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 التعليم يف النهوض ابحلضارة العربية اإلسالميةدور 
    

  امللخص :
ات ، ا وبزوغ جنمها وسط كل احلضار العديد من االسس اليت سامهت يف قيامه من املعلوم ان احلضارة العربية االسالمية لديها

مي لوم القرآن الكر ع وا تعلماستطاع التعليم ملا ىفلوال اقبال املسلمني علهذه  االسس  باستيعافكان دور التعليم واضحا يف 
للعملية  ودعم اخللفاء عدةمبسا لم و التعبسبب رغبتهم احلقيقية يف احلضارات السابقة والذي حتقق بواستيعاعربية وقواعد  اللغة ال

ة وهو دور يف هذه الورق هححاولت طر  ا ماوهذ من خالل انشاء املؤسسات التعليمية واملكتبات واقامة اجملالس العلمية ،التعليمية ،
 واقف التارخييةن خالل املذلك م دعم اصحاب الراي والكلمة مؤكدةب اال يتحقق نالدور ل ا بناء احلضارة وان هذالتعليم يف
ان ت احلكمة  اليت كنشاء بيو والنقل وا وقتنا احلايل وظهور حركة الرتمجة إىلهلم يف وصول انتاج علماءان  يرجع فالفضل للخلفاء

 واليت غة القران الكرميلالعربية  اللغة جانب عملية تعريب الدواوين اليت سامهت يف انتشار إىليف النهوض ابحلضارة  دورها فعاال
مي ووضعهم لمني العلب املسالعر ان جناح  وه يجةاهم نت إىلرتنا وهذا ما اوصلين تعد احد اسس حضا اصبحت لغة العلم و

ملراحل علمية  ان يتم الوصول ىلإالكتابة و  ةاءعلمي يف املراحل الدراسية بداية بتعلم القر لألسس احلقيقية للتعليم من خالل التدرج ال
ه ببار الذي قاموا هودهم اجلاج جممتقدمة تؤهلهم للقيام ابلعملية التعليمية وأتليف الكتب كل هذا مل يكن حمض صدفة بل نت

 النسانية والعقلية ابقي العلوم اللتبحر يف تقلواأوها بتعلم القران مث انلفرتات طويلة جعلتهم يبدعون يف مجيع العلوم املعرفية اليت بد
لعرب الفعال وجناح ام التعليور وال دلان هنوض احلضارة العربية االسالمية وقيامها مل يكن  ىولعل مورثهم العلمي خري دليل عل

 . املسلمني يف االهتمام به
 الكرميلقرآن ا – التعليم – اللغة العربية - احلضارة العربية االسالمية:  املفتاحيةالكلمات 

Abstract :  

education is an important topic ,that require study. every thing is linked to education .if you 

want to discrimination in something ,youjust have to learnit , whether that wasto learna 

special skills in order to use and develop it  and to introduce the newinit ,or education that 

aperson seeks through to transition from stage to stage . as . illiteracy learning reading but the 

question that invite to look at this subject is how does the arabs muslim reach learning and 

how to distinguish in most sides .perhaps their creativity does not hide about who interested . 

arab media is present in all libraries ,and its a focal point for many interested people .so this 

paper work provided for a ccess to waysthat called the arabs muslim for education attention . 

the firt thing is god obedience in his call to learn ,wher that mentioned in wriling . read by 

your lord who creaded . created a man from clinging subsance ,read and your lord is 

theroblest, who learnt people by pencil and learnt the man whathe did not knrw this call 

cames in a formet order and to confirm it was referred for thre times the leaning become a 

duty for all muslims my good of this study was clear, which to call everyone to learn, that has 

of god ohedierce  and to a chieve the benifit of mankind . wherever we progress in education 

we achieve the progress in all areas .  
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my systematic was narrating analytical through harrate the events and ayat that call for 

education and analy sis it .l re commerd through this paper to interest of education and 

research the easiest and more accurate ways to reach for a good education .and get rid of all 

what impedes the educational proccess . and to intrro gate of arabs muslim who preceded us 

