناً أو قوة وفي المسلمون في ضرب الخراج على الب

شروط الصلح أو األمان، فاضطروا إلى تدوين أخبار الفتح باعتبار البالد ف لّفوا كتباً في فتح كل بلٍد على 

 حدة.

 الطبقات والمغازي

العلماء اضطروا لتحقيق مسائل وقد رأيت في ما تقدم من كالمنا عن القرآن والحديث والنحو واألدب أن 

هذه العلوم إلى البحث في أسانيدها والتفريق بين ضعيفها ومتينها فجّرهم ذل  إلى النظر في رواة تل  
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األسانيد وتراجمهم وسائر أحوالهم حتى أصبح من شروط االجتهاد في الفقه معرفة األخبار بمتونها 

ها وثقاتها ومطعونها ومردودها واإلحاطة بالوقائي وأسانيدها واإلحاطة ب حوال النقلة والرواة عدول

الخاصة بها فقسموا رواة كل فن إلى طبقات فت لف من ذل  تراجم العلماء واألدباء والفقهاء والنحاة 

وديرهم مما يعبرون عنه بالطبقات. ومنها طبقات اللعراء وطبقات األدباء وطبقات النحاة وطبقات 

ثين واللغويين والمفسرين والحفاظ والمتكلمين والنسابين واألطباء حتى الفقهاء وطبقات الفرسان والمحد

الندماء والمغنيين وديرهم وألفوا في كل باب دير كتاب، ولذل  كان المسلمون أكشر أمم األرض كتباً في 

 التراجم ألفراد الرجال.

 التواريخ العامة

ند المسلمين الطبقات والمغازي والِسيَر فانقرى القرن الشاني للهجرة ونصف الشالث وُكتب التاريخ ع

والفتوح على ما تقدم، أما التواريخ العامة مشل تواريخ األمم أو البالد قديماً أو حديشاً فلم يلتغلوا بها إال بعد 

ذل  وأقدم من كتب في التاريخ العام ابن الواضح المعرو  باليعقوبي وكتابه مطبوع في جزءين جزء في 

ليهود والهنود واليونان والروم والفرس وديرهم والشاني في تاريخ اإلسالم من ظهوره التاريخ القديم كا

هـ، وظل الناس على هذه التواريخ وقليل ديرها إلى 256إلى أيام المعتمد العباسي الذي تولى الخالفة سنة 

مية في مصر القرن السابي للهجرة إذ انقرت الدولة اإلسالمية العربية ـ العباسية في العراع والفاط

واألموية في األندلس ـ وقامت دول األتراك واألكراد والبربر فانتقل الناس إلى عصر جديد فعمدوا إلى 

تدوين تاريخ العصر المنقري فاستعانوا بالكتب التي تقدم ذكرها فاختصروا مطولها وبّوبوا ملوشها 

تواريخ مطّولة أشهرها كتاب الكامل وجمعوا بين مواضيعها وأضافوا ما لم يدركه أصحابها، وألّفوا عدة 

 هـ.630البن األثير المتوفى سنة 

ونهج بعض المؤرخين في تآليفهم منهجاً آخر فجعلوا مؤلفاتهم ب سماء المدن فرمنوا كتبهم وصف تل  

المدن وتراجم الذين عاشوا فيها، وأطول المؤلفات من هذا الصنف تاريخ بغداد للخطيب البغدادي المتوفى 

 هـ في ثمانين مجلداً.571هـ وتاريخ دملق البن عساكر المتوفى سنة 463سنة 

 التراجم والمعاجم
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وأما التراجم فكانت في القرون األولى تدّون في الطبقات باعتبار المهن أو العلم الذي يجمي كل طبقة فلما 

الطبقات وديرها  نرج العلم وأخذ العلماء في الترتيب والتبويب نب  جماعة من المؤرخين استخرجوا من

كتب التراجم ورتّبوها على حرو  المعجم وأشهر تل  الكتب )وفيات األعيان( البن خلكان المتوفي سنة 

هـ استدرك فيه ما فات ابن خلكان ذكره 764هـ ثم )فوات الوفيات( لصالح الدين الكتبي المتوفي سنة 681

سواه عند سائر األمم التي تحّررت قبلهم  وكالهما مطبوعان وملهوران، ويمتاز التاريخ عند العرب على

بكشرة ما كتبوه من التراجم وأكشره بلكل القواميس وهم السابقون في ذل  وعنهم أخذ أهل العالم ت ليف 

المعاجم التاريخية، فعندهم من قواميس التراجم برعة صالحة هي كنوز في التاريخ والجغرافية واألدب 

ترجمة مرتبة على أحر  الهجاء دير ما  820د عدد الترجمات فيه على والعلم، فوفيات األعيان معجم يزي

جاء عرضاً في أثناء الكالم على اآلخرين، ومن مزاياه أنه يربط األعالم من أسماء الرجال واألماكن ويذكر 

 ِسنِّي الوفاة والوالدة ويرمن التراجم كشيراً من الفوائد األدبية والعلمية مما يندر في سواه.

 تب التاريخعدد ك

فالمسلمون ألّفوا في التاريخ كتباً ال تحصى وما من أمة قبل العصر الحديث بلغت في هذا العلم ما بل  إليه 

كتاب دير اللروح  1.300المسلمون، فإن كتب التاريخ الواردة أسماؤها في كلف الظنون فقط تزيد على 

شير جداً ومن كتب التاريخ العام ما هو واالختصارات ودير ما ضاع من تل  الكتب وأهمل ذكره وهو ك

مرتب أحسن ترتيب باعتبار السنين كالطبري وابن األثير وأبي الفداء أو باعتبار األمم والدول كالمسعودي 

والفخري وابن خلدون أو بحسب المدن أو الملوك مما ال يحصى. وأكشرها حسن العبارة بليغها مي إسهاب 

رج عن موضوع الكتاب. ويغلب الصدع في روايات كتاب المسلمين لما ربما زاد في بعض األحوال حتى يخ

تعودوه من اإلسناد في تناقل األخبار إال ما دخل تواريخهم في العصر األول ألدراض بعض ذوي المطامي 

 أو األهواء والعرب ال يزالون على سذاجتهم.

 انتقاد المؤرخين المسلمين

القتصارهم في التواريخ أو التراجم على إيراد الحوادث على عواهنها كما وإنما يعاب المؤرخون المسلمون 

بلغت إليهم وقد يسندونها إلى راٍو أو عدة رواة بال انتقاد وال تمحيص وال قياس اكتفاًء باإلسناد، ومما 
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ية ينتقد عليهم أيراً أنهم يصرفون عنايتهم في التواريخ إلى تدوين أخبار الحرب والفتح والعزل والوال

والوالدة والوفاة، وقلما يذكرون تاريخ اآلداب أو العلوم أو أحوال الدولة من الحرارة وأسبابها وتعليل 

الحوادث وما نجم عنها وقياس بعرها على بعض إال ما يجيء عرضاً، ويندر أن ترى من بعض المؤرخين 

ر ما عشرنا عليه من أمشال ذل  في تصريحاً بمساوئ أحد الخلفاء أو األمراء أو ديرهم من أولي األمر، وأكش

كتاب اآلداب السلطانية للفخري وتاريخ ابن خلدون، أما الفخري فقد صّرح بذل  انتصاراً آلل علي كقوله 

 على أثر حكاية وقعت للرشيد مي أبي نؤاس في الرشيد:

 قد كنت خفت  ثم آمنني***من أن أخــاف  خوف  هللا

وأفعاله ب عيان آل علي )عليه السالم( أوالد بنت نبيه بغير جرم.. إلخ(  ثم قال: )ولم يكن الرشيد يخا  هللا

ومما يؤاخذ به مؤرخو المسلمين أيراً بالنظر إلى آداب هذه األيام أنهم إذا عرض لهم في بعض األخبار 

 ألفاظ بذيئة أو واقعة يخجل سماعها األديب فإنهم يذكرونها ب لفاظها كما يذكرون سائر الحوادث.

 رافيا أو تقويم البلدانالجغ

لفم الجغرافية وحده كاٍ  للداللة على أن هذا الفن ليس من موضوعات العرب ولكننا ذكرناه هنا الرتباطه 

بالتاريخ وألن العرب كتبوا في وصف الطرع والبالد والمدن قبل نقل الجغرافية إلى العربية ألسباب خاصة 

ينيقيون ألنهم أقدم تجار العالم وأكشرهم أسفاراً فقد ارتادوا باإلسالم. وأول من وضي أساس هذا العلم الف

شواطا البحر األبيض واستعمروا بعرها منذ برعة وثالثين قرناً فاطلي الفينيقيون في أثناء أسفارهم على 

أحوال كشير من البالد وعرفوا المسافات بينها وأخبار أهلها إلى زمن بطليموس القلوذي في أواسط القرن 

للميالد ف لّف كتاباً وافياً في الجغرافية عيّن فيه األماكن بالحسابات الفلكية ورسم الخرائط على  الشاني

الحسابات الرياضية وضبط األقسام الجغرافية وحقق أماكنها على ما بل  إليه العلم في عصره وذكر فيه 

ا في بطونها من المعادن جبل ذكر م 200وسماها مدينة مدينة وعدد الجبال  4.350عدد المدن في أيامه 

 وذكر ما على األرض من الخالئق ودير ذل .

 الجغرافية عند المسلمين

ولكن المسلمين بدأوا بوضي الجغرافية قبل اطالعهم على كتاب بطليموس لشالثة أسباب دير السببين 
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تفرقوا بعد اإلسالم  اللذين دعوا اليونان أو ديرهم إلى وضعها، ألن العرب من أكشر األمم فتحاً ودزواً وقد

في األربعة أقطار المسكونة، وخصوصاً أهل الحجاز كانوا تجاراً من زمن الجاهلية ثم اتسعت تجارتهم في 

اإلسالم باتساع مملكتهم، أما األسباب الشالثة التي يمتاز بها العرب على سواهم ف ولها: الحج ألن المسلمين 

ة والحج فريرة على المسلم ولو كان في الهند أو الصين أو على اختال  بالدهم وأقاليمهم يحجون إلى مك

ديرهما والقدوم إلى مكة يستلزم معرفة الطرع والمنازل، وثانيها الرحلة في طلب العلم فقد رأيت في ما 

تقدم أن المسلمين كانوا يرحلون في طلب العلم إلى سائر األمصار اإلسالمية والرحلة تستلزم معرفة 

، ولذل  كان أول ما ألفه العرب في الجغرافية من عند أنفسهم ذكر األماكن العربية األماكن والمناطق

والمنازل البدوية، وأول من ألّف في ذل  رواة األدب واللعر كاألصمعي والسكوني ثم ألّفوا في بالد العرب 

بب الشالث أن كلها كما فعل الهمذاني في جزيرة العرب وأبو األشعث الكندي في جبال تهامة وديره. والس

العرب فتحوا العالم واختلفوا في طرع الفتح باختال  البالد بين أن تكون قد فتحت صلحاً أو عنوة أو أماناً 

أو قوة ولكل من ذل  حكم في قسمة الفيء وأخذ الجزية وتناول الخراج واقتناء المقاطعات والمصالحات 

الً عن األمراء، ف صبح علم ذل  عندهم من قبيل وإنالة التسويفات واإلقطاعات ال يسي الفقهاء جهلها فر

الدين وال يتوصل إليه إال بالتاريخ والجغرافية ولما ترجمت الجغرافية إلى العربية واطلي العرب عليها 

 أخذوا في ت ليف الكتب على مشالها وتوّسعوا في ذل  وزادوا عليه ما عرفوه من قبل.

