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ممخص 

إحياء التراث العربي اإلسالمي في " ينص قانوف المجمع عمى أف إحدى غاياتو 
وتتناوؿ ىذه الدراسة المحاضرات والندوات المختصة بالتراث ". المغة والعمـو والفنوف 

العممي العربي اإلسالمي في مواسـ المجمع الثقافية وعددىا خمسة وعشروف موسما، 
حياء التراث وتحقيقو. 2006 إلى 1983مف  ثـ تقدـ . تناقش، أوال، مصطمح التراث، وا 

جردا بالمحاضرات المتعمقة بالتراث في ىذه المواسـ وعددىا اثنتا عشرة، باإلضافة إلى 
وأخيرا، تختـ بتعميؽ . وبعدىا تقدـ موجزا لمحتوى المحاضرات والندوة. ندوة واحدة
والغاية أف ييتـ المجمع بالتراث أكثر مما مضى، وأف يتسع ىذا االىتماـ . واقتراحات

حفظا : وتقترح إنشاء مركز متكامؿ لمتراث . لكؿ ميادينو، وعمى جميع مستوياتو
. وتحقيقا ونشرا وصيانة، وتعريفًا بو
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ما هو التراث؟ 

يأتي الجواب عف ىذا السؤاؿ في المحاضرة الثالثة مف الموسـ الثقافي األوؿ 
لممجمع، التي قدميا عمـ مف أعالـ تحقيؽ التراث، وىو األستاذ عبد السالـ ىاروف، 

" . تجربتي مع التراث " بعنواف 

:  تبدأ المحاضرة بالفقرة اآلتية 

فمسنا نجد بيف مواد المغة . (التراث )نحف بحاجة إلى التراث لنحقؽ كممة " 
، وليس في معاجمنا العربية مف المواد المبدوءة بالتاء والمختومة "ترث"العربية مادة 

.  تفث، وتمث، وتوث: وىي ..." بالثاء إال ثالث مواد، ال تزيد وال تنقص

وأقدـ نص ليذه الكممة ىو اآلية الكريمة  . ولذلؾ، أصؿ كممة ترث ىو ورث 
وىكذا ظؿ . والتراث ىنا بمعنى الميراث  .( 19الفجر  )" وتأكموف التراث أكال لما "

فألفينا ىذه الكممة تشيع بشيوع البحث والتنبيش عف . "المعنى إلى العصر الحديث
ماضي التاريخ، وماضي الحضارة، والفنوف واآلداب والعمـ والقصص، وكؿ : الماضي

" . ما يمت إلى القديـ 
 في عرؼ األدباء والمثقفيف، إبراز نصوص إحياء التراثويقصد بعبارة "

المخطوطات ونشرىا عمى نطاؽ واسع، في ثوب قشيب، ومعالجة خاصة، وتوضيح 
وتحقيؽ التراث ىو ". وتبييف، يتطمبو بعد المسافة الثقافية والمغوية بيننا وبيف أسالفنا 

ف كانت كممة التحقيؽ قد استعممت قديماً  واستعمميا المحدثوف عند . بيذا المعنى، وا 
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جراء عمميات تصحيح وضبط ودراسة ليا، وتزويدىا بالفيارس،  تناوؿ مخطوطة، وا 
عدادىا لمنشر . وال يعني ىذا أف كؿ مف حقؽ مخطوطة قد نجح في ذلؾ . وا 

ونحف، ىنا، ال نتحدث عف شروط التحقيؽ، وكفاءة المحقؽ، ومدارس التحقيؽ، 
ومف أراد . وتاريخو وكبار المحققيف، ودور المؤسسات الرسمية واألىمية في التحقيؽ

االستزادة في ىذا الباب فيمكنو قراءة المحاضرة المشار إلييا، أو مراجعة وقائع المؤتمر 
الدولي األوؿ الذي عقد في جامعة آؿ البيت في األردف في كانوف األوؿ مف عاـ 

2004 . 