.and reliance on what they gire to us .their experiments are the way to put our feet on the right 

way .ln the feild of education and others of arreas , which if there is no education , we did not 

gethere. 
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 -املقدمة:"
ما عليك  التمييز يف شيء ا ما اردتم فإذم من املواضيع املهمة اليت تستدعي الدراسة واالهتمام فكل شيء مرتبط ابلتعلييان التعل

ليم الذي يسعى ا او التعد فيهاال تعلمه سوء كان ذلك بتعلم مهارات معينة من اجل استخدامها و تطويرها و تقدمي اجلدي
فصل بني العلم  ميكن الاللم ابنه مع العتعلم القراءة بمحو األمية ،  كافضلمرحلة الشخص من خالله االنتقال من مرحلة إىل 

 والتعليم ،فالعلم ال يكتسب اال ابلتعلم ،والتعليم ينعدم اذا مل يكن هناك علم .
العلمية  وانباجل أغلب يفيزوا متللتعلم  وكيف ولكن السؤال الذي دعاين للبحث يف هذا املوضوع كيف توصل العرب املسلمني 

ور حمل املكتبات وهي جودة يف كية مو ابداعهم ال خيفى عن املهتمني ، فاملؤلفات العرب وكيف استطاعوا تصنيف العلوم خاصو وان
لمني لالهتمام لعرب املسدعت ا اليت  لألسبابرقة البحثية حملاولة الوصول دراسة لكثري من املهتمني، لذلك قدمت هذه الو 

سم ربك اب كتابة " اقرا يفذكر ذلك  م عندما، فكان اوهلا طاعة هللا يف دعوته للتعلساعدهتم يف حتقيق هدفهم والطرق اليت  ابلتعليم
 {1}علم" يعلم اإلنسان مامل الذي خلق، خلق اإلنسان من علق اقرا و ربك األكرم، الذي علم ابلقلم 

 مسلم . لك  على أصبح التعلم فريضةو قد جاءت هذي الدعوة بصيغة األمر وللتأكيد مت تكريرها ثالث مرات ف
ة النجاح منها اال مبعرف كن التخلصال مي أبزمة،فالتعليم يف بالدان مير من هذه الدراسة واضح وهو دعوة اجلميع للتعلم  فكان هديف

ا يف فكلما تقدمنشرية ملنافع للبا تحقيقاعه هلل عز وجل واحلث عليه  لط اليت كان من بينها الذي حققه العرب املسلمني واسبابه 
 كل اجملاالت تقدم يف  لتعليم حققنا الا

 لها.لتعليم وحتليلوكان منهجي هو السردي التحليلي من خالل سرد األحداث واآلايت اليت تدعو 
خلص من كل ما جليد والتاتعليم الهتمام ابلتعليم والبحث عن اسهل و ادق الطرق للوصول للابو اوصي من خالل هذي الورقة 

ضع اقدامنا الوسيلة لو  هبم هيفتجار  نا لدموه عملية التعليمية واالقتداء ابلعرب املسلمني الذين سبقوان، واالعتماد على ما قيعيق ال
  .هلا  واليت لوال التعليم ملا وصلناعلى الطريق الصحيح يف جمال التعليم وغريها من اجملاالت 

العلم و ،وكتاب القران  بن خلدونقدمة اليف حياة الفرد واجملتمع ككتاب املامهية التعليم  إىلخاصة وان الدراسات السابقة اشارت 
 حملمد درنيقة ،وغريهم كثري 

 -اسس ومقومات احلضارة العربية اإلسالمية: _ دور التعليم يف قيام
دور التعليم  اسسها و مقوماهتا  دون اإلشارة اىل إىل العربية اإلسالمية يشريون جتد الكثري من الباحثني عند حديثهم عن احلضارة 

ما استطاعوا احلفاظ على القرآن الكرمي و األحاديث النبوية من  عيهم لهحب الناس للتعلم وس ، فلوالالفعال يف دعم هذه االسس 
فضل القرآن الكرمي يف احلث على التعليم ملا اقبل  الوالكتاب، ولو استعانوا ابملتعلمني للقران الكرمي فعند مجعهم الضياع والتحريف 