  

 

 المكتبات في العصر اإلسالمي

 ونماذج من تاريخها نل تها

 مقدمة:

ر َحجم ما خطَّته أقالُم العلماء والمفكِّرين واألدباء من المسلمين في شتَّى فروع المعرفة، في  ليس في ُوسي أحٍد أن يتصوَّ

ياع. من بالتبديد أو اإلحراع أو الرَّ ا امتَدت إليه عادياُت الزَّ  حدود ما تبقَّى منها حتى يومنا هذا، فراًل عمَّ
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ة والخاصة  وِمن  يات الكتب التي احتَوتها المكتبات العربيَّة العامَّ تحصيل الحاصل أن نَمري في تتبُّي األرقام المذهلة لكمِّ

من من  في العالم اإلسالمي القديم، والتي توافَرت عنها أو عن بعرها معلومات موثَّقة؛ ذل  أنَّ ما أفلَت من عاديات الزَّ

 ا مكانًا يتفاوت ضخامةً وضآلةً في مكتبات العالم الكبرى.هذه الكتب يَلَغل في يومنا هذ

وعليه؛ ففي هذه المقالة سنتعرَّ  معنى المكتبات وتاريخ نَل تها بلكٍل عام، ثمَّ في العصر اإلسالمي بلكٍل خاص، وبعد  

 ي، ثمَّ العباسي.ذل  نطَّلي على نماذج مما وثَّقه التاريُخ عن المكتبات في عصر صدر اإلسالم، ثمَّ العصر األمو

 التعريف: 

فَت منظَّمة اليونسكو المكتبةَ ب نَّها "مهما اختلفت التسميات هي: كلُّ مجموعة منظَّمة من الكتب المطبوعة  لقد عرَّ

باإلضافة إلى خدمات الموظفين المكلَّفين بتسهيل  -سمعيَّة، بصرية  -والمطبوعات المسلسلة، أو أي وثائق أخرى 

 ائق؛ ألهدا  التربية والبحث والترفيه".استعمال هذه الوث

من هنا يمكن القول ب نَّ المكتبة تقوم بوظائف أساسيَّة؛ هي تخزين المعلومات ومعالجتها، وتسهيل الوصول إليها  

ئيس هو  واسترجاِعها، وقد جاء تعريف اليونسكو كنتيجة لواقي موجود منذ آال  السنين التي كان فيها هَدُ  المكتبة الرَّ

 َي مصادر المعلومات في مكاٍن واحد وِحفظَها؛ لتَبليغها إلى األجيال القادمة.جم

 النل ة: 

خون ظهوَر المكتبات األولى إلى الحرارات األولى في بالد الرافدين وأرض النِّيل؛ حيث ُوِجَدت بها وثائُق  َعزا المؤرِّ

وأشَهر مكتبة هي مكتبة "آشور بانيبال" التي كانت داًرا مكتوبة على األلواح الطينيَّة في كلٍّ من بابل ونينوى بالعراع، 

لحفم السجالت والمحفوظات؛ كما أنَّ المصريين القدماء أسَّسوا مكتبات عديدة، منها: مكتبة رمسيس، ومكتبة أتفو، 

 وساعَد في ذل  أنَّ مصر كانت مصدَر مادَّة الكتابة في القديم، فكان يُعتَمد في ذل  على البردي.

ا  م الفِعلي للمكتبات وتَزامَن مي الفترة التي شهَدت نلاط المفكِّرين والفالسفة؛ أمشال  أمَّ في عصر اليونان فقد بدأ التقدُّ

في مصر مكتبةَ اإلسكندرية، وهو أَعظم  -أوُل ملوك أسرة اإلسكندر األكبر  -أرسطو وأفالطون، ف سَّس بطليموس سوتر 

 ث أنظمةُ تَصنيفها وخدماتها.وأَشهر حَدث في تاريخ المكتبات؛ من حي

ا في العصر اإلسالمي؛ فقد كانت الكتابة والتدوين دير منتلرين أوَل األمر، ولكن بسبب الحركة الدينيَّة التي جاء   وأمَّ

 -بها اإلسالُم، وما فيها من حثٍّ على العلم والقراءة، وما نتج عن ذل  من حفٍم للقرآن والحديث في الصحائف والكتب 

 تَنتلر الكتابة، وِمن ثَمَّ المكتبات.بدأَت 

 أنواع المكتبات: 

عرفَت الحرارة اإلسالميَّة أنواًعا متعددة من المكتبات لم تَعرفها أيُّ حرارٍة أخرى، ولقد انتلَرت هذه المكتبات في 

لجوامي، وكما أنَّها جميي أرجاء الدَّولة اإلسالميَّة؛ فُوجَدت المكتبات في قصور الخلفاء، وفي المدارس والكتاتيب وا

ل ُحبِّ العلم لدى  ا يؤكِّد على ت صُّ ُوجَدت في عواصم اإلمارات فقد ُوجَدت كذل  في القرى النائية، واألماكن البَعيدة؛ ممَّ

 أبناء هذه الحرارة.

  

 ومن جملة ما عَرفَته الحرارة اإلسالميَّة من مكتبات:

ها مكتبة بغداد )بيت الحكمة(. . المكتبات األكاديميَّة: وهي من أشهر المكتبات1  في الحرارة اإلسالميَّة؛ ومن أهمِّ

ة: وقد انتلر هذا النَّوع من المكتبات في جميي أنحاء العالم اإلسالمي بلكٍل واسي وجيٍِّد؛ ومن 2  . المكتبات الخاصَّ

حابي عبدهللا بن عباس رضي هللا عنهما، ومكتبة الخليفة المستنصر، ومكتبة  الفتح بن خاقان، ومكتبة ابن أمشلتها الصَّ

 العميد، وديرهم كشير.
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. المكتبات العامَّة: وهي مؤسَّسات ثقافية، يُْحفَمُ فيها تراث اإلنسانيَّة الشقافي وخبراتها؛ ليكون في متناول المواطنين 3 

ة التي أسَّسها الخليفةُ من كافَّة الطَّبقات واألجناس، واألعماِر، والِمَهن، والشقافات؛ وكان من أمشلتها: مكتبة قرطب

 .قرطبةم( في 961هـ/ 350األموي الحَكم المستنصر سنة )

. المكتبات المدرسية: حيث أَْولَِت الحرارةُ اإلسالمية اهتماَمها إلنلاء المدارس من أَْجل تعليم الناس جميًعا، وقد 4 

ل لهذا  قِيِّ واالزدهار، وبلكل عامٍّ فقد انتلَرت المدارس أُْلـِحقَت المكتبات بهذه المدارس، وهو الليء الطبيعي المكمِّ الرُّ

 في اإلسالم انتلاًرا واسًعا في مدن العراع وسوريا ومصر وديرها، وقد أُلحقَت بمعظم المدارس اإلسالمية مكتبات.

َل في اإلسالم؛ حيث نل َت المكت5 بات في اإلسالم مي . مكتبات المساجد والجوامي: ويَُعدُّ هذا النَّوع من المكتبات األوَّ

 نَْل ة المساجد، ومن أمشلتها: مكتبة الجامي األزهر، ومكتبة الجامي الكبير في القيروان.

 المكتبات في عصر صدر اإلسالم: 

ل القرآن  -لقد كان  حابة  -إبَّان الدعوة اإلسالميَّة في عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وفي زمن تنزُّ طائفةٌ من الصَّ

إليهم كتابة القرآن وتدوينه، وُعرفوا بُكتَّاب الوحي، وكان منهم: أُبَيُّ بن كعب، وعلِي بن أبي طالب، ومعاوية بن ُوكِّل 

قة، ولم تُجَمي إالَّ في عهد  نًا في صحائَف متفرِّ أبي سفيان، وزيد بن ثابت، وديرهم رضي هللا عنهم، ولكنَّه كان مدوَّ

حابة أنَّهم كانوا يَحتفظون بصحائف  الخليفة أبي بكر رضي هللا عنه؛ خوفًا عليه من الرياع، وقد ورَد عن كشير من الصَّ

 وكتٍب عندهم.

ر تَدوين القرآن وضْبط رْسِمه في عهد عشمان بن عفان رضي هللا عنه؛ حْسًما لمادَّة الخال  بين األمَّة حول   ثمَّ تطوَّ

عمليَِّة تدوين تمَّت في الصدر األول لإلسالم، ثمَّ انتلَرت نُسخ القراءات القرآنيَّة، وكان هذا التدوين هو أَضخم وأدعَّ 

قة لألحاديث النبويَّة التي كانت في أول أطوارها. ناٍت متفرِّ  القرآن، باإلضافة إلى مدوَّ

ا يُذَكر من مدوناٍت في العصر األول   ق تل  المعاَهَدات والرسائل، والوثائ -وبعُره من موروث العصر الجاهلي  -وممَّ

 واألنساب التي احتفظَت بها القبائل وبعُض اإلمارات.

نات من   وبلكٍل عام، فليس هناك ما يستحقُّ أن يوَصف ب نَّه مكتبة في ذل  العهد، إالَّ ما كان من االحتفاظ ببعض المدوَّ

 النَُّسخ، سواء في البيوت أو المساجد ونحو ذل .

 المكتبات في العصر األموي:  

حابي الجليل عبدهللا بن عباس، التي استغرع بعُرها ِحْمَل بعير، وكذل  من أشَهر المكتبا ت في هذا العصر: مكتبة الصَّ

 عروةُ بن الزبير، وأيًرا معاوية بن أبي سفيان الذي كانت لديه َدفاتُر فيها ِسيَر الملوك وأخبارهم.

قة، وعلى رأسها تدوين الحديث وفي عصر األمويِّين انتلَرت حركة التَّدوين، وظهَرت أول المدونات في   العلوم المتفرِّ

 اللريف، والتفسير، واللُّغة، واللعر، والسيرة، والتاريخ.

  

بل إنَّ خالد بن يزيد بن معاوية كان أول من تَرجم الكتب األجنبيَّة إلى العربيَّة، فكان في مكتبته كتٌب في علم الفَل  والطبِّ 

 والكيمياء.

هري الذي مأَل الدنيا بمصنَّفاته وتآليفه، حتى قيل: إنَّه إذا جلس في بيته وال ننسى في هذا العصر ا مة ابَن شهاب الزُّ لعالَّ

 وضَي كتبه حولَه، فاشتغل بها عن كلِّ شيء.

 المكتبات في العصر العباسي: 
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، وبالتالي انتلَرت ا ر ومنهجيٍّ لمكتبات واتَّسَعت، في هذا العصر ازدهَرت حركة التَّدوين، ونلط الت ليف بلكل متحرِّ

 ودخلَت بعرها في نوادِر حكايات التاريخ.