قانون المجمع والتراث 

ثـ صدر قانوف مؤقت . 1976 لسنة 40صدر قانوف المجمع قانونا مؤقتا رقـ 
، وتاله 1988 لسنة 17وبعدىا صدر قانوف معدؿ رقـ . 1979 لسنة 5معدؿ رقـ 

. 1999 لسنة 8وأخيرا صدر قانوف معدؿ رقـ . 1992 لسنة 34قانوف معدؿ رقـ 

يعمؿ المجمع عمى تحقيؽ : في ىذا القانوف، تستيؿ المادة الرابعة بالعبارة
: األىداؼ اآلتية

:  والفقرة ج منيا ىي 
". إحياء التراث العربي واإلسالمي في المغة والعموم واآلداب"

تحقيقا لمغايات المقصودة مف ىذا القانوف يقـو " وتبدأ المادة  الخامسة بالعبارة 
: المجمع بما يمي
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ف –وتسرد الفقرات أ   و، وليس في أي منيا وسيمة مباشرة لغاية إحياء التراث، وا 
وىذا أمر غريب؛ إذ إف ىدفا صريحا لـ تذكر . كانت تساعد كوسائؿ غير مباشرة

ما يعني وجود نقص في الوعاء التشريعي لـ يتدارؾ عمى . وسائؿ صريحة لتحقيقو
. الرغـ مف أربعة تعديالت أدخمت عمى النص األصمي 

وليس ىدفنا في ىذه المحاضرة تقديـ جميع ما عممو المجمع إلحياء التراث مف 
نشر كتب محققة، أو تأليؼ لجنة دائمة، أو أي جيود فردية قاـ بيا بعض أعضاء 

. المجمع،  فذلؾ خارج نطاؽ المحاضرة 

مسح إحصائي لموضوعات التراث في المواسم الثقافية 
 1983قدـ المجمع في أثناء مسيرتو الثالثيف عاما خمسة وعشريف موسما مف سنة 

: وبقراءة لموضوعاتيا ومحاضراتيا وندواتيا نستنتج ما يمي. 2006إلى سنة 

، وىو "التراث العممي العربي" خصص المجمع موسما واحدا موضوعو - 1
. قدمت فيو أربع محاضرات وندوة واحدة  . 1985الموسـ الثالث، سنة 

حفمت المواسـ األخرى ببعض المحاضرات المتعمقة بالتراث بشكؿ أو بآخر - 2
: كما يمي

( : 1983 )الموسـ الثقافي األوؿ  -أ

. لألستاذ الدكتور إحساف عباس " تصنيؼ العمـو عند العرب- "1

. لألستاذ عبد السالـ ىاروف" تجربتي مع التراث- "2
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التركيب واإلنشاب في عمـ : " ، محاضرة(1986) الموسـ الثقافي الرابع –ب 
. ، لألستاذ الدكتور محمد زىير البابا"الفالحة عند العرب 

المشافي والتمريض في : "، محاضرة(1987) الموسـ الثقافي الخامس –ج 
. لألستاذ الدكتور أكـر الدجاني "التراث الطبي اإلسالمي 

العمـو والمعارؼ اليندسية في : " ، محاضرة (1990) الموسـ الثقافي الثامف –د 
. لألستاذ الدكتور جالؿ شوقي " الحضارة اإلسالمية 

وضع المصطمح العربي في التراث : "الموسـ الثقافي الثاني عشر، محاضرة- ىػ 
. لألستاذ الدكتور محمد صالحية " العممي لمطب والصيدلة والنبات

" حوسبة التراث العربي: "، محاضرة(2001) الموسـ الثقافي التاسع عشر –و 
. لألستاذ الدكتور عمي حممي موسى 
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 تحميل موجز لمحتوى المحاضرات والندوات

تصنيف العموم عند العرب 

األستاذ الدكتور إحسان عباس 

( 1983)الموسم األول 

ويحذر . تتناوؿ ىذه المحاضرة تصنيفات العمـو في الحضارة اإلسالمية 
العمـو أربعة ؛ الفقو لألدياف، :" المحاضر مف التصنيفات الساذجة مثؿ قوؿ بعضيـ 

ويبدأ بتصنيفات أرسطو التي كاف ليا ". والطب لألبداف، والنجـو لمزماف، والنحو لمساف
الطبيعي والرياضي : فقد قسـ أرسطو العموـ ثالثة أقساـ . أثر في ىذه الحضارة 

