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 النتائج•

 مقدمة 

 العلم وبداياته عند العرب

ٌن فضله رة تحث على العلم وتب ٌه, حث الدٌن على العلم فقد جاءت آٌات وأحادٌث كٌث وحسبك تقدٌرا للعلم أن أول ما نزل من , وترفع من شأن ذو
ٌم قوله تعالى الْقَلَ }: القرآن الكر َساَن مِْن عَلٍَق, اقَْرأْ َوَربَُّك األَكَْرمُ, الَّذِي َعلَّمَ بِ اْسِم َربَِّك الَّذِي َخلََق, َخلََق اإلنْ ْعلَمْمِ اقَْرأْ بِ َساَن مَا لَمْ ٌَ نْ  , (, َعلَّمَ اإلِ

ٌطبق على علوم الدٌن والدنٌا ٌم تناهز المابة وهو  وال , ال تقف عند حد, ولقد ذكر اسم العلم معرفة ونكرة فً عشرات اآلٌات من القرآن الكر
بَِك كَانَ َعنْهُ : )تنتهً عند نوع خاص من المعرفة, فمن العلم المطلق قوله تعالى لُّ أُولَ بََصَر َوالْفَُؤاَد كُ مَْع َوالْ ٌْسَ لََك بِهِ ِعلْمٌ إِنَّ السَّ ُْف مَا لَ َوال تَق

ٌَن أُوتُوا الْعِلْمَ َدَرَجات: )أو قوله تعالى(مَْسُؤوالا  نْكُمْ َوالَّذِ ٌَن آمَنُوا مِ ُ الَّذِ ٌاتللبحث والتعلم فً الكثٌر من  دعى, وال شك أن (ٌَْرفَِع َّللاَّ نجد آٌات  ىآل
ة الكرٌمة كما فً الحدٌث ?(أفال تتفكرون), ?(أفال ٌنظرون), ?(أفال ٌعلمون), ?(أفال تتدبرون), ?(أفال تعقلون: )تتساءل , وأٌضا فً السنة النبٌو

 .من سلك طرٌقا ٌطلب فٌه علما سخر َّللا له به طرٌقا للجنة: "النبوي الشرٌف

وبفضل فضول البشر فقد تطور العلم, وأمعن فً المالحظات ثم التجارب, واالستنتاجات, كتوقع الجو باستخدام األنواء, أو حساب أزمنة 
ٌثا ما وحد  .الخسوف والكسوف, وبل اكتشف أمورا قبل أن ٌراها البشر قٌد

ٌبً والعلمً الدقٌق, واعتنوا بالعلوم العقلٌة  ن الغ ٌات, وهذا األمر نسبً, ألن العرب اهتموا بالشٌق ب نقلٌة معا, والٌعتقد الكثٌر أن اإلسالم دٌن ٌغ
ٌاع, واهتموا بنقل التراث العل ٌة من الض ٌة والهند ٌن مطورٌن للعلوم العقلٌة الٌونان ق مً بل ووضعوا أسس للعلوم الدقٌقة, وكانوا حفظة ومرق الدٌق

ٌه وهذا بالرغم من إجحاف الغرب لهم,   أكثر من غٌره من العلوم األخرى, فساهموا فً الحفاظ عل

ة إلى العربٌة, وذلك لمقارعة أعدابه نظرابهم م ووبعد أن شبع المسلمون من العلوم الدقٌقة انتقلوا للفلسفة تحت إمرة الدولة, ونقلوها من السرٌاٌن
ع الحك ن الدوافع لالعتماد على العلوم, ولعل من الدوافع لذلك فضال عن تشٌج ٌن, وكان هذا من ٌب ام من الملحدٌن وبل حتى غرمابهم من المسلم
ٌن وٌهود وٌغرهم فً  ٌح ٌة, إذ ساهم فٌها مختلف األجناس من مٌس , ذلكهو أن أغلب العلماء كانوا غٌر عرب, إال أن الكتابات كانت باللغة العرب

ٌانا وبغثه بسمٌنهوهو ما سٌخلق جملة من العراقٌل ممن صنع له, ونقال كما هاما من المعارف   .أح