وأشهر هذه المكتبات على اإلطالع: "دار الحكمة"، أو "بيت الحكمة"، وهي أول مكتبة أكاديميَّة وعامَّة تُقام في البالد 

ليةَ ت سيسها إلى الخليفة هاروَن الرشيد، الذي ازدهرَ  خون أوَّ ت في عصره حركةُ الت ليف اإلسالميَّة، ويُرِجي المؤرِّ

والترجمة، والتي كان مقرها دار الحكمة، ترجَمت في هذه الفترة الكشيَر من نفائس العلوم؛ من الفارسية واليونانية 

ا حفم لإلنسانيَّة تراثًا قيًِّما،  ولغاٍت أخرى، وكانت حركةُ التَّرجمة هذه عظيمةً؛ حيث لم يَلهد ِمشلَها التاريُخ من قبل؛ ممَّ

 اإلضافة إلى أنَّها كانت مقرَّ الدَّْرس والمطالعِة والبحث، وكانت تُقام بها مناظرات ومناقلات.ب

وقد تردَّد إلى هذه المكتبة بحشًا وت ليفًا من الملاهير: الفيلسو  الِكْندي، ومحمد بن موسى الُخوارزمي، وقد ضمَّت كتبًا  

، من مختلِف العلوم؛ التراث اإلسالمي، التراجم والسِّ  يَر، كتب الكيمياء، الفل ، الطب والجبر؛ واحتَوت على َمرصد فلَكيٍّ

ة الحرارة" ب نَّها َمجمي علمي، ومرصد فلكي، ومكتبة عامة.  وقد وَصفها "ديورانت" في كتابه "قصَّ

فقد ظهَرت ِمَهٌن  وال يجب أن نُهِمل االنعكاس اإليجابيَّ على االقتصاد؛ لنلاط الحركة العلميَّة وشراء الكتب ونَْسخها، 

ت بغداُد بدكاكين  -التي هي بمشابة صناعة النلر اليوم  -جديدة؛ كالِوراقَة والنَّْسخ  بفرل َرَواج سوع الكتب، فقد دصَّ

اقين الذين ينَسخون الكتَب ويبيعونها للنَّاس، وقد اشتهَرت بغداد بعَدد مكتباتها؛ حيث يقال: إنَّها بلَغت  مكتبة،  100الورَّ

 ت بغداُد قِبلةَ العلم آنَذاك.ف صبحَ 

ب العلم،   اد والعلماء وطالَّ وتعدُّ مكتبة بيت الحكمة أكبَر مكتبات العصر العبَّاسي، ظلَّت الِخزانةُ قائمةً يستفيد منها الروَّ

بوا، وألقَوا باآلال  من المخطوطات في النَّ 656حتى وقَي استيالء المغول على بغداد سنة  هر، هـ؛ حيث نَهبوا وخرَّ

ف صبَحت مياه النَّهر سوداء من لون الِمداد! وبذل  ضاع جزٌء كبير من تاريخ وذاكرة اإلنسانيَّة في هذه الواقعة ووقائَي 

 ملابهة.

 

 

 

 

 المحاضرة الشانية                                     
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 المحاضرة الرابعة

 أدب الرحالت

 

 

 

 مفهوم الرحلة واستمرارها:

الرحلة ملتقة من االرتحال وهي تعني االنتقال من مكان آلخر؛ لتحقيق هد  معين، ماديا كان ذل  الهد  أو  

 معنويا.

والرحلة متصلة بتاريخ اإلنسان منذ أقدم العصور. ف ول رحلة قام بها اإلنسان هي رحلة من بساتين الجنة إلي  

 ا جميعا.سطح األرض. و إليه أشار قوله تعالي: قلنا اهبطوا منه

 ومنذ ذل  التاريخ السحيق لم تتوقف رحالت البلر. 

 وتدل على استمرار الرحلة أدلة نقلية وتاريخية: 

 األدلة النقلية:

 رحلة نوح عليه السالم وأتباعه المؤمنين في السفينة ثابتة بالكتاب والسنة. – 1 

مرة، ومرة أخرى مي اليهود ثابتة  رحلة موسى عليه السالم من مصر إلى شعيب عليه السالم في مدين - 2 

 بالكتاب. ورحلته العلمية إلى الخرر مسطورة في الكتاب.

 ورحلة إبراهيم عليه السالم مي زوجته وطفله مسجلة في الكتاب والسنة. - 3 

 

 األدلة التاريخية:

 ثبتت بالكتب التاريخية واآلثار القديمة: 

 أن ملوك مصر ارتحلوا إلى آسيا.  - 1 

 الملكة حتلبسوت ارتحلت إلى بالد الصومال. أن – 2 

أن الفينيقيين كانت لهم رحالت بحرية كبيرة، خاضوا فيها عباب المحيط األندلسي، وحطوا رحالهم في  – 3 

 الجزائر البريطانية، وأقاموا مستعمرات لهم على طول بحر الروم في الجنوب وفي إسبانيا.

 كناريا في المحيط األندلسي، كما وصلت إلى الهند واللرع األقصى.أن سفن أبناء روماوصلت إلى جزائر  – 4 

تلير بوضوح إلى أن اإلنسان  –والتبديل لخلق هللا  –وباإلضافة إلى ذل  فإن فطرة اإلنسان التي فطر هللا عليها  

ونحن نجد ذل   ُخلق راحال، ومحبا للتنقل والرحلة. وإن أعجزته الرحلة، تخيل رحالت دير محسوسة في عالم الخيال،

 مبشوثا في األساطير األولى.

كما يترح استمرار الرحلة من وجود التواصل في العصر القديم بين قرى مبعشرة فوع رقعة هائلة من  

 المعمورة.

 أدراض الرحلة

تتعدد الدوافي التي تحمس اإلنسان للرحالت، وتختلف من شخص إلى آخر، ومن قوم لقوم، ومن عهد لعهد، إال  

 في األدلب ال تخرج عن أن تكون:أنها 

 دوافي دينية: -1

 وهذا القسم يتعدد بتعدد أنواعه: 

 الهجرة: الخروج من دارالحرب إلى داراإلسالم، لما نهي عن العمل باللريعة، وعن القيام باللعائر. -أ 

 أداء فريرة الحج: وهي فرض بالنسبة لحجة العمر لمن استطاع إليه سبيال. –ب  

 للجهاد أو الرباط في سبيل هللا.الرحلة  -ج 

 الرحلة بقصد العبرة واالتعاظ. )قل سيروا في األرض فانظروا، كيف كان عاقبة المكذبين( -د 

 تبلي  الدعوة إلى أقطارالعالم. -هـ 

 دوافي علمية أو تعليمية: -2

لوم كالحديث والفقه بغرض االستزادةمن العلم في منطقة أخرى من العالم، ذاع صيت أبنائها في مجاالت الع 

 والطب والهندسة وديرها.

 ومن قبيل ذل  أيرا رحالت البحوث العلمية والكلو  الجغرافية. 

 دوافي سياسية: -3

 كالوفود والسفارات التي يبعث بها الحكام إلى حكام الدول األخرى؛ لتوطيد العالقات، ولتبادل الرأي. 
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 دوافي حربية: -4

ي في األرض على حساب األمم الرعيفة؛ بغرض استغالل مواردها، وفْرض وكانت ال تهد  دالبا إالَّ   إلى التوسُّ

 سيادتها والسيطرة عليها.

 دوافي سياحية و ثقافية: -5

تصدر عن ردبة في الطوا  نفسه والسفر لذاته، وحب التنقل وتغيير األجواء، ومعرفة الجديد من خلق الطبيعة  

 للهيرة كاآلثار والمنارات وديرها.والبلر، وقد تكون لمعرفة المعالم ا

 دوافي اقتصادية: -6

للتجارة وتبادل السلي،أو لفتح أسواع جديدة لمنتجات محلية، أو لجلب سلي تتوافر في بالد أخرى، وتندر في بلد  

 المسافر.

 وقد يكون هربا من الغالء، وسعيا وراء الرخص. 

 وقد يكون للعمل. 

 دوافي صحية: -7

واالستلفاء،أو إراحة النفس من ألوان العناء وتخليصها من الكدر كاالرتحال إلى المناطق كالسفر للعالج أ 

 الريفية ونحوها.

 وقد يكون هربا من الوباء والطاعون والتلوث. 

 أدراض أخرى: -8

 كالسخط على األحوال، أو الهروب من العقوبة. 

 مفهوم أدب الرحالت:

ظهر تحت مسمى أدب الرحالت، وإنما كان يظهر أحيانا تحت خانة إن هذا الفن من فنون األدب العربي لم ي 

أدب »وهكذا فإن هذه التسمية «.. كتب التاريخ أو الجغرافيا أو السيرة الذاتية أو كتب االعترا  أو أدب االعترا »

 بية.تسمية وليدة هذا العصر وما شهده من دراسات ومصطلحات وتقسيمات لفنون وألوان المعرفة األد« الرحالت

وعلى ردم هذا فإن الملكلة فيما يطلق عليه أدب الرحالت التزال قائمة من حيث عدم وجود تعريف دقيق لهذا  

 الفن يؤطر حدوده.

 أنسب التعاريف ما يلي: 

هو نوع من األدب الذي يصور فيه الكاتب ما جرى له من أحداث، وما صادفه من أمور في أثناء رحلٍة قام بها  

 البلدان.إلى أحد 

 أويملي أو يحدث ملاهداته وملاعره تجاه ما سمي وما رأى، ويسطر ذل  شخص آخر. 

 موضوع أدب الرحلة:

كل ما يراه المغترب الرحال ويعايله ويقرأه عن مالمح بلد أجنبى بعادات، وتقاليد سكانه، وخلفيته السياسية  

ب ومواقف ت ثر بها، وهموم عانى منها في ذل  البلد والشقافية واالجتماعية واالقتصادية، وأحداث يعايلها األدي

األجنبي، طالت أم قصرت مدة إقامته فيها، وملاعر تختلج فى نفس المغترب تجاه األمور السابقة، و كذل  جغرافيا ذل  

 البلد.

 أسباب نل ة أدب الرحلة:

ن  لعصور:سبق أن أناسا في كل عصر ومصر في رحالت دائبة،ولم تتوقف الرحلة منذ أقدم ا  وبعرهم كان يدوِّ

 رحلته، ويسجلها قصة باقية عبر العصور.

 فمن أسباب نل ة أدب الرحلة وتدوين الرحالت: 

 أن يطلب الحاكم من الرحالة تدوين الرحلة. -1 

 أو يطلب األصدقاء ذل . -2 

خ البلدان وحرارتها وقد تكون ردبة الرحالة أنفسهم في إفادة القراء وتشقيفهم بالجديد، وتعريفهم بتاري -3 

 وشعوبها، وأبرز معالمها وعجائبها وعاداتها وتقاليدها.

 ومن األسباب أيراً أن يهتدي المسافرون بهذه الرحلة المدونة فتكون دليالً لهم. -4 

وكذل  إلبراز مناس  الحج والعمرة، وإعانة المسلمين على معرفة الديار المقدسة وكيفية الوصول إليها  -5 

 فيها.والتجول 

 نل ة أدب الرحلة وتطوره:

 العصور التي مر بها أدب الرحالت ثالثة على النحو اآلتي: العصر القديم والوسيط والحديث. 