قد جنح العرب املسلمني يف احتواء العملية التعليمية و وضع قواعدها األوىل و ، وحرصوا على االستزادة منه سلمونعليه امل
اصة بعد ظهور عملية الرتمجة بعض ما جاء فيها من اخطاء وتقدمي اجلديد، خ تصحيح استيعاب علوم األوائل بل ابدعوا يفو 

تشجيع اخللفاء و  العرب املسلمني وقد ساهم يف هذا والنقل اليت اصبحت ذات دور رائد يف تعجيل احلركة والنهضة العلمية عند
حىت استطاعوا تقدمي  علوم خاصة هبم على سبيل املثال ال اصحاب الكلمة يف الدولة من خالل دعم العلماء وتسهيل السبل هلم 
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يؤكد على دور التعليم يف دفع و مزج   د العرب املسلمني وما اىل ذلك، كل ذلكعلم الرايضيات عنو اتريخ الطب العريب، صر احل
 كل املقومات واألسس لتكون لدينا حضارة عربية إسالمية سواء يف النظم او الفكر.

ا من هلم، وان يتخريوا ق مع غريهواثيالعهود وامل قد اهتم العرب قبل اإلسالم ابلتعليم ولكن بشكل بسيط  فعرفوا "كيف يكتبونو 
فعله السيوف" تنفوس ماال ال يف كلماهتم تفعل  و ان لكل مقام مقال فكانتعبارات ما حيقق غايتهم، و عرفوا مواقع الكالم، 

{2.} 
ظروا يف ملكوت وين كروا،ن يتفاولكن  بقدوم الدين اإلسالمي زاد شغفهم التعليمي، فأطلق "عقوهلم من عقاهلا وحثهم على 

 {.3السموات واألرض"}
غرب شرية لذلك ال نستخري للبن مفيه  التعليم ملا إىلان يف العديد من آايته كرمي هو املرجع الرئيسي الذي دعافكان القرآن ال

ذين أوتوا وا منكم والامنن ًلله الذيايرفع القرآن بشكل مباشر كقوله تعاىل " التعليم يف عندما يكون هو اول هذه املقومات فقد ذكر
 {4درجات"}العلم 

 {5بعين"}ان ومن اترية أبص ىعل بشكل غري مباشر كقوله تعاىل "قل هذه سبيلي  أدعوا إىل اًلله  او ابإلشارة اليه 
   {6}لمون"تع أهل الذكر إن كنتم  ال سئلوايف الوقت الذي حارب فيه اجلهل يف مواضع أخرى كقوله " ف

ال يف االميني رسو  الذي بعث ية "هوالعرب وذلك أبرسال الرسول اليهم ليخلصهم من االم ىعلمنة التعليم  كما ذكر هللا تعاىل
 }7{ منهم يتلوا عليهم آايته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب واحلكمة "

د غريوا ق اهنم سانية حىتيعية واإلنالطب وبسبب هذه الدعوة الصرحية للتعلم )انطلق علماء اإلسالم حيققون نتائج مذهلة يف العلوم
حة، فروعه مثل اجلراو لوم الطب ات، وعقروان وقروان، كما تشهد بذلك ميادين الرايضيات والبصرايت، وعلم البنمسار تلك العلوم 

ات، وكتب املوسوعلبالغة، و ف، واوأمراض العيون، وشئون البيطرة والصيدلة...ونشأت وترعرعت علوم املعاجم، والنحو، والصر 
الم الذي بدد الظتإلسالمية ارة االتاريخ، وعلم االجتماع، وإحياء فلسفة ارسطو اليت كان الغرب قد نسيها وأخذت مشس احلض

 (8سيطر على أورواب قروان( )
زاد  ستهثه ودرائرة حبيدا يف داان جد)وليس من شك يف أن العلوم تزيد األنسان تبصرا بقدرة هللا جل جالله وكلما اكتشف األنس