 العلوم عند العرب كتابة 

مة العلم  ٌن العلم ومنهجه الذي ٌحدد ٌق ٌدة ب ه عالقة وط ٌن, موضوع واسع شاسع, وٌف ان موضوع تارٌخ الفكر العلمً عند العرب والمسلم
ة المعنى بسبب علل فً المعارف المكتسبة والمحررة, وإن الصعب  المكتوب, وعندما ٌنحرف العلم فإن المنهج ٌنحرف, فتكون األحكام غٌر سٌو

 .أو علم الفلك( الهٌبة)دراسة هذا األمر فً هذه العجالة, إال أننً سأعرض لبعض من مطالبه, مع التركٌز على مجال علم 

ٌد  ٌٌن وأصحاب منهج علمً بع ً شتى العلوم, وكانوا عقالن ٌحرزون تقدما ف ً جهل وتخلف كان العرب  ش ف فً الفترة التً كانت فٌها أوربا تٌع
ٌث لم ٌتوصل ٌاس واالستقراء وهما من أهم المناهج فً العلم ح ٌا التً غرقت فٌها أوربا, فكان العرب ٌطبقون الق ٌهما إل عن الخرافة والمٌتافٌزٌق
ٌة أي أن لكل ظاهرة سبب ومبدأ التناسق والنظام فً الكون أي  ٌحكمها مبدأ السبب ل, وكانت العلوم عند العرب  أن األوربٌون إال بعد زمن طٌو

نها ٌة من شأنها أن تثبت التناسق واالنسجام القابم ٌب ٌخ العلم فابدتان ولدراسة . اختالف الظواهر ٌرتبط بعلل كل متابعة تطٌور (: أوال :أساسٌتانتار
ٌست  ٌا ابتداعاالفكر الحدٌث بناء على الجهود القدٌمة, ألن الحضارات تتطور ول ٌخ المجٌد لؤلمم, فكل أمة ال حضارة لها ال (: ثان معرفة التار

 ..تارٌخ لها

 

 مناهج كتابة العلوم

ً التارٌخ العربً اإلسالمً من لم ٌكتف بالنقل الحرفً           ة للحوادث واألخبار والعلوم وغٌرها, فقد وجد ف أما فً منهج الكتابة التارٌٌخ
ٌل ومنهجٌة, وقد ح ٌدل على وعً وتح ٌل واستنباط النتابج, مما   اولدابما, فابن خلدون لم ٌهتم برواٌة األحداث فحسب, بل اعتمد البحث والتحل

ٌلة, وكان ابن خلدون ٌعتبر التارٌخ علما  التصدي للخرافات واألساطٌر, كما اعتمد العرب على مبدأ التجربة والمالحظة قبل الغرب بمدة طو
 .قابما بحد ذاته

ٌن اعتمدوا اعتمد على مبدأ المالحظة على نهج      أرسطالٌسوبنظرة مركزة فاحصة للتراث العلمً العربً اإلسالمً نجد أن علماء المسلم
عتمد على التجربة الٌوونانً ً البحث والكتابة, وكانٌ  ٌنٌن وأدى لمشاكل كثٌرة الحقا, وقد ابتكروا المنهج العلمً ف , وهو ما لم ٌرق بعض المتد

ن األشكال التصوٌرٌة فً مؤلفاتهم,  ٌة,  ورسومواوالمشاهدة واالستنتاج, كما أدخل العلماء المسلٌم اآلالت المختلفة وأظهروا العملٌات الجراح
 .واعتنوا برسم الخرابط الجغرافٌة والفلكٌة المفصلة

نة كالطب والصناعة ٌة ٌب ٌادٌن, من علوم عقل ً مختلف الم اء)لما برزت الحضارة اإلسالمٌة وتفوقت بالصبغة العلمٌة, ف والتشرٌح, ( الكٌٌم
ٌانعة فمثال ة واضحة ودقٌقة, فكانت الثمار  ٙ)عرف ابن النفٌس مكتشف الدورة الدموٌة: والفلك, إذ وضعوا لهاته العلوم لها أطرا منهٌج 7ٓ-