 العصرالقديم )منذ أقدم العصور إلى القرن الشالث الهجري، الموافق للقرن التاسي الميالدي(



 30 

إخبار الرحالة بما رآه وسمعه وشعر به في  سبق أن الرحالت متصلة بتاريخ اإلنسان، ومن األمور الفطرية 

 رحلته، وحُب االستطالع في اآلخرين من أقاربه وأصحابه.

ما زال يساير الرحالت المستمرة منذ أقدم العصور كما تلير  –كما يقتري العقل  –إذن أدب الرحلة اللفوي  

 إليه األساطير األولى.

ل أن يقال بالت كيد أن ذل  الكتاب أو هذا أول تصنيف في حقل أما أدب الرحلة المكتوب المدون،  فمن المستحي 

 أدب الرحلة على اإلطالع.

 Heroنعم! أول كتاب في حقل أدب الرحلة اطلي وتعر  عليه الباحشون هو كتاب مصنف إدريقي هيرودوت ) 

Dotus وإيران، وتودل في اللمال ( )قبل ميالد المسيح عليه السالم بقرون(، الذي زار مصر وقبرص وفينيقيا وآشور

 إلى البوسفور، وأودع ملاهداته في هذه الرحالت تاريخه الكبير.

قبل  330للرحالة اإلدريقي ميگس تهنيز، قام بهذه الرحلة في « سفرنامه هند» INDICAوأقدم الكتب الشاني  

 وثقافة الهند في عصره. ميالد المسيح عليه السالم، وكتابه هذا يُعد من الكتب الوثائقية المعتمدة لتاريخ

ونلتقي في القرن الشاني للميالد ببطليموس اإلسكندري، وهو إدريقي األصل، وقد ترك كتابين في الجغرافية  

 والفل ، ونراه يدون وصفا مفصال للبلدان واألماكن في عصره ذاكرا أطوالها وعروضها، ومبينا بالرسم مواقعها.

الرحالة الصيني هيون سانگ ، الذي قرى من عمره الفترة الممتدة من ونلتقي في القرن السابي الميالدي ب 

 م  في الهند، وارتحل إلى أرجاء الهند، ثم دون ملاهداته في كتابه.645م إلى 630

 نل ة أدب الرحلة في التراث العربي:

الجاهليـة، يبين وأما نل ة أدب الرحلـة في التراث العربي فالباحث يجده  مبشوثا دير مدون في أشعار العرب  

 الرحالــة فيــه بعض المعلومات الشقافية، ويُظهر ملاعر تختلج في قلبه بملاهداته في أثناء الرحلة.

وأجدر أن يعد في أدب الرحلة ما روي في كتب األحاديث عن هجرة النبي صلى هللا عليه وسلم إلى المدينة  

لة، وبعشاته صلى هللا عليه وسلم إلى الملوك والسالطين. ألن المنورة، وهجرة أصحابه عليه الصالة والسالم إلى الحب

 المرويات عن هذه تكلف لنا المعلومات الشقافية والجغرافية والدينية وديرها.

ومن أدب الرحلة في فجراإلسالم ما روي عن تميم الداري رضي هللا عنه وهو والي رسول هللا صلى هللا عليه  

أحد أقاليم فلسطين، ويتحدث تميم عن رحلة له ببحر اللام، حيث قذفت به عاصفة وسلم في أرض بالقرب من الخليل 

 هو وصحبه إلى جزيرة مهجورة، رأو فيها رأي العين المسيح الدجال.

 وتحوم اللكوك حول هذه القصة، ولسنا اآلن بصدد بحشها. 

الرحلة مما روي في رحلة عشمان الباحث يجد مزيدا في التراث العربي في ذل  العصر مشل هذه النماذج ألدب  

 بن العاص الشقفي إلى تهانه مومبائي، وفي رحلة العالء الحررمي إلى اصطخر .

 إلى بداية النهرة العربية(« القرن التاسي الميالدي»العصر الوسيط )من القرن الشالث الهجري 

رحالت العربي، وإسهامات هذا هو عصر النرج واالزدهار في أدب الرحلة بلكل عام وال سيما في أدب ال 

 المسلمين في هذا العصر في حقل أدب الرحالت أكشر من ديرهم على اإلطالع.

 ومن أشهر الكتب في أدب الرحالت العربي في هذا العصر: 

 القرن الشالث الهجري )التاسي الميالدي (

 هـ(.206ؤرخ هلام الكلبي)ت حوالي كتاب األقاليم، والبلدان الكبير، والبلدان الصغير، وأنساب البلدان: للغوي الم

سلسلة التواريخ لسليمان التاجر، قام برحالت عبر المحيط الهندي و المحيط الهادي إلي بالد الصين رجاء أن  

 ينقل عروض الهند و الصين إلي البالد العربية.

 القرن الرابي الهجري )العاشر الميالدي (

 مروج الذهب ومعادن الجوهر: للمسعودي 

ابن فرالن: ألحمد بن فرالن، إن مل  البلغار طلب من الخليفة المقتدربعشة . فترتب عليه أن أرسل  رحلة 

 م بعشة، جعل رياستها البن فرالن. فقام بمهمته بلكل جيّد.921هـ/309الخليفة سنة 

 م(934-849هـ/322 - 235أبو زيد البلخي) صور األقاليم ألحمد بن سهل، 

 جعفر كتاب البلدان: لقدامة بن 

 م(977هـ/ 367صورة األرض: لمحمد أبو القاسم بن حوقل)ت  

 عجائب البلدان: لمسعر بن مهلهل أبي دلف 

 القرن الخامس الهجري )الحادي علر الميالدي(

 هـ(440تحقيق ما للهند من مقولة، مقبولة في العقل أو مرذولة للبيروني )ت  
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افتتاح صفحة جديدة من صفحات ذل  الكتاب الفريد، حيث في منتصف القرن الخامس الهجري شهد أدب الرحلة  

احتل هذه الصفحة بعض رحالة وجغـرافيي المغـرب اإلسالمي، إذ شرعوا في الدخول إلى هـــذا العالـم، منهم أحمــد بن 

ا القــرن أبو ، وأكـبر رحالــة االنــدلس في هذ«نظام المرجان في المسال  والممال »عمـرالعذري، خلف لنا كتابا، سماه 

 هـ( وله كتابان: المسال  والممال ، و معجم ما استعجم من أسماء األماكن والبقاع.487عبيـد عبد هللا البكري )

 القرن السادس الهجري )الشاني علر الميالدي(

القرن  يكاد هذا القرن ينافس القرن الرابي في حجم اإلنجاز الكبير على صعيد الجغرافيا وأدب الرحلة، وإذا كان 

الرابي قد تميز  بعدد الرحالة الكبير، فقد تميز القرن السادس بقوة هؤالء الرحالة وأهمية اآلثار التي خلفوها، والمناهج 

 التي اتبعوها في جمي المادة وتدوين الملاهدات.

 ومن أهم آثار هذا القرن: 

 تحفة األلباب ونخبة األعجاب ألبي حامد الغرناطي 

 ئب المغرب ألبي حامد الغرناطيالمغرب عن بعض عجا 

هـ( هو الذي وضي الخرائط لجمهي أنحاء العالم 560نزهة الملتاع في اختراع اآلفاع لللريف اإلدريسي ) 

 المعمور آنذاك، وصمم كرة من الفرة صورة كافة تراريس العالم.

في عنوان مؤلف، « رحلة»هـ( الذي كان أول من استخدم لفم 543ترتيب الرحالت ألبي بكر العربي )ت  

 ويعتبر بهذا أول من وضي أساس أدب الرحالت بالصورة الفنية الم مولة.

هـ(  هو الذي اكتملت على يديه مالمح 614رحلة ابن جبير  ألبي الحسن محمد بن أحمد بن جبير الكناني )ت  

ذكر الغرائب والعجائب  أساسية ألدب الرحلة العربي، حيث حرص على تدوين مذكراته وملاهداته يوما بيوم، وتجنب

 التي يميل ديره إليها.

هـ( رزقه هللا عمرا فوع التسعين، وقرى كل عمره في 584االعتبار لألمير المجاهد أسامة بن المنقذ )ت  

 السفر والحرب، وكان صديقا للقائد العظيم األيوبي.

 القرن السابي الهجري )الشالث علر الميالدي(

 القرن:من أهم إنجازات رحالة هذا  

هـ( هذا الكتاب منقطي النظير، وال يزال من أهم المعاجم 626مجلدات ضخمة( لياقوت الحموي )ت  7معجم البلدان )

 الجغرافية، التي يركن إليها.

 هـ(569تاريخ المستبصر  ليوسف بن يعقوب الدملقي اللهير بابن المجاور )ت  

 على أدع وصف لبالد اللمال اإلفريقي.الرحلة المغربية لمحمد العبدري ،هذا الكتاب اشتمل  

 القرن الشامن الهجري )الرابي علر الميالدي(

 من أهم كتابات أدب الرحلة في هذا القرن: 

 هـ(732مختصر تاريخ البلر  ألبي الفداء )ت  

 هـ(، قد حظي الكتابان بإهتمام خاص لدى مؤرخي العلم في أوروبا.732تقويم البلدان ألبي الفداء )ت  

ة النظار في درائب األمصار وعجائب األسفار  )ذروة أدب الرحلة العربي( ألبي عبدهللا اللواتي الطنجي تحف 

المعرو  بابن بطوطه، يعد كتابه أكشر كتب الرحلة إمتاعا وجاذبية، فرال عن احتوائه على كم هائل من المادة األدبية 

 والجغرافية واإلثنوجرافية.

م( كان تركيزه األكبرعلى 808شرقا ودربا لعبد الرحمن بن خلدون )ت التعريف بإبن خلدون ورحلته  

استعراض سيرة حياته، بينما شغلت رحلته المحل الشاني في األهمية، مي ذل  فالكتاب يترمن نصا جيدا في أدب الرحلة 

 العربية، إذوتنوعت وكشرت مخاطرها.

 إلي بداية النهرة العربية(: القرون إلى بداية النهرة العربية )من القرن التاسي للهجرة

يمكن أن تسمي هذه الحقب من الزمان بعصر المفــازة في مجال أدب الرحلـة علي وجه اإلطالع بالنسبـة إلي  

 القرون المارة عليها منذ النل ة إلي نهاية القرن الشامن للهجرة.

كانت علي وش  التدمير و الرياع. و مرجعه إلي أن أوضاع العرب السياسية و اإلقتصادية و االجتماعية كلها  

 بل تردت كلها من أوج المجد إلي حريض الذل بلكل عام.

دير أنها لم يركد معينها؛ بل جري جريانا كمشل دؤوب حلزون. و ظلت هذه الحالة   لهذا قلّت الرحالت طبيعيا 

 مستمرة إلي عصر النهرة العربية.

عبد الغني النابلسي )ت  هذه الحالة المريرة فمن أشهرهمأما من قام برحالت إلي األمصار و البلدان في  

م( من فقهاء دملق الحنفية. كان له يد بيراء في النظم و النشر فرال عن علوم الدين. له مؤلفات 1731هـ/1143
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أدب  باإلضافة إلي ذل  هناك عدد قليل من الرحالة الذين تعاطوا «.الرحلة الحجازية»عديدة. أما كتابه في الرحلة فهو 

 الرحلة حينئذ.