فالطبيعي، . ومضى في إثره ابف سينا الذي زاد عمى ىذا التقسيـ بالمرتبات. واإلليي
. ويشمؿ ما لو عالقة بالتدريب والمراف مثؿ السباحة والفروسية، ىو في المرتبة الدنيا

أما اإلليي فيو في المرتبة . والرياضي ويشمؿ الطب واليندسة ىو في المرتبة الوسطى
ويضرب . النظري والعممي التطبيقي: ويذكر المحاضر نوعيف مف التصنيؼ. العميا

.  مثال لمتطبيقي تصنيؼ الخوارزمي الكاتب في مفاتيح العموـ، وابف النديـ في الفيرست

وعمـ الديف . عمـ الدنيا وعمـ الديف: ثـ يذكر المحاضر تقسيمات جابر بف حياف
والشرعي ظاىر وباطف، والعقمي معاف وحروؼ، وىكذا في تفريعات . شرعي وعقمي

. متسمسمة

فجعؿ عمـ المساف وعمـ المنطؽ آلتيف . أما الفارابي فقد اختط لتصنيفو نيجا آخر
وجعؿ . وقسـ عمـ المساف سبعة أقساـ، وعمـ المنطؽ ثمانية. تبنى عمييما العمـو جميعا

والعمـ الخامس عنده ىو . العمـ الرياضي أو التعاليـ سبعة أقساـ، والعمـ الطبيعي ثمانية
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وبيذا استوعب أجزاء جديدة مف الواقع العممي لمعمـو . اإلليي، والسادس ىو المدني 
. في األمة اإلسالمية

: وقسـ إخواف الصفا العموـ ثالثة أقساـ 
. الرياضية  وىي ما كاف قائما عمى الدربة والتمريف وعددىا تسعة 

. والشرعية وعددىا ستة
الرياضيات وعددىا أربعة، والمنطقيات وىي خمسة، : والفمسفية وىي أربعة

. والطبيعيات وىي سبعة، واإللييات وىي خمسة 
. وتطرؽ المحاضر لتصنيفات أبي حياف التوحيدي، وأبي زيد البمخي

: وجعؿ العموـ مقالتيف. أما الخوارزمي فقد اىتـ بحصر المصطمحات في كؿ عمـ
 (العروض)األولى في سبعة فصوؿ ىي الفقو والكتابة والكالـ والنحو والشعر         

وتضـ المقالة الثانية الفمسفة والمنطؽ والطب وعمـ العدد واليندسة وعمـ .واألخبار 
.  ولبعضيا تفريعات . النجـو والموسيقى وعمـ الحيؿ والكيمياء

فقد كانت نظرتو بسيطة، بعيدة عف . وختـ المحاضر بتصنيؼ ابف حـز األندلسي
عمـو القرآف،والحديث، : فقد عد العمـو اثني عشر عمما. النظرة الشمولية

والمذاىب،والفتيا، والمنطؽ،والنحو، والمغة، والشعر، والخبر، والطب، واليندسة،وعمـ 
وزاد عمى مف سبقو بأف حدد الحد األدنى الالـز لكؿ طالب مف عمـو القراءات . النجوـ

. والحديث والنحو والمغة والحساب والطب 
وفي رسالة أخرى، الحظ أف العمـو سبعة، ثالثة منيا تتميز بيا كؿ أمة، ىي 

. وأربعة مشتركة ىي النجـو والعدد والطب واليندسة . شريعتيا وأخبارىا ولغتيا
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تجربتي مع التراث 

األستاذ عبد السالم هارون 

الموسم األول 

كما نوه بجيود .بدأت المحاضرة بالتعريؼ بمصطمح التراث، ومعنى إحياء التراث 
تـ تحدث عف تجربتو الشخصية، وكيؼ أقحـ . المستشرقيف الذيف سبقوا إلى ىذا العمؿ

متف الغاية والتقريب "وحقؽ . (ابف ستة عشر عاما  )نفسو في ىذا الميداف وىو طالب 
وسرد . ألبي شجاع األصفياني في فقو الشافعية،  وكاف مقررا عمى طمبة دار العموـ