ٌثم أبو علم البصرٌات ( م88ٕٔ-ٕٓٔٔ/هـ 87ٙ ٓٔ -9ٙ٘/ هـ ٖٓٗ -ٖٗ٘), كم أن ابن اله أبو علً البصري, الذي برهن رٌاضٌا ( 8ٖ
ٌاء فً آن واحد دو ٌنٌن معا إلى األش ة النظر بالع ا علً كٌٌف ن وهندسٌا علً أن العٌن تبصر بواسطة انعكاس اإلشعاعات, برهن رٌاضٌا وهندٌس

8/هـ 7ٕٗ-9ٖٔح)ازدواج فً الرؤٌة, وابن الطبري رابد الطب النفسً  8ٓ-ٙٙ ٌة من تكوٌن ( مٔ ٌا شامال للموضوعات الطب ووضع كتابا طب
ٌة كعلم الكٌمٌا ٌدة لم تكن معروفة قبلهم وسموها بأسمابها العرب علم ء والجنٌن إلى وصف النباتات والسموم, كما ابدع العرب فً ابتكار علوم جد

 .الجبر وعلم المثلثات

 العلمي والكتابة عند علماء العربالبحث  

ٌدي فكان سلسا واضح العبارة, كنماذج    ٌان التوح دقٌقة للبحث والعلم والنقد, فقد اتخذ الرازي المنهج النقدي فً مؤلفاته, أما أبو ح
ٌم الذي كان موضوعٌا ونزٌها,  ٌناء الذي اعتمد على المنطق األرسطً,  والفرابًوابن الند ق, وابن س الذي انتقل من التفكٌر للتطٌب

ولكن لم ٌستعمل على إطالقه فقد نقده بعضهم خاصة الفقهاء والمحدثٌن, وظل األمر كذلك حتى عصر الغزالً تعرض لؤلمر الذي 
ة وغٌره  .فمازج بٌن المنطق وعلوم الشرع بالرغم من المعارضة الشرسة له من ابن الصالح وابن تٌٌم

ٌثم فً : من أبرزهموقد أصدر حكماء العرب أقوالهم فً مناهج البحث العلمً, ولعل     اء, وابن اله ٌان فً مجال الكٌٌم جابر بن ح
ٌان الروابط  ٌان على ب ٌأت ث كانا ٌصفان األعراض وٌشخصان العلل ثم  رسالته الضوء وكذلك الرازي وابن سٌنا فً مجال الطب, ٌح

ٌدلة كانت تعرف قوى األدوٌة بطرٌقتٌن هما التجربة والقٌاس. والعالقات بٌن العلل المتشابهة  .وفً مجال الص

ان المع فً كتابه ٌدة : "...المعلم إستقصاءات: "وفً المنهج التجرٌبً قال جابر بن ٌح ً صورة أك إننا لم ندل إال بما شهدناه ولمسناه ف
ٌضا فً كتاب الخواص الكبٌر" وبعد اختبار ٌل لنا : ", وقال أ إننا نذكر فً هذه الكتب خواص ما رأٌناه فقط دون ما سمعناه أو ق

وقرأناه, بعد أن امتحنه وجربناه, فما صح عندنا بالمالحظة الحسٌة أوردناه وما بطل رفضناه وما استخرجناه نحن قاٌسناه على أحوال 
ٌجرب لم ٌظفر  الصنعةومالك هذه : " , وٌردف قابال"القوم هاؤالء االعمل والتجربة فمن لم ٌعمل و ً موضع ". أبدا بٌش وٌردف ف

فمن كان دربا كان عالما حقا, ومن لم ٌكن دربا لم ٌكن عالما, وحسبك بالدربة فً جمٌع الصنابع, أن الصانع الدرب : آخر فٌقول
ٌاءإن واجب المشتغل فً : "كما قال". ٌحذق, وغٌر الدرب ٌعطل , "هو العمل وإجراء التجربة, وأن المعرفة ال تصلح إال بها الكم

 .وٌعد أصٌال فً البحث والتحقٌق والتحلٌل وممارسة المنهج العلمً

 أما ابن الهيثم،        

ً طالبه ٌغر وجوده : "فً باب شكوكه من بطلٌموس: فٌقول فً قٌمة المنهج العلمً عن الحق مطلوب لذاته وكل مطلوب لذاته, فلٌسٌ 
ووجود الحق صعب, والطرٌق إلٌه وعر, والحقابق منغمسة فً الشبهات وحسن الظن بالعلماء طباع فً جمٌع الناس, فالناظر فً 