 {  9إمياان ابهلل( }
ق ل يف طلبه املشالم والتحمالتع وللتأكيد على أمهية التعليم، طلب الرسول صلى هللا عليه وسلم من املسلمني األقبال على

 إىلسلم ينطلق العامل املو طالب )ال ألنه الحد وال عمر لطلب العلم  فواملصاعب وعدم التوقف يف طلبه عند حد أو سن معني 
لما، ع ااال يزداد فيه فرصه يدع عب، الحمل يف سبيله كل املتاويف رحابه هبمة عالية ونشاط كبري وشغف بعلم ال ينتهي، يتم العل

   {10أفق اهلدف وإشراقه( }مما يدل على قوة الدافع وعمقه وحقيقته واتساع 
نكم يتلوا منا فيكم رسوال لس"ار  قال تعاىل،ني امور دينهم ودنياهم لقد استنفذا الرسول صلي هللا عليه وسلم حياته يف تعليم املسلم

 (11")عليكم ايتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتب واحلكمة ويعلمكم مامل تكونوا تعلمون 
ال هللا واملالئكة إ ا يسبقهم إليهالعليا ال راتبامل إىلرمي يرفع العلماء فكان يدعوا ربه قائال وقل ريب زدين علما مؤكدا أبن القرآن الك

 {12ما ابلقسط" }العلم قائ الئكة وأولواملورسوله "شهد هللا أنه ال إله إال هو و 



 
  Global Libyan Journal المجلة الليبية العالمية     

 2020/   يوليو/   واألربعون  ثامنالعدد ال

 
6 

 جامعة بنغازي   
 المرج  –كلية التربية  

5584-ISSN 2518 
 
 

   sity of BenghaziUniver 
Faculty of Education Almarj 

لعلم ب اب العلم، ان طالرحبا بطالوسلم "م اإلجيايب يف حياة اإلنسان قول الرسول صلى هللا عليه تعليمالدور  وما يؤكد على امهية 
 {13حتفه املالئكة أبجنحتها" }

نيب صلى هللا  الكبار قول الاز املغامنار، وحتدرجة عظيمة و مرتبة كبرية، به ترفع األقد  يتبوأالتعليم يف اإلسالم و أتكيدا على ان 
    {14طريقا له به طريقا اىل اجلنة" }من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل هللا عليه وسلم " 

ابلتعليم  -ص– ها الرسولي ،فاخصمبكانة عظيمة داخل اجملتمع االسالم املرأةالرجال ،فقد حظت  علىومل يكن التعليم حكرا 
 أنتيكوما يا من نفسك حبديثك ،فاجعل لن قالت اي رسول هللا ذهب الرجالف -ص–ايل رسول هللا  امرأة"عن ايب سعيد جاءت 

 هللالمه عفعلمهن مما  ،سول هللا ر ااتهن فاجتمعن ففقال : اجتمعن يف يوم كذا وكذا يف مكان كذا وكذا  فيه تعلمنا مما علمك هللا،
( "15 ) 

الكتابة  لكتابة، و اصبحتالقراءة و اعلى  ابألقبالو كان هلذا االهتمام الواضح ابلتعليم أثر عند املسلمني الذين لبوا هذا الطلب 
هم حسب بعض وصل عدد  لكتابوظيفة مهمة داخل الدولة العربية االسالمية "فقد أختذ الرسول صلى هللا عليه وسلم من ا

 {16بكر الصديق و عمر بن اخلطاب" } الرواايت اىل واحد وثالثني، أبرزهم ابو
 {17با لكل والية" }تاك"فعني عمر    وغدت الكتابة منصبا ذا أمهية

صلى  افع موىل رسول هللابن ايب ر  بد هللا"عثمان رضي هللا عنه مروان بن احلكم كاتبا له ، كما اختذ على كرم هللا وجهه ع واختذ 
 {18هللا عليه وسلم كاتبا " } 

 و الضطرابالضعف إىل اى يؤدلدولة ، و ابوا على ان يكون " الكاتب كفوا للمنصب الن العجز والكسل يلحق الضرر دوقد شد
 {19االختالل يف صفوف املسلمني "} 