مؤكدا أف مف يتصدى ليذا الميداف يجب أف يكوف عمى . شيئا مف تجاربو الكثيرة الغنية
وينبو . األمانة الصادقة والصبر الصادؽ: صمة ممتدة بو، وأف ينصاع ألمريف

المحاضرعمى كثير مف األخطاء التي قد يقع فييا المحقؽ، وبخاصة في التصحيؼ 
والتحريؼ التي يندر أف يخمو منيا نص حتى لو استشيد بالقرآف الكريـ، ويضرب لذلؾ 

. أمثمة

وينبو . ومف المزالؽ التي يقع فييا المحقؽ التسرع في الحكـ عمى صحة النص 
عمى مشكالت القراءة مع اختالؼ الخطوط، وتبايف جودتيا؛ وكذلؾ مشكالت ضبط 

وأخيرا، يعرض . ويؤكد أىمية التثبت مف ىوية صاحب المخطوط. الحروؼ والحركات
. ألىمية صنع الفيارس بأنواعيا وما تستغرؽ مف جيد 

نبذة شخصية   

، ثـ انتقؿ مع أسرتو إلى 1909ولد عبد السالـ ىاروف في اإلسكندرية سنة 
حفظ القرآف صغيرًا، وحصؿ عمى درجة البكالوريس مف         . القاىرة ودرس فييا 
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وعيف مدرسا في التعميـ . 1934، ثـ أتـ دراستو العميا منيا سنة 1928دار العمـو سنة 
، وبعدىا عاد إلى دار 1945االبتدائي، ثـ نقؿ مدرسًا في جامعة اإلسكندرية سنة 

ساعد في إنشاء .وتدرج إلى أف وصؿ إلى رتبة أستاذ ورئيس قسـ النحو . العموـ مدرساً 
انتخب عضوًا في . 1975، وظؿ فييا حتى سنة 1966جامعة الكويت منذ سنة 

لو مدرستو في التحقيؽ، وكتب تجربتو . 1969مجمع المغة العربية في القاىرة سنة 
الذي ظيرت الطبعة األولى منو سنة " تحقيؽ النصوص ونشرىا" ونيجو في كتاب 

توفي . عمال بيف تحقيؽ وتأليؼ ونقد 121لو أكثر مف . ، والخامسة بعد وفاتو 1954
. 1988عاـ 
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عمم الفمك عند العرب 

الدكتور عبد الرحيم بدر 

( 1985 )الموسم الثالث 

عمـ الفمؾ عمـ قديـ، فالنجـو جزء ميـ مف حياة اإلنساف، وكاف دوما يسعى 
لمعرفتيا، ومعرفة آثارىا عمى حياتو، فال عجب أف ييتـ بيا اإلنساف العربي قبؿ 

وقد أطمقوا عمى الالمع منيا وعمى بعض التجمعات أسماء، بؿ واخترعوا ما . اإلسالـ 
وجعموا لمقمر . يشبو األساطير اليونانية حوليا، وىذا نجده في أسماء الثريا وبنات نعش

 منزلة بعدد أياـ شيره، ولكؿ منزلة اسـ مف نجـ في القمر حوؿ األرض، وقسموا 28
 بعدد أياـ شيره، ولكؿ منزلة اسـ مف النجـ الذي يميزىا 28فمكو منازؿ عددىا 

واىتموا باألنواء، والنوء ىو سقوط في الغرب مع الفجر،وطموع آخر يقابمو مف ساعتو .
. في المشرؽ 

 32ويذكر المحاضر األخناف، وىي أقساـ الدائرة األفقية عند البحارة، وعددىا 
. ولكؿ خف نجمو  الذي يعرؼ بو 

. ثـ انتقؿ المحاضر إلى الفمؾ في اإلسالـ، واىتماـ الخمفاء بو، وكذلؾ بالتنجيـ 
بؿ وسـ ىذا الكتاب . وتأثروا بو كثيرا " المجسطي"وترجـ المسمموف كتاب طمميوس 
ذلؾ أف ىذا الكتاب يعتمد حركة الكواكب في أفالؾ . بالكابوس الذي  جثـ عمى عقوليـ