ً التً  ً المعان كتاب العلماء إذا استرسل مع طبعه, وجعل غرضه فهم ما ذكروه وغاٌة ما أوردوه, وحصلت الحقابق عنده, وه
قصدوها والغاٌات التً أشاروا لها, وما عصم َّللا العلماء من الزلل, وال حمى عملهم من التقصٌر والخلل ولو كان كذلك لما اختلف 

من حقابق األمور, والوجود خالف ذلك فطالب الحق لٌس هو الناظر فً كتب  شٌافً  أرابهممن العلوم, وال تفرقت  شٌاالعلماء فً 
ما ٌفهمه عنهم, المقتنع الحجة  المتقدمٌن, المسترسل مع طبعه فً حسن الظن بهم, وطالب الحق هو المتهم بظنه منهم, المتوقف ٌف

اق المخصوص فً جبلته بضروب الخلل والنقصان القاٌلوالبرهان, ال قول   .الذي هو انٌس

ٌل فكره فً متنه,  ٌج ٌه, و نظر ف ٌجعل نفسه خصما لكل منٌ  والواجب على الناظر فً كتب العلوم, إذا كان غرضه معرفة الحقابق أن 
ٌه, فإنه إذا  ٌتسامح ف ٌضا نفسه عند خصامه, وال ٌتحامل علٌه, وال  تهم أ ه, ٌو ٌخصمه من جمٌع جهاته ونواٌح ٌه, و وفً جمٌع حواش

 ".سلك هذه الطرٌق انكشفت له الحقابق, وظهر ما عساه وقع فً كالم من تقدمه من التقصٌر والشبهة

ٌٌز خواص الجزبٌات : "أما فً كتابه المناظر فٌقول       ونبتدئ فً البحث باستقراء الموجودات وتصفح أحوال المبصرات, وتم
ً فً  ٌة اإلحساس, ثم نرتق ف شتبه فً ٌك تٌغر, وظاهر الٌ  ونلتقط باستقراء ما ٌخص البصر فً حال اإلبصار, وما هو مطرد الٌ 

البحث والمقاٌٌس على التدرٌج والترتٌب, مع انتقاد المقدمات والتحفظ فً النتابج, ونجعل غرضنا فً جمٌع ما نستقر به ونتصفحه 
استعمال العدل ال اتباع الهوى, ونتحرى من سابر ما نمٌزه وننتقده طلب الحق ال المٌل وراء اآلراء, فلعلنا نهتدي بهذا الطرٌق إلى 

ن, ونظفر بالحقٌقة التً ٌزول معها الخالف, وتنحسم  الحق الذي ٌثلج الصدر, ونصل بالتدرٌج والتلطف إلى الغاٌة التً عندها ٌقع الٌٌق
 ". بها مواد الشبهات

ٌته وفً     ٌة األثر فً وجه القمر البن الهٌثم قام هذا األٌخر بعرض الموضوع وحصر اآلراء ثم عرض ابن الهٌثم لنظر مقال ماه
الخاصة التً توصل إلٌها فً وصف أوجه القمر, واستعان بعملٌات التفكٌر العلمً المختلفة, وكل ذلك ٌتم وفق ضوابط نزٌهة التزم 

ٌن, وبغض النظر عن توفٌقه أم ال, فإنه التزم منهجا  ٌدل على إدراك واضح وفهم جلً من علماء المسلم بها ابن الهٌثم فً مقالته, مما 
قا  .علمٌا مقبوال ودٌق

قول فً ذلك        عندما تكون الواقعة التً تواجهها متعارضة مع : "أما الرازي ابو بكر فقد بنى أعماله على التجربة والبرهان ٌف
ٌدا لمشاٌهر العلماء ع بالنظرٌة السابدة تأٌ , وأشهر قصة عندما طلب منه "النظرٌة السابدة ٌجب قبول الواقعة حتى وإن أخذ الجٌم

ٌار المشفى البغدادي, وزع لحما فً مختلف المناطق, قاس بها نقاوة الجو فاألقل تعفنا هً التً جعلها  الخلٌفة العباس عضد الدولة اخت
 .مكانا لوضع مشفاه