ا يف الدين ، فقهو ب ، وتاألد وفيف صنيتوالها "فتنا فسوا معشر الكتاب  وألمهية الكتابة وضعت شروط جيب ان تتوفر فيمن
  الفرائض مث العربية ،و بعلم كتاب هللا عز وجل  وابدأوا

 { 20فإنه حليه كتبكم "} جيدوا اخلط فإهنا ثقاف ألسنتكم ، مث أ
 لدين وهى "قواعداء علوم اتابة إحيوضعها اإلمام الغزايل يف ك اليتخاصة بعد القواعد  ر اهتمام املسلمني ابلتعليمظهلذلك 

صب دل على النضج وخسي دقيق ييل نفتصفح هلا أهنا سامية الغاايت ، فيها حتلمبادى يسري عليها املعلم واملتعلم، وجيد املو 
    { 21امة بنفسية املعلم واملتعلم " }حية ، وعلى معرفته التالقر 

م على امللوك " لعلماء حكا، وااس أعز من العلم ، امللوك حكام على الن شيءالتعليم " ليس كما قال أبو االسود الدؤيل يف 
{22 } 

 { 23"} ارسةدملوته ابوق ، ضعيفالطلب و وقال بعض احلكماء " القلب ميت ،وحياته ابلعلم ،والعلم ميت وحياته ابلطلب ،
ة يس مؤسسات تعلميخالل أتس مية منان يضع العرب املسلمني خطة للعملية التعل الواضح يف فكان هلذه الدعوة والتشجيع األثر

 تحصيل كل ما يستفاد منه .الستقطاب املهتمني ب
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 -املؤسسات التعليمية :-
ان ني يف التعلم فكاب الراغباستقط يف تبين العملية التعليمية من خاللشهدت بعض األماكن عند العرب املسلمني نشاطا واضحا 

سامهة كل فروعها و املبالثقافة  لوم ورها يف نشر العدي دو ىل جانب كوهنا أماكن للعبادة ، تؤ أشهرها املسجد فكانت "املساجد إ
 { 24مية اجمليدة "} احلضارة اإلسال يف بناء صرح

  بدأي  النشءعادة كان سالمي "و ين اإلكما عرف الكتاب الذى يتعلم األطفال من خالله القراءة والكتابة واملبادئ االساسية للد
و  بعض االشعار ون احلساب يئا مابلتعليم يف الكتاتيب حيث يتعلم مبادئ القراءة والكتابة و بعض سور القرآن الكرمي و ش

 { 25"}  األمثال
  داخل منازهلم فقد استقبل بعض العلماء طالهبم  ؤسساتسلمني هبذه املومل يكتفى العرب امل

س ا ما يسمى مبجالضي.وكان هناك أف"كانت هناك اجملالس العلمية اليت تعقد يف بيوت العلماء...ملناقشة املسائل العلمية..
الشتغال ا على اجعو مش  احافز  خاصة لعقد مثل هذه اجملالس...اخللفاء، حيث كان اخللفاء خيصصون يف قصورهم أماكن 

 {26ابلبحث العلمي"}
 ارس طبية، جيتمعإيل  مد  ستاانتالبيمار فتحولت كما استخدمت وألول مرة يف التاريخ املستشفيات كمكان لتعلم مهنة الطب " 

 {27عدد كبري من األطباء والطلبة"} فيها
كان تعلم الطب فة يف رق احلديثم الطالنظري والعملي معا يف العملية التعليمية وهذه أحد أه فأصبحت املستشفيات تقدم اجلانب

 .تعليمق اليت اعتمدت عندهم يف القني يف هذه الطريقة واليت كانت أحد الطر ابالعرب املسلمني س
 -لمني يف التعليم:الطرق اليت اعتمدها العرب املس-

تعلم بلعل بدايتها كان ارقى و لة مرح إىلدة يف التعلم كان اهلدف منها االنتقال من مرحلة لقد اعتمد العرب املسلمني على طرق ع
قواعد احلفظ ومعرفة الو التلقني  ن طريقلتعلم االسس االويل للتعليم ع القراءة والكتابة من خالل االنتظام يف املسجد والكتاب 