دائرية، وىذا يناقض األرصاد، ويجعؿ مف األرض مركز الكوف، وحوليا تدور الكواكب 
. مع أف عددا مف الفمكييف المسمميف انتقدوه وحاولوا إدخاؿ بعض التعديالت. والنجوـ

ويذكر تكميؼ المأموف لعدد مف العمماء قياس درجة عرض األرض، وكيؼ أف 
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" البيروني قدـ طريقة سيمة لقياس محيط األرض، وتكمـ عف الفمكي الصوفي، وكتابو 
وذكر موسوعة الفمؾ . بصوره وكأنو أطمس لمسماء" صور الكواكب الثمانية واألربعيف 

. الذي ألفو البيروني " القانوف المسعودي" الكبرى 

وذكر ما رشح مف أسماء . وختـ المحاضرة بالترجمة مف العربية إلى الالتينية 
لذلؾ اعترؼ العمماء المحدثوف بيذا الفضؿ وأطمقوا . عربية لمنجـو في المغات األوروبية

. أسماء عدد مف العمماء المسمميف عمى مناطؽ مختمفة مف وجيي القمر 
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الطراز المعماري اإلسالمي 

المهندس الدكتور رزق شعبان 

الموسم الثالث 

كيؼ يمكف تحقيؽ عمارة إسالمية تتمشى مع : "طرح المحاضر السؤاؿ
المتطمبات المستجدة؟ ىؿ وجدت عمارة إسالمية؟ ىؿ يمكف تطوير الطراز المعماري 

اعترؼ المحاضر " الموروث لكي يستوفي المتطمبات العصرية ضمف طابع خاص ؟
ثـ انتقؿ المحاضر إلى معاني مصطحات الطابع . بأف إجابتو جزء مف النقاش الدائر

فالطابع أو الطراز ميزة أو خاصية لشكؿ المباني في عصر مف . والطراز والموضة
العصور، وىو نتيجة لجيد كبير يبذلو البناؤوف والمعماريوف في عصر مف العصور، 
مف أجؿ تبمور شكؿ عاـ لممباني، يظير في عناصر معمارية متميزة، وىذا ال يعني 
الجمود، بؿ يفرض دواـ التطور والتحسيف، أما الموضة فتعني تغيرات متتابعة في 
أشكاؿ بعض المصنوعات، ويتبعيا الناس دوف أف يتوقفوا لمسؤاؿ عف اليدؼ منيا، 
وبالنسبة إلى العمارة، فالموضة مجموعة مف التفاصيؿ المنقولة عف طراز إسالمي 

سابؽ، دوف تفاعؿ مع قضايا العصر ومتطمبات الثقافة  وأىداؼ األمة، وقد أشار إلى 
. أنو ال يتحمس لمموضة 

.  وتابع الحديث عف خصوصية األمة اإلسالمية وأثر ذلؾ عمى الطابع المعماري
: ونوه بما ىو مشترؾ بيف أبناء ىذه األمة، ومنو
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النظرة العامة لمحياة التي تبدأ بمفيـو المسمـ لأللوىية والكوف، ونظرة - 1
ولذلؾ، يؤكد المبنى ىذا الترابط، والعمارة ليست مبنى جميال . المعماري المسمـ منيا

. يؤدي وظيفة، بؿ يؤدي واجبا 

زخارؼ المعماري المسمـ إبداع غير مسبوؽ، فتحريـ الزخرفة بما يمت - 2
لإلنساف أو الحيواف جعمو يتجو إلى مجاالت أخرى، فأبدع في الزخارؼ المستميمة مف 

. األشكاؿ اليندسية والنباتية

اىتـ المعماري المسمـ بالفراغ الداخمي، ابتداء مف المسجد، فالمسجد لمعامة، - 3
والفراغ الداخمي ميـ الستيعابيـ، بينما معابد اليندوس، مثال، ىي لمخاصة ولـ تيتـ 

. بالفراغ الداخمي 

اىتـ المعماري المسمـ بالحركة داخؿ المباني، واإلسالـ يفصؿ بيف الجنسيف، - 4
. ولذلؾ نجد ىذا المبدأ يراعى في تصميـ البيوت والمساجد