 نظرة تحليلية ونقدية في حقائق علم الفلك من خالل المصادر العربية•

ٌم الهجري القمري,  ٌاد الدٌنٌة عامال الهتمامهم بالفلك والتقو ٌد مواقٌت الصالة والشعابر الدٌنٌة واألع ٌن لتحد لقد كانت حاجة المسلم
ٌة والضرابب والزكاة فً األموال, واعتبر  ٌد زمن الجبا ٌم الشمسً وحركة األنواء من أجل الزراعة وتحد كما اهتموا أٌضا بالتقو

من أشرف العلوم منزلة وأسناها مرتبة وأحسنها حلٌة وأعلقها بالقلوب وألمعها " علم الهٌبة"المسلمون علم الفلك أو كما ٌسمى أٌضا 
ن  ٌم الحظ وعظٌم االنتفاع بمعرفة مدة السٌن ٌداا للفكر والنظر وتذكٌة للفهم ورٌاضة للعقل, لما فً ذلك من جس بالنفوس وأشدها تحد

ً ونقصانها والشهور والمواقٌت وفصول األزمان وزٌادة اللٌل والنهار  استقامتها ومواضع النٌرٌن وكسوفها ومسٌر الكواكب ف
فلكٌون وظهر  ومشرقا,وتبدل أشكالها ومراتب أفالكها وسابر مناسباتها, وقد أنشا المسلمون المرصد الفلكٌة الكبٌرة مغربا ورجوعها 

ٌن وٌهود انصهروا جمٌعا فً بوتقة الحضارة اإلسالمٌة ٌح ن ومٌس  .كبار ومشهورٌن رجال ونساء, عجما وعربا مسلٌم

ً لم ٌكن للعلم خالصا على الدوام, ذلك أنه امتزج بالخرافة وأحالم الثراء السرٌع من بعض  غٌر أنه من المهم مالحظة أن السع
 المنتسبٌن إلى العلم زورا وبهتانا, 

قً, ففً باب  ٌة ألي باحث حٌق ٌاء)ولم ٌطبق الجمٌع تلكم المناهج الضرورٌة والعلم الكٌماء مثال ارتبط البحث عند بعضهم ( الخٌم
ٌج لصنع  ٌسة إلى ذهب, وفً الطب حاول بعضهم الترو ل المعادن الخس عرف  أكاٌسربمحاولة تحٌو بالدواء "الحٌاة والشباب فٌما باتٌ 

ٌدا "الكبٌر ع واضح من الحكام والخلفاء, وبع ٌن خصوصا, وكل هذا بتشٌج ٌب عند العباسٌ ٌم والكهانة وتوقع الغ , كما تورط الفلك بالتنج
ٌن من بواطن الكتب  ٌلً بعض األفكار التً سممت الفكر العربً اإلسالمً والتً نقلت الغث والثم عن المثالٌات فسأناقش فٌما 

ٌلة مقابل دراهم معدودة ٌة, وضرب بذلك مبادئ البحث العلمً األص فبعٌدا عن النظرة الوردٌة لكل ما أنتج  . الالتٌنٌة والهندٌة والفارس
ٌن, وذكر فضابلهم التً تمال الكتب والمصادر  ٌمة للعرب المسلم ٌدا عن اجترار المعلومات والمعارف الق فً هاته الفترة, وبع

والمراجع, ومن أجل نقد علمً واقعً, من المهم بل ومن الضروري تحلٌل ومناقشة ونقد بعض هاته المعارف القٌمة التً ال تخلوا 
بة  ٌة بناءة من أجل توضٌح بعض األمور العٌج من سهو أو خطأ, وأنه سمن على عسل, فسوف أناقش هنا بعض األفكار بطرٌقة نقد

ٌدان علم الفلك بشكل خاص, ومن ذلك فلقد وردت الكثٌر من األخبار العربٌة فً مصادر   البتانً,  فً م

 نظام الكون: النموذج األول

ٌن بالفلك نظام الكون على أساس بعض النظرٌات  المورخونبنى  ٌة الشرٌفة  التٌزكتهاوبعض المهتم لرسول  المونسوبةاألحادٌث النبو
ً سأعرضها لعالقتها بالموضوع وألن عددا من  ل أم ال?, فإنن َّللا, وسواء كانت هاته األحادٌث صادقة أم ال?, وسواء كانت تقبل التأٌو
علماء العرب والمسلمٌن اعتمدوا علٌها فً وصف وشرح نظام الكون السابد, خذ مثال المسعودي فً أخبار الزمان, فهو ٌقول بأن بٌن 