حتى « التاسي علر الميالدي»والعصرالحديث من بداية النهرة العربية إلى اآلن )من مطلي القرن الشالث علرللهجرة 

 اآلن(

الرحالت العربية عادت إلى البزوغ واالزدهار من جديد في ثوب مختلف مي مطلي القرن الشالث علر للهجرة  

 )التاسي علر الميالدي(

و أخذ يتزايد مبل  بعشات علمية من قبل العرب إلي العالم الغربي  عالم الغربي بالعالم العربي من جديدفاتصل ال 

 كشيرا.

توجهت رحالت العرب آنذاك إلي أوربة بلكل خاص و عنيت كتبهم بوصف مناظر بلدان أوربة الطبيعية و ما  

األمريكية بلطريها. على جانب آخر ألقي بعض الرحالة  شاكل ذل . ثم أعار العرب اإلهتمام برحالت نحو الوالية المتحدة

العرب بالهم إلى التجوال في وسط أفريقيا و جنوبيها. هذا و قد اعتدوا بتطويف في الهندوالصين حتى لم يتركوا أي 

 منطقة إال وقد رحلوا إليها ووصفوها.

سنة  محمد عمر التونسي حديثف ول من قام من العرب برحلة بالمعني الحقيقي للكلمة في هذا العصر ال 

 «.تلحيذ األذهان»م و ألف كتابا في رحلته عنوانه 1903

تخليص اإلبريز في تلخيص »و أيرا اشتهرحينئذ فيما يخص الرحلة الطهطاوي. و كتابه في هذا المجال هو  

 «.باريز

 فمن أشهرالرحالة في العصر الحديث 

 «.من مصر إلى مصر»سا، كتابه في هذا المجال هو الذي سافرإلي الجزائر و تونس و فرن محمد فريد 

الذي رحل إلي العالم اإلسالمي كله طوال ثالثين عاما. وذكر ملاهداته وملاعره في  عبد العزيز الشعالبي و 

 «.مذكراته»

 أهم الكتب التي ألفت بصدد أدب الرحلة في العصر الحديث : 

ألحمد زكي باشا. « السفر إلي المؤتمر( »2الطهطاوي. )لرفاعة ب  « تخليص اإلبريز في تلخيص باريز( »1) 

رحلة محمد ( »5لحسن توفيق. )« الرحلة إلي ألمانيا( »4ألحمد فارس اللدياع. )« الواسطة في أخبار مالطة( »3)

ملوك ( »9لمحمد لبيل. )« رحالت( »7لمحمد بيرم. )« صفوة االعتبار( »6لمحمد شريف. )« شريف إلي أوربة

« ذكريات ال تنسي( »11لمحمد بن ناصر العبودي. )« إطالة علي نهاية العالم الجنوبي( »10ن الريحاني. )ألمي« العرب

ألبي الحسن « مذكرات سائح في اللرع العربي( »13و )« من نهر كابل إلى نهر اليرموك( »12لمحمد المجذوب )

لمحمد « ملاهداتي في بالد العنصرين( »15للليخ محمد ياسين. )« الرحلة إلي المدينة المنرة( »14علي الندوي. )

 ناصر العبودي.

 أدب رحالت الحج:

لقد حظيت رحلة الحج بعناية خاصة من لدن العلماء والرحالة والمؤرخين عبر مراحل التاريخ اإلسالمي، ولقد  

رحلة الحج في  موضوع تجلى ذل  في كشرة ما دار حولها من المؤلفات منذ وقت مبكر إلى وقتنا هذا وال مراء في أن

 كتابات وعيون الرحالة والمؤرخين شاسي وواسي ومتعدد الجوانب حيث تمشل رحلة الحج حجر الزاوية.

من كتب رحالت الحج بعرها كتاب خاصٌّ عن رحلة الحج فقط، وبعرها كتاب رحلة عامَّة ضمَّنها مؤلفها حديشاً  

 عن رحلته إلى الحج والحجاز.

نها مؤلفها حديشاً عن رحلته إلى الحج تذكرة باألخبار عن  -1  اتفاقات األسفار  البن جبير )كتاب رحلة عامَّة ضمَّ

 هـ.579والحجاز.( قد قام برحلته إلى الحجاز  

هي رحلة جليلة، فيها لمسات أدبية جميلة، وليس في رحلته إال مؤاخذات خفيفة، كعده أنه ال إسالم صحيحا إال  

 في المغرب.

ما جمي بطول الغيبة للليخ ابن ُرشيد الفهري )كتاب رحلة عامَّة ضمَّنها مؤلفها حديشاً عن ملء العيبة ب -2 

 هـ..684رحلته إلى الحج والحجاز(. قد قام برحلته إلى الحجاز  

رحلته جميلة جليلة، فيها عدد من المسائل الفقهية، وفيها وصف للحرمين جميل لطيف،وفيها اعتناء بمسائل  

 تراجم لجمي دفير من أهل العلم.األدب، وفيها 

مستفاد الرحلة واالدتراب للليخ قاسم بن يوسف التُجيبي )كتاب رحلة عامَّة ضمَّنها مؤلفها حديشاً عن  -3 

 هـ..696رحلته إلى الحج والحجاز(. قد قام برحلته إلى الحجاز  

ب الجسيمة التي يتجلمها راكب وهي جليلة أيرا، من أهم ما جاء في هذه الرحلة إظهارها بوضوح مدى الصعا 

 البحر في ذل  العصر. فيها الكشير من القصص، وشيء يسير من التصو .
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تخفة النظار في درائب األمصار وعجائب األسفار البن بطوطة )كتاب رحلة عامَّة ضمَّنها مؤلفها حديشاً عن  -4 

 هـ.726رحلته إلى الحج والحجاز( قد قام برحلته إلى الحجاز  

 أشهر الرحالت مطلقا، وأسلوبه معرو ، فهو يكشر من سوع الحكايات ويتوسي في ذكر التراجم. رحلته 

 هـ..1072ماء الموائد للعياشي )كتاب خاصٌّ عن رحلة الحج فقط.( قد قام برحلته إلى الحجاز   -5 

جاز، ويعدها بعض هي رحلة مفيدة شاملة لكشير من تفاصيل الحياة االجتماعية والدينية واالقتصادية في الح 

 المعاصرين أوفى الرحالت وأكشرها فائدة على اإلطالع.

 هـ..1299الرحلة الحجازية للليخ عشمان بن إبراهيم السنوسي، قد قام برحلته إلى الحجاز   -6 

هي جزء من رحلة طويلة، زار أثناءها المصنف بعض دول أوربا، فيها تفصيالت عن وضي الحجاز العلمي  

 ياسي، وللمصنف إلمام حسن بعلم التاريخ، وهو متمكن من ناحيتي الفقه واألدب.والديني والس

 مرآة الحرمين للواء إبراهيم رفعت باشا: )كتاب خاصٌّ عن رحلة الحج فقط(. -7 

هـ. أصال، ثم أضا  إليها معلومات مهمة، 1318قد حج المصنف أربي مرات، فجعل رحلته األولى سنة   

 الث التي قام بها بعد ذل .استقاها من رحالته الش

هي رحلة ضخمة من أهم الرحالت، ولقد زاد في قيمتها احتوائها مئات الصور اللمسية لجدة ومكة والمدينة  

والملاعر، وفي الكتاب تفصيل وا  كا  عن كل ما يتعلق بالمناس  تاريخا وواقعا، وفيه وصف كامل لمكة والمدينة، 

 ، وكل ذل  في ثوب أدبي ممتي.وفيه مسائل فقهية وتاريخية كشيرة

الرحلة الحجازية لألستاذ محمد لبيب البتنوني )كتاب خاصٌّ عن رحلة الحج فقط(. قد قام برحلته إلى الحجاز   -8 

 هـ..1327

في الرحلة حديث مطول عن الحرمين تاريخا وفقها وسياسة واقتصادا، وفيها حديث عن تاريخ الحج في  

 انات واللعب.اإلسالم وعند ديره من الدي

ما رأيت وماسمعت لخيرالدين الزركلي )كتاب خاصٌّ عن رحلة الحج فقط(. قد قام برحلته إلى الحجاز   -9 

 هـ..1339

هذه الرحلة على قمة البالدةوالقوةاألدبية، وزارالمصنف الطائف. فوصفها وبواديها وبساتينها وأهلها وصفا  

 مفصال شامال.

اطر الحاج إلى أقدس مطا  لالمير شكيب أرسالن )كتاب خاصٌّ عن رحلة الحج االرتسامات اللطا  في خ -10 

 هـ.1348فقط(. قد قام برحلته إلى الحجاز  

ذكر في هذا الكتاب جوانب تاريخ مهمة عن الجزيرة العربية، وذكر طرقها ومعادنها وهوائها، وزار الطائف،  

 فوصفها وصفا مفصال شامال.

 لي  جزل رصين، أتى فيه أحيانا بكلمات دريبة جريا على عادته.وكتب هذه الرحلة ب سلوب ب 

في منزل الوحي للدكتور محمد حسين هيكل )كتاب خاصٌّ عن رحلة الحج فقط(. قد قام برحلته إلى الحجاز   -11 

 هـ..1355

، وهذا الحج هي من أطول الرحالت وأكشرها فائدة، فقد جمعت تقريبا كل الفوائد التي ذكرت في الرحالت السابقة 

 يعد تحوال في حياة الدكتور الذي كان بعيدا عن الفكر اإلسالمي.

 ديض من فيض في أدب رحالت الحج. -وهللا   –هذا ما عددته  

 أنواع أدب الرحلة

يتنوع أدب الرحالت بتنوع أدراض الرحلة وباختال  وجهة أنظار الرحالة وديره من األسباب، وأنواعه ما  

 يلي:

 القصصيأدب الرحلة  

 أدب الرحلة الجغرافي 

 أدب الرحلة الشقافي 

 أدب الرحلة الملاعري 

 أدب الرحلة الديني 

 فوائد أدب الرحالت

 عن –وهو مستريح في درفته  –* يعر  قارئ األدب الرحلة  

 وثقافتها.  * بالد أجنبية. 

 وجغرافيتها. * وهيئتها اإلجتماعية.  

 * ومناظرها الجميلة. 
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الرحال كاتبا قديرا، فالقارئ ك نه يرى هذه األشياء رأي العين، ويحسب نفسه مرافقا للرحالة. * بل إن كان  

 وباإلضافة إلى ذل  يتمتي ب دبه وأسلوبه..