ع من فروع كل فر ل" وكان   العلمية من اجل التخصص يف احد الفروعنظام احللقات العلمية  إىلمث االنتقال االساسية للكتابة 
 {28}لق الطالب حول األساتذة، يكتبون ما يلقونه أو ميلونه"املعرفة حلقة...حيث يتح

ريقة عملية يس الطب ط تدر يفسبيل املثال اتبع العرب  ىمها فعلينتظم فيها ويتخصص يف عل فأصبح كل طالب يلتحق حبلقة
 دونه أبم أعينهممبا يشاه نظراي الطب أن يدخلوا مع املريض يف احتكاك دائم مثمر، فيقابلوا ما قد تلقنوهب تقضي على طال

 {29}عمليا وهكذا خترجت طبقة من األطباء"
 {30}طب"وم التدريس علو وضعوا أول منهج واضح ملراحل  عليم الطيبتفاستطاع العرب املسلمني " تطوير ال

يس حلية لطريقة تدر الصورة ا نا عنلعظيمة من األطباء العرب املسلمني من بينهم الرازي الذي "يكشف  مما ساهم يف ظهور طبقة
قة ييف طر المة مميزة ىت أصبح عة، حصاهذه الصناعة، مستلهما آراء االولني منتقدا او مؤيدا، معربا عن مشاهداته وجتاربه اخل

 {31وأسلوب التعليم يف اإلسالم"}
 {32ألخالقية"}لعلمية وا اتنييمن الناحويكفيه فخرا انه" حاول رفع مستوى التعليم الطيب، برفع مستوى مزاولة  املهنة 
 {33}االختبار"هدة و التجربة واملشا لذلك اعتمد العرب املسلمني" على أساس العقل وأسلوب الربهان، واستخدام
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ألمراض، ومن مث ايص خمتلف وتشخ دين على " التجربة يف حبوثهم وعالجهميف حتقيق جناحهم، ووضع أسلوب مميز للتعليم، معتم
 {34هلا"} استنباط األدوية الالزمة

يف  ي" على العاملنيكده الراز ما أ وهذا ما يؤكد حرص العرب املسلمني على ضرورة اتقان مهنة الطب وتتبع طورها العلمي وهذا
 {35طالعة والتجربة"}طريقة امل عن مهنة الطب بزايدة حتصيلهم العلمي

 علمون والذين اليذين وي التل يسوهذا قليل من كثري فقد اصبح التعليم مطلب لكل مسلم فالعامل واجلاهل ال يستواين" قل ه
 {36يعلمون" }

ن ولعمراقوم للتقدم األلسبيل اهو  صلذلك جيب علينا عدم االكتفاء ابلتعلم بل التخصص يف العلوم ألنه من" املعلوم أن التخص
 {37احلياة"}

دمهم لت شاهدا على تقات اليت ظملؤلفوهذا ما دفع  املسلمون للتعلم يف مجيع اجملاالت العلمية وان يقدموا فيها الكثري من ا
 العلمي.

 -دعم اخللفاء للعملية التعليمية:-
ساعده يف لك، وقد تذقيق حت بطبيعته حيب التعلم والبحث عن األفضل دائما ولكن قد متعنه بعض الظروف منأن االنسان 

لمني وذلك لعرب املساماء علعلى مبتغاه من خالل الدعم الذي يقدم له، لذلك ال نستغرب النجاح الذي حققه ال احلصول
ليفة لعلمي أمثال اخللتحصيل اهتم ابدعم اال حمدود الذي قدمه هلم اخللفاء و االمراء، بل كان هناك من اخللفاء من يبسبب ال

ا لذكاء، يعي كل ماان متوقد فقد ك بن مروان الذي مل يكن بعيدا عن أجواء العلماء وطالب العلم منذ أن كان صغرياعبدامللك 
  }38{" والسري ابملغازي العلم على جمالستهم حىت أصبح يعد" فقيها من الفقهاء، ومن اهل فواظب يسمع من علماء املدينة 