ٌة الكون والعرش مٌسرة ألف عام, معتمدا على األحادٌث النبوٌة الشرٌفة ومنها ما روي عن رسول َّللا صلعم  .السماء السابعة نها

 

 

 مقارنة نظام الكون الوارد مع التلمود(: أ

ٌن السماء األولى : فً التلمود نقرأ  من األرض إلى السماء مٌسرة خمسمابة عام, وغالظة األرض إلى السماء مسٌرة خمسمابة عام وب
ن سماء وسماء ٌلً األورشلمًفً التلمود والنص . والسماء الثانٌة خمسمابة عام وكذلك ٌب  : كما 

 والقمروالكواكب الشمس : الثانيالنموذج •

 

 موقع األرض بالكون: النموذج الثالث•

 فً النهاٌة أن األرض كانت على ماء والماء على صخرة والصخرة على سنام ثور, والثور على كمكم, والكمك ٌروي 

 وإلى الثرى . ظهر حوت, والحوت على الماء, والماء على الرٌح, والرٌح على حجاب ظلمة, والظلمة على الثرىعلى 

 آخرون أن تحت األرض السابعة صخرة, وتحت الصخرة حوت, وتحت الحوت الماء, وزعم . على المخلوقٌنانقطع 

 .الماء الظلمة, وتحت الظلمة الهواء, وتحت الهواء الثرى, وبأن األرض مخلوقة من الزبدوتحتن 

ٌه وسلم فقٌل: "وعن ابن عمر, قال ً? قال: سبل النبً صلى َّللا عل ٌل" األرض على الماء: أرأٌت األرض على ماه :  الماء على ما هو? قال: ق
ٌلتقً طرفاه بالعرش: "الصخرة على ماهً? قال: فقٌل" على صخرة" ٌل الحوت على ما هو? قال" هً على ظهر حوت  على كاهل ملك, : "ق

 ".قدماه على الهواء

ٌلً  :ومالحظاتً كما 

ٌن  ن الٌوناٌن  لقد جعلت علوم االوابل ونظرٌاته األولى للكون األرض فً مركزه تماما, ولقد ساد هذا االعتقاد ٌب

ٌختلف عن وماء ونار وهواء, والهندوسٌٌن  قافات القدٌمة, التً رأت أن عالم األرض  ٌن, ومعظم الـث  والصٌنٌ

 فً السماوات فهً مكونة من مواد أثٌرٌة, الشمس والقمر والجواالت الخمسة, وجمٌعها تدور حول األرض أما 

مكن للكواكب إال بمدارات  ٌة الٌ  ٌداا ألن أرسطو كان ٌرى بالدابرة الشكل األمثل, وفً السماوات المثال  دابرٌة تحد

ٌها النجوم, فهل أن  تخذ له مساراا ضمن قبة شفافة كبٌرة تتثبت عل  انتقلتتتبع هذا النوع من الحركة, وكل كوكبٌ 

ٌث نبوٌة?, ال ٌمكننً الجزم   ً أوردت أقوال بعض المعارضٌن فً ( لعدم التخصص)هاته األفكار للدٌن اإلسالمً الحنٌف, عبر أحاد غال أنن
 .بعض المواقف

ٌموس للكون, من أخذ عمن??نظام : آخرمثال   بطل
ٌٌن, والسؤال من نشرها فً اإلسالم, الجواب  حتما الزنادقة والٌهود: طبعا نقل عن الٌونان

ةَ : النموذج الخامس• َجرَّ  :المَ

ٌل أم النّجوم      ا أم الّسماء , وق ا, : المقصود هنا بالمجرة بحسب المصادر العربٌة أنها ثالث أمور تختلف عما نعرفه الٌوم, فهً أٌضا الثّرٌّ
ٌن نجوم السماء, تٌسر مع النجوم, تعرف الٌوم بدرب التبانة, وعرفت فً الماضً  وفً ظلم اللٌالً ٌمكن مالحظة غمامة عالٌة جدا ب