*  *  * 

 أهم المصادر والمراجي

 الرحلة في األدب العربي ، للدكتور شعيب حليفي (1)

 الرحلة في التراث العربي ، لألستاذ فؤاد قنديل (2)

 الرحالت للدكتور شوقي ضيف (3)

 أشهر رحالت الحج ، للعالمة الليخ حمد الجاسر (4)

 المختار من الرحالت الحجازية للدكتور محمد بن حسن اللريف (5)

 مكة في مائة رحلة مغربية ورحلة ، للدكتور عبدالهادي التازي . –رحلة الرحالت  (6)

 

 

 

 

 

 

 المحاضرة الخامسة

 المسلمينالعلوم العقلية عند 

 

 :الطب

اهتم العلماء المسلمين بتطوير الحرارة اإلسالمية بل والعالم اجمي وهذا عن طريق معرفة علم الطب وتطويره، الن 

الطب ظهر منذ وجد اإلنسان على ظهر األرض، لذا اهتم علماء المسلمين بالدراسة والتجريب والت ليف، فانتهي بهم 

مهمة في علم الطب، ولذل  قمت بعمل بحث عن الطب، كي افتح ملف كامل عن دور المطا  إلى تخليد مت ثر وابتكارات 

 علماء المسلمين في الطب.

 تعريف الطب

الطب هو من اهم العلوم العقلية التي تناولها اإلنسان، ألنها دخلت في االهتمام بصحة اإلنسان واالعتناء به، فالطب 

 أعراء البدن وأسباب تل  المرض. يعتبر فرع من فروع الطبيعيات ألنه يخص عرو من

 الطب قبل اإلسالم

أن بدايات الطب ظهر منذ وجد اإلنسان على ظهر األرض وهو يهتدي بالهام ربه إلى أنواع من التطبيب تتفق مي 

 مستواه العقلي وتطوره اإلنساني، وكان ذل  النوع يعر  بالطب البدائي انسجاما مي المستوى الحراري لإلنسان.

 ظهور اإلسالم الطب بعد

يعد علم الطب من أوسي مجاالت العلوم الحياتية التي كان المسلمين فيها إسهامات بارزة على مدار عصور حرارتهم 

الزاهرة، وكانت تل  اإلسهامات على نحو دير مسبوع شموال وتميزا وتصحيحا للمسار، ولم يقتصر إسهام الحرارة 

لا  األمراض المختلفة، ووصف األدوية المناسبة لعالج هذه األمراض، بل اإلسالمية في مجال العلوم الطبية على اكت

اتسي وامتد إسهام المسلمين في الحرارة الطبية حتى بل  مرحلة الت سيس لمنهج تجريبي دقيق يتفوع ويسمو على 

لمصرية واليونانية مناهج المدارس الطبية التقليدية التي كانت سائدة قبل اإلسالم، كالصينية والهندية والبابلية وا

والرومانية بل والمدرسة العربية قبل اإلسالم، فعلى الردم مما وصلت إليه هذه الحرارات القديمة من مقدرة فائقة على 

اكتلا  األمراض وبعض عالجاتها، فإن سيطرة كهنة المعابد واألديرة في هذه الحرارات القديمة على مهنة الطب قد 

فات واألوهام المتعلقة باعتقاد سيطرة بعض األرواح اللريرة على جسد اإلنسان مما يسبب أدخلت فيها كشيًرا من الخرا

 له معاناة المرض والوجي، ومن ثم فقد مزجوا بين العالج بالمفردات الطبية والطالسم والتعاويذ السحرية.
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 دور علماء المسلمين في الطب

اإلسالمية، ذل  الن العرب المسلمين لم يكتفوا بما توصلوا به ديرهم يعد الطب عند المسلمين من اهم اإلنجازات العربية 

وبما كان لديهم، وإنما قاموا بالدراسة والتجريب والت ليف، فانتهي بهم المطا  إلى تخليد مت ثر وابتكارات مهمة في 

  سو  أقوم بتوضيح تل  هذا الحقل، من بينها التخصص الذي ظهر نتيجة كشرة عدد األطباء في البالد اإلسالمية، ولذل

 التخصصات لتوضيح عبقرية العقل العربي المسلم.

 أوال: طب الطبائعيون:

يقصد الطبائعيون أي األطباء الذين يعالجون األمراض الباطنية، الذين كان يدرسون تركيب البدن ومزاج األعراء 

فيها، وتم معرفة من خالل الملفات التي  واألمراض الحادثة فيها وأسبابها، وأعراضها وعالماتها واألدوية النافعة

توصلنا إليها إلى إن المسلمين كانوا على دراية كبيرة بقروح المري واألمعاء والكبد وأمراضه التي وصفوها إكلينيكيا 

جيدا، وفرقوا بين الورم الحاد أو الدبيلة، وهو المعرو  بخراج الكبد، وبين الورم الصلب أي السرطاني، واالستسقاء 

ذي ميزوا بين أنواع ثالثة منه هي الزقي واللحمي والطبلي، وتميزوا أيرا بالتفريق بين االستسقاء والفتق، والذي ال

 يلجا إليه اليوم للتدقيق بين الحالتين.

 ثانيا: طب الجرائحيون 

بدا األمر بسيطة يقصد بهم من األطباء الذين يقومون بإجراء العمليات الجراحية، ومن المعرو  إن الجراحة كانت في م

وتعر  عند المسلمين بصناعة اليد، ألنها من جملة أعمال الفصادين والحجامين، الذين كانوا يقومون بالعمليات 

الجراحية البسيطة كالكي والقصد والبتر، وذل  تحت إشرا  المحتسب الذي كان يلترط على الفاصد معرفة تلريح 

طة بتركيبها وكيفيتها، وعلى الحجام الرشاقة وخفة اليد حتى ال يجوع األعراء والعروع والعرل واللرايين، واإلحا

 المحجوم.

 ثالشا: طب الكحالون:

يقصد بهم أطباء العيون، والذين يختصون ب مراض العين بسبب كشرتها وانتلارها في البالد الحارة كمصر واللام 

سان، فنجحوا في التميز بين سبي طبقات بداخلها والعراع، فبدوا بتلريح عيون الحيوانات التي ال تختلف عن عين اإلن

هي الملتحمة، وهي طبقة بيراء رقيقة تلتحم حول استدارة القرنية، وتلتحم بجميي جوانب العين، وعرفوا أيرا كل ما 

يخص العين ولم يقفوا على المعرفة فقط، بل اكتلفوا األمراض التي تصيب طبقات العين المختلفة، ونجحوا كذل  في 

ة العديد من العلل التي تعرض لرطوبتها الشالث كالرمد ب نواعه، واالنتفاخ والحكة بفرل أبحاثهم المستمرة في مداو

 مجال طب العيون.

 رابعا: طب المجبرون:

يقصد بهم أطباء العظام الذين كانوا يتولون عالج العظام وتجبيرها، وكان ال يحل الحد أنى تصدي للجبر أال بعد أن يلم 

السادسة من كتاب بولص االجانيطي، وبعدد عظام اإلنسان وهو مائتا عظم وثمانية وأربعون، وبصورة كل  بالمقالة

عظم منها، وشكله وقدره، حتى إذا ما انكسر منها وانخلي رده إلى موضعه على هيئته التي كان عليها، كما انهم برعوا 

مكانه، وكان يلدون على العظم المكسور بعجائن من في عالج الكسور عن طريق تسويتها أو برد العرو المخلوع إلى 

دبار الرحا المعجون ببياض البيض واللفائف والجبائر المستخدمة من أدصان القصب العريض المجو  أو من خلب 

الصنوبر أو من جرائد النخيل، التي كانوا يلدون عليها بعصائب من األربطة، وعرفوا أيرا التدخل الجراحي لمعالجة 

 اذا كان الكسر مصحوبا بجرح أو خرع في الجلد، وقد بني أطباء التجبير معرفتهم بالعظام على أساس الملاهدة.العظام 

 ملف كامل عن حياة عبقري الطب العربي

 

 خامسا: طب األسنان:

ردم أن طب األطفال لم يكن يمشل فرعا مستقال من فروع الطب في اإلسالم، ولم يكن له متخصصون تفرعوا لممارسته، 

حظي بعناية ادلب أطباء هذا العصر، بدليل ما ورد عن الرازي والزهراوي وابن سينا من معلومات طبية عن إال انه قد 

أمراض األسنان وطرع عالجها ووقايتها، وقد الحم أن المؤلفات العربية اإلسالمية في الطب انهم عرفوا تسكين األم 

عن طريق استخدام الزيوت والسمن المغلي، كما انهم  األسنان عن طريق الكي الحراري بالمعادن المحماة بالنار، أو

كانوا على دراية تامة ب ساليب تعويض األسنان المفقودة عن طريق اتخاذ بديل لها من عظم البقر ودها بخيوط من 

لوال أن اشق ” الذهب والفرة، وعرفوا أيرا وقاية األسنان ونظافتها عن طريق السواك، لقوله صلي هللا عليه وسلم

، أو عن طريق السنونات وهي المساحيق والمحاليل التي كانوا يستعملونها لمني ”ي ألمرتهم بالسواك عند كل صالةامت

 األسنان من الت كل، ووقايتها من تولد الحفر أي التسوس.

 سادسا: طب النساء:

https://ab7as.net/%d8%a8%d8%ad%d8%ab-%d8%b9%d9%86-%d8%a7%d8%a8%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%81%d9%8a%d8%b3-%d9%85%d9%84%d9%81-%d9%83%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%b9%d9%86-%d8%ad%d9%8a%d8%a7%d8%a9-%d8%b9%d8%a8%d9%82%d8%b1/
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المسلمين يخجلن إن ردم إن اللريعة اإلسالمية قد حرمت الخلوة األجنبية والدخول عليها، وردم إن دالية نساء 

يفحصهن األطباء من الرجال في أمراضهم الخاصة، حرص هؤالء األطباء على تعليم القوابل طرع فحص النساء 

ومعالجتهم، وبالردم من ذل  كله إال أن األطباء المسلمون كانوا على دراية بالعديد من األمراض النسائية وطرع 

لمصاحبة له، بل وتوصلوا لمعرفة إن المرأة قد تحمل بشالث أجنة أو عالجها، كاحتباس الطمث وأسبابه واألوجاع ا

أربعة، وعن كيفية استخراج الجنين من جو  امه باللق الجراحي حيا أو ميتا، وعن النفاس وما يترتب عليه من 

 أمراض كالنز  الناتج عن تعفن الرحم واحتباس الدم، وحاولوا التعر  على جنس الجنين.