  {39}با للعلم"ضال حمووصفه أبنه فا اوية كان يسمى حكيم آل مروانكما ذكر ابن ندمي "أن خالد بن يزيد بن مع  
ا، وله لمني  متقنا هلماذين العصريا هببووصف أبنه "من أعلم قريش بفنون العلم، وكان له كالم يف صناعة الكيمياء والطب، وكان  
 {40سائل دالة على معرفته وبراعته"}ر 
 
نه ال بلدة...ويقال رحال من كيه الون إلمن مكافأة العلماء مما جعلهم يشد الكثارا"ب وكما أشتهر اخلليفة العباسي املهدي  

 {41ل األصمعي يوما مبائة ألف درهم"}وص
ريخ  احلضارة يف ات السه اجملابلعلماء واألدابء و"جملس املأمون الذي  يعد من أعظم  هذ  تكتظفأصبحت جمالس اخللفاء 

 {42اإلسالمية"}
كتب   مهم أبنفسهم فقدعلى تعلي يشرفونو اخللفاء ابلتعليم اهنم كانوا يهتمون بتعليم ابناءهم احسن اهتمام والدليل على اهتمام 

ن وبدئه وامنعه ره مبواقع القرآلسنن، وبصالمه ر، وعوه األشعار هارون الرشيد ملعلم ابنه األمني فقال" أقرئه القرآن، وعرفه األخبار، و 
بك  السه، وال مترنجمذا حضروا إقراء فع جمالس الفظيم  مشايخ بين هاشم إذا دخلوا عليه، ور أوقاته، وخذه بتعمن الضحك إال يف 

ومه ما فراغ وأيلفه، وقيستحلي الفاحمته إايها، من غري ان حتزنه فتميت ذهنه، وال متعن يف مس تفيدهساعة إال وأنت مغتنم فائدة 
 {43لغلظة"}أابمها فعليك ابلشدة وا استطعت ابلقرب و املالينة، فإن
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ل قدموا ب ء عند هذا احلدعم اخللفاديقف  وىف هذه الوصية القواعد االساسية للعملية التعليمية الصحيحة حىت يف وقتنا احلاضر ومل
من خالل توفري  ىل االماماطوات خفروعها  بشىتة عت ابحلركة العلميل اليت دفى حركة الرتمجة والنقلنا ما هو اعظم واجل وه

 بدأتيت ا هذه احلركة اللذين تبنو لفاء اوابلعكس ، وكان الفضل األكرب للخة اليت ترمجت من كل اللغات اىل العربية الكتب العلمي
م ( 704ه / 85عام } واملتوىف حلكيمامللقب ابيف الظهور يف العصر االموي " إذ تردد يف املصادر أن خالد بن يزيد بن معاوية 

 { 44بية " }علم الصنعة ) الكيمياء ( اىل العر  اهتم برتمجة عدد من الكتب يف الطب و
طب والكيمياء ، لنجوم والتب اكترمجت له  وهو أول من " أعطى الرتمجة و الفالسفة ، وقرب أهل احلكمة ورؤساء كل صنعة ، و 

ول دار أنشئت أ  ي دمشقا يف خزانة اإلسالم ،ففوالصناعات ، وهو أول من مجعت له الكتب و جعله واآلالتواحلروب 
 {45المي "}للكتب يف العامل اإلس

 يفن حركة الرتمجة ، ذلك أ اهم هلوقد نشطت هذه احلركة العلمية يف العصر العباسي "بفضل تشجيع اخللفاء العباسيني ورعايت
كان العصر   اا م... حىت إذية ..العلمكانت تعرب عن حماوالت فردية ومع ذلك فهي تعرب عن والدة هذه احلركة   العصر األموي

 {46لدولة و حكامها " }العباسي اشتد ساعدها وغدت متثل ركنا من أركان سياسة ا
فر بني الشعوب وتو  ياحلضار اج االمتز  و الثقافة العربية بني الشعوب اىل جانب احلركة الدور الفعال يف نشر اللغة فكان هلذه 