ٌعتبرها آخرون بابا  ٌة, و عتبرها آخرون عرقا لح ة تحت العرش, ٌو ٌعدها البعض, لعاب ٌح نما  بالمجرة, واختلفت النصوص فً وصفها, فٌب
ٌلها أو صدقها ٌة, َّللا أعلم بتأو  . للسماء, وقد وردت فً المر أحادٌث نبو

ٌة تحت العرش: "عن معاذ بن جبل عن النبً صلى َّللا علٌه وسلم قال  , وعن جابر بن عبد َّللا رضً "المجرة التً فً السماء هً عرق ح
ٌه وسلم : َّللا عنه قال  ً السماء فقل : قال رسول َّللا صلى َّللا عل هً : ٌا معاذ ؛ إنً مرسلك إلى قوم هل عناد , فإذا سبلت عن المجرة التً ف

ٌل الدمشقً" لعاب حٌة تحت العرش ه إسماع ث منكر جدا بل االشبه أنه موضوع: "رواه الطبرانً, وقال ٌف  ".فإنه حٌد

ة فحسب طة على مكبر أو تلسكوب أنها مجامٌع نجٌم  .ولكن فً الحقٌقة ٌمكن معرفة كنهها بمجرد طلة بٌس

 

 النتائج•

ٌد, ومترجماته ومخطوطاته المؤرخة للعلوم  ة دابما  شٌاإن التراث اإلسالمً تراث مج ٌم جدا, ولكن والكمال هلل فإن بواطنه لم تكن نٌق ق
ً على بعض المعارف والكتابات  وبقصد وبدونه فقد انتقلت إلٌنا بعض األفكار الغرٌبة كما رأٌنا خالل البحث, وهً التً أثرت بشكل سلب

ة  .واألهم فً سرد تطور العلوم فً تارٌخ الحضارة العربٌة اإلسالٌم

ٌة انتقلت للعرب فً أشكال مختلفة, وحتى تجرأ بعض الوضاعٌن لنشر معارفهم بأي شكل, وكان - من الواضح أن بعض المعارف الٌونان
ٌه معارف ( -كما ٌقال-المساخ)عجز النقلة والمعربٌن فً فهم بعض األمور سببا النتشار معلومات مغلوطة, وساهم حتى النساخ فً تشو

 مكتوبة

 .بسبب الجزع والربح السرٌع, وهو ما ألقى بظالله على حركة الفكر اإلسالمً

ٌقول صاحب كتاب  اآلحادٌثٌبدوا أن الكثٌر من - , وأثرت على طرق كتابة التارٌخ اإلسرابلٌاتالمشبوهة سممت افكار بعض العلماء كما 
ٌة لطرح وكتابة وعرض األفكار, وهو  ٌة, والطرق المنهج اإلسالمً وعلومه, وجعلته فً صدام ظاهر مع الواقع ومع العلم والمعرفة اإلنسان

ٌة والشبهات, وهذا ما قال به جهابذة تلكم العصور القدٌماما أراه صاببا, وٌجعل جزء من تراثنا   .عرضة للسخر

ٌا إلى الثقافة العربٌة عبر- ة, تسربت تدرٌج ٌة وهندٌة وفارٌس ٌخ اعتمادا على أوهام ٌونان  لقد بنٌت الكثر من األفكار الغرٌبة عبر التار
, ولكن األخطر من هذا كله صٌرورتها لعقابد ٌكفر الناس إذا نبوبةالتعرٌب والترجمة, ولكن األخطر أنها تحولت بقدرة قادر إلى أحادٌث 

ة  .أنكرت, وهً من الفروع التً ال عالقة لها باألصول الشرٌع

ٌخ العلوم عندنا  اآلحادٌثإنه من الضروري عرض بعض - ٌث وعلماء الفلك للتأكد من صدقها حتى ننقً تار ٌة المشابهة على علماء الحد النبو
ٌجلدوننا به كلما بدا لهم ذلك  .من بعض شواببه, وأن ال نعطً بعض من المستشرقٌن سوطا 

ً منهج - ٌدة ونماذجه المعقدة, وأطمح إلى أن أعمل فً بحث أكثر تعمقا وتحٌال ومقارنة ف لقد اتضح لً صعوبة الموضوع وإشكاالته العد
 .العلمً للعرب ومدى نجاحهم من عدمه
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