 ل:سابعا: طب األطفا

عر  األطباء المسلمون أيرا طب األطفال والعلل التي كانت تعرض لهم وطرع عالجها، فقد بحشوا في علم األجنة 

واألمراض الناتجة عن الوراثة، ومواليد السبعة أشهر وأصول تربيتهم، والمرضة واللروط الواجب توافرها فيها، 

ع الحليب للطفل، وهذا ما يؤيده الطب الحديث، وقد اهتموا وأصنا  الحليب، فاجمعوا على إن حليب األم هو أفرل أنوا

أيرا باألمراض التي تصيب األطفال ووسائل عالجها، كسعال والمغص واإلسهال والقيء، وتجمي الماء في رؤوس 

الصبيان وورم الحلق، وأخري من األمراض، وكانوا على دراية أيرا ب مراض العرالت واألعصاب أي شلل األطفال، 

 وضح إن األطباء قد سبقوا أطباء الغرب في مجال طب األطفال.لذل  

 ثامنا: الطب النفسي والعقلي:

كان أطباء العصر اإلسالمي يلجئون أحيانا في عالج األمراض العصبية إلى النخيل أو الصدمات المفاجئة، فقد إنلات 

ما أوقف عليهم أقساما خاصة في البيمارستاتات خاصة بهم، ينسب أقدامها إلى الخليفة العباسي المنصور، ك

البيمارستاتات الكبرى، كان لهم فيها ضرب من العالج تمشلت في تخصيص مرافق لكل مريض ي خذه باللين والرفق، 

وكانوا يعالجون أيرا باألفيون، فيما كانوا أوروبا يعالجون بالعزل والتقييد بالسالسل، ألنهم ال يعرفون عالج لهم سوى 

 وظلوا كذل  حتى نهاية القرن الشامن علر الميالدي.الررب والتعذيب، 

 اهم علماء المسلمين في مجال الطب

 م(932-ه854أبو بكر الرازي )-1

 نل ة أبو بكر الرازي:

محمد بن زكريا الرازي الملقب ب بو بكر الرازي عاش في القرن الشالث والرابي الهجري، كان أعظم األطباء وأكشرهم 

كان يهتم بدراسة العلوم التجريبية، وعند بلوده سن الشالثين اتجه إلى دراسة الكيمياء والفلسفة  ابتكارا وإنتاجا، ألنه

 والطب ونب  في علم الطب بعد أن تجاوز األربعين.

 إنجازات أبو بكر الرازي:

لسريرية والتي نب  أبو بكر الرازي في الصف األول من األطباء العرب، بل من أطباء العالم حيث امتاز بدقة المالحظة ا

 تعني بدراسة حالة المريض وسجل له ما يقارب الشالثة والشالثين مالحظة سريرية.

 أسس أبو بكر الرازي المعالجة في األمراض التناسلية والوالدة وجراحة العيون.

 أبو بكر الرازي أول من كتب في أمراض األطفال.

 وان والروائح من المواد العروية.استخدام أبو بكر الرازي الفحم الحيواني في إزالة األل

 استخدم أبو بكر الرازي خيوط الجراحة.

 اكتلف أبو بكر الرازي البول السكري.

 استعمل أبو بكر الرازي الماء البارد لعالج الحروع.

 اكتلف أبو بكر الرازي عالج مرض الطاعون.

 عرض أبو بكر الرازي أثر العامل النفسي في صحة المريض.

 لرازي أمراض الجدري والحصبة وصف علمي.وصف أبو بكر ا

 شرح وافي لجراحة استخراج الماء األبيض من العين.

 مؤلفات أبو بكر الرازي:

كتاب الحاوي الذي يعد أكبر موسوعة طبية حيث تحتوي على الكشير من األجزاء وكل جزء يهتم بمرض ومنها أمراض 

 وأمراض الشدي والرئة والمعدة والحمل. الرأس، أمراض العيون، وأمراض األذن واألنف واألسنان

 كتاب المنصوري في الطب الذي ألفه ألمير خرسان، يحتوي هذا الكتاب على علر مقاالت.

 كتاب تقسيم العلل.

 كتاب الفصول.

 كتاب الحصبة والجدري.

 كتاب الفرع بين األمراض.
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 كتاب مدخل إلى الطب.

 م(:1037ه/428ابن سينا )ت -2

 نل ة ابن سينا:

أبو علي الحسين بن عبدا هلل، ألمي اسمه بعد الرازي في تاريخ الطب العربي، وقد لقب للهرته بالليخ الرئيس، هو 

 وأطلق عليه البعض لقب أمير األطباء أو أبو الطب.

 إنجازات ابن سينا:

 ابن سينا أول من شخص المرضى ومعالجتهم عن طريق االستدالل بالبول والبراز والنبض.

 من وصف االلتهاب السحائي. ابن سينا أول

 ابن سينا أول من فرع بين الللل الناتج عن سبب خارجي.

 وصف ابن سينا السكتة الدمادية الناتجة عن كشرة الدم.

 قدم ابن سينا عدة اكتلافات عن التهاب أدلية الدماغ وطرع عالجها.

 شخص ابن سينا الكشير من األمراض الجلدية واستطاع عالجها.

 ا االلتهاب الرئوي عن االلتهاب السحائي الحاد.ميز ابن سين

 فرع ابن سينا بين المغص المعوي والكلوي واستطاع وصف عالج لهما.

 ابن سينا أول من وصف حاالت النواسير البولية وحمى النفاس والعقم.

 ابن سينا هو أول من وضح إن جنس الطفل ونسبته إلى الرجل.

الخارجية لإلنسان كالبصر والسمي والذوع مركزها الدماغ وبرهن أن العوامل  ابن سينا هو أول من أثبت أن الحواس

 النفسية لها إثر عن جسد اإلنسان.

 مؤلفات ابن سينا:

قام أبو علي ابن سينا بت ليف ما يقارب مائتين وخمسين مؤلفا بين كتاب ومقالة ورسالة، في كل من الطب والمنطق 

الذي يعد كتاب متكامل حيث يختص في ” القانون في الطب“مؤلفات ابن سينا  واألخالع والفلسفة وديرها، ومن أشهر

الفلسفة والطب واألمراض واألدوية، وتم ترجمة هذا الكتاب إلى العديد من اللغات، درس هذا الكتاب في الكشير من 

 الجامعات في جميي أنحاء العالم.

 م(1030-ه433أبو القاسم الزهراوي )-3

 نل ة أبو القاسم:

و خلف بن العباس، ولد في مدينة الزهراء األندلسية، وهو يعتبر رائد الطب الجراحي، مارس الزهراوي مهنة الطب ه

في معظم حياته مما أكسبته شهرة واسعة في هذا المجال، كما استمر في دراسة العلوم اللرعية والعلوم الطبيعية ف بدع 

 فيها.

 إنجازات أبو القاسم:

 لريان لمني النزيف بخيط حرير.أول من استعمل ربط ال

 أول من أجرى عمليات صعبة كلق القصبة الهوائية واستئصال اللوز وسرطان الشدي بكل نجاح.

 أول من استخدم العالج بالكي إليقا  النزيف.

 أول من عرض طريقة استئصال الحصى من مشانة المرأة عن طريق مهبلها.

التي ال تترك أثرا وذل  باستخدام أمعاء القطط، وكيفية استخدام إبرتين أول من وصف طريقة خياطة الجروح الداخلية 

 في خيط واحد.

 أول من أشار إلى الحمل خارج الرحم، وشق جيب المياه أثناء المخاض لتسهيل الوالدة.

 أول من اكتلف ملقط الوالدة وآلة لتوسيي الرحم ومنظارا خاصة للرحم.

 مؤلفات أبو القاسم:

 اء.كتاب أمراض النس

 كتاب استحرار األدوية.

 كتاب تفسير األكيال واألوزان.

 كتاب التصريف.
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 العلوم العقلية

 

 العلوم العقلية

 

 حركة الترجمة والنقل من التراث الهندي والفارسي واليوناني

 

 اليونانية ( إلي الشقافة العربية عن طريق –الفارسية  –تسربت الشقافات األجنبية ) الهندية 

 

 تكاك المباشر بعناصر هذه الشقافات. االح1

 

 . دخول سكان البالد المفتوحة في اإلسالم.2

 

 النقل والترجمة من الشقافات األجنبية إلى العربية.

 

 نتائج: تسرب الشقافات األجنبية للشقافة العربية

 

 ما نتائج: تسرب الشقافات األجنبية للشقافة العربية ؟؟

 

 قدر متفاوت.أخذ العرب من هذه الشقافات ب -1

 

 فهمها العرب واستوعبوها وأضافوا إليها. -2

 

 اجتمعت هذه الشقافات في الشقافة اإلسالمية. -3

 

 استقلت بعد ذل  بطابعها اإلسالمي وبعدت عن أصولها. -4

 

 المراحل التي مرت بها حركة النقـل والترجمة.

 

 حركة النقل والترجمة في العصر األموي

 

 ي العصر العباسي األولحركة النقل والترجمة ف

 

 الترجمة والنقل في عصر الرشيد

 

 هـ ( 218 -هـ  198الترجمة والنقل في ) عصر الم مون 

 

 حركة النقل والترجمة في العصر األموي

 

  بدأت فردية قام بها بعض األفراد علي نفقتهم الخاصة كما فعل سالم كاتب الخليفة هلام بن عبد المل  الذي ترجم

 رسائل الفيلسو  أرسطو إلي اإلسكندر من اليونانية إلي العربية.

 

 باسي.هذا الجهد الفردي وديره ، من الجهود الفردية نواة لحركة النقل والترجمة الواسعة في العصر الع 

 

 حركة النقل والترجمة في العصر العباسي األول
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ترجمت في هذا العصر معظم كتب اليونان والهنود والفرس لم يقف العرب موقف الناقل األمين لعلوم األمم المختلفة 

حيث لم ينقل العرب علوم األمم المختلفة فقط بل شرحوا الغامض وصححوا األخطاء وأضافوا وبذل  وقفوا موقف 

 ارس واللارح والمؤلفالد

 

 الترجمة والنقل في عصر الرشيد

 

 تقدم حركة الترجمة في عهد الرشيد؟ -بم تفسر:

 

 .كانت الرشيد ووزراؤه البرامكة ينفقون كشيرا من الوقت والمال لتلجيي النقل والترجمة 

 

 ة وأمر طبيبه يوحنا بن ماسويه أحرر الرشيد إلي بغداد أثناء حروبه في بالد الروم ) انقره وعمورية ( كتبا كشير

 بترجمتها إلي العربية.

 

  أمر البرامكة المترجمين بنقل الكتب الهندية والفارسية واليونانية إلي اللغة العربية وبخاصة كتب جالينوس في

 الطب وكتب أرسطو ، وأفالطون في الفلسفة.

 

 ر بخاصة المعتزلة.وبذل  استخدم الناس الفكر الفلسفي اليوناني في الجدل والحوا 

 

 هـ ( 218 -هـ  198الترجمة والنقل في ) عصر الم مون 

 

 لو لم يكن الم مون خليفة لكان عالما بارزا ... وضح

 

 ألنه نل  نل ة علمية في وسط علمي 

 

 .شارك العلماء في مناقلتهم في علومهم فكان واحد منهم 

 

 نطق في الحكم علي األشياءوقد مال لفكر المعتزلة العتماده علي العقل والم 

 

 .لذل  أمر بترجمة كل كتب الفلسفة والمنطق لتدعيم هذا الفكر 

 

 .أمر بترجمة جميي الكتب في مختلف الفنون وكان يعطي المترجم وزن ما يترجمه ذهبا 

 

 نتائج اهتمام الم مون بالعلم والعلماء؟

 

 إلي اللغة العربية. تدعيم الحركة العلمية ونقل جميي كتب الفلسفة والمنطق 

 

 .وفد العلماء والمترجمون إلي بالطة من كل مكان 

 

 راجت صناعة العلم واألدب والنقل والترجمة.

 

 أهم العلوم العقلية

 

 أوال: العلوم الفلسفية
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 ثانياً: علوم الطب والصيدلة

 

 ثالشاً: علم الفل  والرياضيات

 

 رابعاً:علوم الكيمياء والفيزياء

 

 الفلسفية )علم الفلسفة( أوال: العلوم

 

 مصادر الفلسفة اإلسالمية ومراكزها.