 على ستمائة ألف دلس وحدهاء االنمكتبة خلفا  فاشتملتواخلاصة "  الكتب العلمية يف كل اجملاالت فانتشرت املكتبات العامة
 {47" }جملد 

رتقاء الطالب اورها على دت بدوأسست بيوت احلكمة اليت كان هلا دور يف جتميع الكتب يف كل الفروع العلمية و اليت ساع
بالغ عندما ن لذلك حنن ال ،مية ركة العلأبفكارهم كال حسب جماله مما شهدته هذه البيوت من حلقات نقاش سامهت يف دعم احل

لوها اىل بذلك ،بل أوصتفوا يكهنم مل ا ،وأنقول ابن " العرب كانوا أعظم معلمني يف العامل ، و أهنم زادوا على العلوم اليت أخذوه
 { 48بار من حيث النمو واالرتقاء " }درجة جديرة ابالعت

الختبار ، التجربة و اا يف عندهم املالحظة وحب االستطالع ،ورغبو  وهم اول من وضع أساس البحث العلمي عندما " قويت
 { 49" }املعمل ليحققوا نظرايهتم و ليستوثقوا يف صحتها  فأنشأوا

يف اقل  الذين استطاعوا ن " العربلوبو  ومن هنا يتبني ان التعليم أسهم يف وضع أساس احلضارة العربية  اإلسالمية فيقول غوستاف
 ،اثة بتوايل الور   تتم إالالاليت  جديدة ، هم الريب من ذوى القرائحا دولة عظيمة و  يبدعوا حضارة عالية من قرن ان يقيمو 

   { 50وبثقافة سابقة مستمرة" } 
 قدم االسالمية من ت ه احلضارةصلت اليودعمه هو السبيل للنهوض به وخري دليل ما تو ابن االهتمام ابلتعليم  التأكيدميكن  لذلك
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 اخلامتة
 لطلب العلم . آايتهة يف واضح بعد ما تقدم يتضح ابن التعليم ال يقف عند مرحلة او سن فهو فرض على اجلميع ودعوة هللا

لدعوة  لبيهس على التعليم تقبال الناا لوالوالتعليم هو الوحيد الذى استطاع مجع كل أسس احلضارة العربية اإلسالمية والنهوض هبا ف
 .فكرا  ا نظما والمية تقدمهالسالاهللا و وجود الفرص املواتية لتحقيق جناح العملية التعليمية ما حققت احلضارة العربية 

 يل .  من دعم خري دلفاء املسلمني،ولعل ما قام به اخلل من اجل التميز وتقدمي االفضل يف املؤسسات التعليميةان الدعم ضروري -
 خللفاء .اء واالسالمية كان سببه نشاط احلركة العلمية اليت تبناها العلماء واالمر فازدهار احلضارة ا

ولعل ما  البعض  يث كما يضنن التخصص العلمي الدقيق من االمور اليت عرفها العرب املسلمني قدميا وليس ابملصطلح احلدا-
 ذكرته عن تعلمهم للطب كان قليل من كثري 

اجهم العلمي يف انت تسدجتربة  جتة بل كان بعد تعب وجهد و من تطور مل يكن حمض الصدف ما توصل إليه العرب املسلمني-
 ية وما حتويه منة االسالملعربيار يف علوم احلضارة عامل والذى اصبح مرجعا    لكل متبحالذي يكاد يوجد يف كل مكتبات ال

  نفاس .
ب  خيتلقها للتهر لظروف اليتام كلمة جتعل البعض يقف صاغرا اما طلبا للعلم وابقل االمكانيات ألخرفانتقال العلماء من مكان 

الفضل ة ابلتغري حنو اح والبدايالصالااو العسوف عن التعلم يف الوقت احلاضر ،فاالهتمام ابلتعليم هو االنطالقة الصحيحة حنو 
 ،وهذه من اسباب تقدميي هلذه الورقة .

                                                                              
 
 
 

 وهللا ويل التوفيق                                      
 لباحثةا                                                                                  
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