 

 استمد العرب الكشير من علومهم الفلسفية من الشقافة اليونانية المنتلرة في بالد الملرع قبل اإلسالم 

 

 وكان من مراكزها:

 

 اإلسكندرية ظهرت فيها الفلسفة األفالطونية الحديشة. -1

 

 استقر بها عدد من فالسفة اليونان وكانت تدرس بها العلوم اليونانية باللغة اآلرامية جند يسابور مدينة فارسية -2

 

 إقبال المسلمون على دراسة الفلسفة

 

 علم الفلسفة بدأ اإلقبال علي دراستها في أواخر العصر األموي وأوائل العصر العباسي.

 

 * بم تفسر: إقبال المسلمون على دراسة الفلسفة ؟

 

جدل الديني بين المسلمين والمسيحيين دفي المسلمين الستخدام نفس سالح المسيحيين في الجدل وهو اشتداد ال -1

 المنطق والمحاورة.

 

 تحول حب المسلمين للفلسفة من كونها سالح للدفاع عن اإلسالم إلي حبها لذاتها ألن فيها متعة عقلية. -2

 

 أشهر الفالسفة المسلمين ) في العصر العباسي (

 

 أخوان الصفا. –ابن سينا  –الفارابي  –ي الكند

 

 علم الكالم

 

 من العلوم الفلسفية وهو علم يبحث في العقائد والرد على المخالفين باألدلة العقلية

 

 ما هي أسس علم الكالم ؟

 

 ايمان أصحابة بالعقائد الدينية اإلسالمية وصحتها. -1

 

 التحاور مي الخصوم بالجدل والمنطق. -2
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 ع بين الفيلسو  وعالم الكالم ؟ما هو الفر

 

 مشل الفرع بين القاضي والمحامى..................

 

 مشل القاضي يحكم في قرية يبحشها ليصدر حكمة فيها. -الفيلسو : -1

 

 مشل المحامى الذي يدافي عن قرية يؤمن في صحتها فيتولى الدفاع عنها. -عالم الكالم: -2

 

 لمينظهور علم الكالم عند العرب المس

 

 اختال  الفرع اإلسالمية في كشير من القرايا واحتكامهم للسيف تارة والجدل تارة أخرى. -1

 

 مجادلة أصحاب الديانات األخرى بنفس سالحهم وهو الجدل والمنطق. -2

 

 ظهر في العصر األموي واتسي في العصر العباسي. -3

 

 أخذ به ) المعتزلة والليعة والُمرجئة والخوارج (.  -4

  

 تابي العلوم العقلية

 

 علوم الطب والصيدلة و الفل  والرياضيات

 

 العرب وعلوم الطب

 

لقد اعتمد العرب في طبهم منذ صدر اإلسالم علي التجربة والمالحظة ولم يتقيدوا برأي أطباء اليونان وقد عر  العرب 

 العالج النفسي والعالج الطبيعي.

 

 دور النصارى واليهود في الطب

 

غال النصارى واليهود بالطب ونب  األطباء النصارى الملارقة في الوقت الذي كانت فيه الكنيسة الغربية تحرم كشر اشت

 صناعة الطب وتعتبر أن المرض عقاب من هللا ال يجب صرفه بالعالج

 

 دور المارستان

 

ي المارستان في اإلسالم وجعل بني المسلمون المارستان ) المستلفيات ( وكان الخليفة الوليد بن عبد المل  أول من بن

 فيه قسما لعالج الجذام وقسما لألمراض النفسية والعصبية.

 

 النساء والتمريض و أشهر األطباء المسلمين

 

 اشتغلت النساء المسلمات بالتمريض منذ عهد الرسول )ص( وبخاصة في وقت الحرب ومنهم السيدة عائلة.

 

 على ابن العباسي –ابن سينا  –الرازي  -في الدولة العباسية:

 

https://www.modars1.com/t33519-topic#top
https://www.modars1.com/t33519-topic#bottom
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 موسي بن ميمون اليهودي ( –عبد اللطيف البغدادي  –ابن رضوان  –ومن مصر واللام ) ابن النفيس 

 

 ابن رشد ( –ومن األندلس ) الزهراوي 

 

 إنجازات العلماء المسلمين في علم الطب والصيدلة

 

 الليلم والُخلخاشاستخدموا المرقد)المخدر( في العمليات الجراحية واستخرجوه من نبات  -1

 

 استخدموا األفيون في عالج الجنون -2

 

 استخدموا الشلج في عالج الُحمى ووقف النزيف -3

 

 أول من فتت الحصاة في المشانة والحالب -4

 

 أول من عالجوا بالكي بالنار -5

 

 أول من عرفوا الدورة الدموية الصغرى ووضعوا وصف لها -6

 

 ن العيوناجروا عمليات إزالة المياه م -7

 

 الللل( ووجدوا عالج لها -السل الرئوي –اكتلفوا أمراض)الجذام  -8

 

 اخترعوا آالت جديدة في الجراحة ووضعوا رسوماً لها -9

 

 استخدموا خيطان الجراحة من أمعاء القطط والحيوانات األخرى -10

 

 أوجدوا المستلفيات المتخصصة واستحدثوا التمريض النسائي -11

 

 ماء المسلمين في علم الصيدلةإنجازات العل

 

 اكتلفوا األدوية المفردة -1

 

 قاموا بتركيب األدوية ) علم االقرابازين ( وألفوا فيها بالعربية -2

 

 علم الفل  والرياضيات ) الفل (

 

 -( علم الفل :1)

 

 اهتمام المسلمون بعلم الفل  ؟ -* بم تفسر:

 

 ذكر القرآن كشير من القرايا الفلكية. -1

 

 أمر القرآن بالتدبر فيما يجري في السماء من كواكب ونجوم. -2
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 ردبة المسلمين في معرفة أوقات الصالة واتجاه القبلة ورؤية هالل رمران وتحديد ساعات الصوم.

 

 مراحل اهتمام الخلفاء المسلمين بعلم الفل 

 

 -في العصر االموى: -1

 

ة حيث أمر بترجمة كتاب في الفل  عن اليونانية وهو )عرض مفتاح بدأ االهتمام على يد األمير خالد بن يزيد بن معاوي

 النجوم( لُهرمس الحكيم

 

 بنى األمويين أول المراصد الفلكية في مدينة دملق.

 

 تتابي بناء المراصد الفلكية في مختلف أنحاء الدولة -في العصر العباسي: -2

 

 جبل المقطم في القاهرة عر  بـ)المرصد الحاكم( بنى الحاكم ب مر هللا مرصداً على -في العصر الفاطمي: -3

 

 إنجازات العلماء المسلمين في علم الفل 

 

 أول من عرفوا أصول الرسم على سطح الكرة األرضية -1

 

 أول من عرفوا خطوط الطول ودوائر العرض -2

 

 أول من قالوا باستدارة الكرة األرضية ودورانها حول نفسها وحول اللمس -3

 

 نحرا  سمت اللمس تحديداً دقيقاً حددوا ا -4

 

 حسبوا طول السنة اللمسية ورصدوا االعتدالين الربيعي والخريفي -5

 

 كتبوا عن الكسو  والخسو  وأسبابها -6

 

 كتبوا عن كلف اللمس قبل أوروبا بعدة قرون -7

 

 اخترعوا آالت فلكية جديدة مشل )اإلسطرالب( -8

 

 ت وأدوات الرصدبنوا المراصد الفلكية وزودوها بآال -9

 

 نصف أسماء النجوم اآلن من وضي العرب ومازالت باسمها العربي -10

 

 وضي عبد الرحمن الصوفي كتاباً في النجوم الشابتة وعمل لها الخرائط وذكر أكشر من ألف نجم مي رسمها -11

 

 -اإلسطرالب:

 

افات وحفر اآلبار ومعرفة ارتفاع النجوم جهاز لتحديد الجهات األصلية استخدمه العرب في قياس االرتفاعات والمس

 السيارة والشابتة وتحديد أوقات الصالة
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 ومطالي البروج

 

 العلوم الرياضية

 

 بنى العرب معارفهم في الرياضيات من الهنود واليونان ثم طوروها

 

 علم الحساب:

 

 الجبر:

 

 الهندسة

 

 حساب المشلشات

 

 ةإنجازات العلماء المسلمين في العلوم الرياضي

 

 في علم الحساب:

 

 تقدمت معار  المسلمون في علم الحساب نتيجة اتصالهم بالهنود -* أيد صحة:

 

 اخذ العرب عن الهنود نظام الترقيم وكونوا منها مجموعتين عرفت أحداهما -1

 

 باألرقام الهندية التي ال تزال تستعمل في معظم الدول العربية

 

كانوا يرشون عليها دبارا ناعما على لوح من خلب عند كتابتها والتي يكتب بها  واألخرى باألرقام الغبارية الن الهنود

 شعوب أوربا اآلن أرقامها

 

 اخترعوا الصفر بدالً من دائرة سونيا التي استخدمها الهنود للتعبير عن ال شيء -2

 

 اخترعوا الكسر العلري والجذور والمربعات والمكعبات -3

 

 ألو  ( –مئات  –علرات  –دد ) آحاد حددوا القيمة الوضعية للع -4

 

 إنجازات العلماء المسلمين في العلوم الرياضية

 

 في الجبر

 

 اخترعه الخوارزمي في كتابة )حساب الجبر والمقابلة( وانتقل منة لللعوب األخرى -1

 

 أوجدوا الرموز واستخدموها في العمليات الرياضية -2

 

 ن الدرجة الشالشة والرابعةقام اللاعر عمر الخيام بحل معادالت م -3

 

 في الهندسة
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 ترجموا كتاب إقليدس في الهندسة وأضافوا إليه وسموه كتاب )األصول( -1

 

 ألفوا نظريات هندسية وطبقوها في الحياة العملية -2

 

 ألف الحسن بن الهيشم في علم الهندسة -3

 

 قلة(استفادوا من الهندسة في تقدم فن الزخرفة ) األرابيس  أو االر -4

 

 في حساب المشلشات:

 

 اخترع العرب علم حساب المشلشات ونبغوا فيه

 

 -فن األرابيس  ) االرقلة أو الزخرفة(:• 

 

 فن اسالمى عربي نسبه األوروبيون إلى مخترعو العرب -1

 

 يعتمد على الزخرفة الهندسية بالنبات وأوراقة وزهوره وثماره -2

 

 شابتة في رسم المرلعات والمشلشاتاستخدم الفنان القواعد الهندسية ال -3

 

 قاموا بترتيب الخطوط ترتيباً هندسياً متناسقاً  -4

  

   

 

 

 مراجي المحاضرة 

إسهامات المصلمين في الحرارة اإلنسانية، مؤسسة اقرأ للنلر -( ماذا قدم المسلمون للعالم2009السرجاني، رادب)

 والتوزيي، الطبعة الشانية

العلوم العقلية، دار الفكر العربي للنلر -( الحرارة اإلسالمية في العصور الوسطي1991الرزاع)احمد، احمد عبد 

 والتوزيي، الطبعة األولي

 ( الموجز في تاريخ الطب والصيدلة عند العرب، المنظمة العربية للتربية والشقافة والعلوم2014حسين، محمد كامل )
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