وأثر ذلؾ عمى تخطيط المدف، إذ جعؿ المسجد مركز المدينة، وقسمت 
المساحات حولو حارات  مع وجود فراغات لمنشاطات العامة، وتدرج عرض الشوارع، 

 ذراعا، وىي ممؾ عاـ يمنع أف يستغؿ جزءا منيا 60مف األوسع، الرحبة، الذي بمغ 
ثـ الشوارع الفرعية التي تصؿ بيف الرحبة والمناطؽ السكنية وقد يصؿ عرضيا . أحد 
ثـ الطريؽ الخاص، دخمة أو سكة بيف . وقد تكوف شوارع تجارية.  ذراعا 20إلى 

. الدور، قد تكوف مفتوحة أو مغمقة، يتفؽ أىؿ الحارة عمى كيفية استعماليا
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التشريعات 
. انبثاقا مف النظرة اإلسالمية الشاممة، وجدت التشريعات لتنظيـ المدف اإلسالمية

ونظمت التيويات . قسمت التشريعات أحياء المدينة إلى سكني وتجاري وصناعي وخدمي
وأكدت حرمة . واالرتدادات وارتفاع المباني وعمقيا، واىتمت بإضفاء الستر والخصوصية 

. األمكنة العامة وعدـ جواز االعتداء عمييا 

الطابع المعماري اإلسالمي كاف نتيجة حتمية لعمؿ " وفي النياية خمص إلى القوؿ 
دؤوب مف معمارييف وبنائيف، ينتموف إلى األمة اإلسالمية، بذلوا جيدا عظيما لتمبية 

ولذلؾ، فالعودة إلى الطراز ". متطمبات أمة ليا ديانتيا وحضارتيا وفكرىا وتطمعاتيا
 ".اإلسالمي يتطمب العودة إلى اإلسالـ فكرا وحضارة ونظرة شاممة 
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التراث العربي الرياضي 

األستاذ الدكتور أحمد سعيدان 

الموسم الثالث 

الرياضيات ميداف برز فيو عمماء الحضارة اإلسالمية، وىذه محاضرة قّدميا أحد 
كبار محققي الرياضيات عمى جميع المستويات، والمحاضرة مزيج مف العمـ والخبرة 

. وسعة االطالع، ورشاقة الكممة 

تمتاز الرياضيات بأنيا بنية ذىنية مجردة، وىي بناء معرفي تراكمي، وىذا 
يوضح دور الرياضيات اإلسالمية في الحضارة العالمية، ويعترؼ المحاضر بوجود 

لكنو . مؤلفات سابقة عمى الحضارة اإلسالمية في فروع الرياضيات، مف ىمينية وىندية 
إف ثمة فرقا بيف مف ينثر أفكارا متفرقة، وبيف مف يقيـ بنيانا فكريا متسمسال " يقوؿ

فرؽ بيف مف يزرع نبتة ىنا وزىرة ىناؾ، . متماسكا متالحقا آخذا بعضو برقاب بعض 
". وبيف مف ينشئ بستانا ذا أشجار، وأحواض أزىار، تجري تحتيا األنيار 

أوؿ كتاب في الحساب : يستيؿ المحاضر بالفتوحات الرياضية اإلسالمية الثالثة
وضع مفصال منظما، وأوؿ كتاب أرسى قواعد عمـ الجبر، وكذلؾ المثمثات عمـ عربي، 

وبالنسبة إلى الحساب، ورث المسمموف حسابا شائعا لدى الناس، أطمؽ عميو حساب 
ليس فيو كتابة، والعمميات عقمية، . العرب والروـ، أو حساب اليد أو الحساب اليوائي

ووجد الحساب الستيني، سمي حساب . ويستعاف بعقد األصابع لتمثيؿ النتائج
وجاءىـ مف اليند الحساب اليندي، وقاعدتو . المنجميف، وأصمو بابمي، وقاعدتو ستوف

. تمثيؿ األعداد مف واحد إلى عشرة، بصور معينة، مع تمثيؿ الصفر بدائرة صغيرة
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وأضيؼ ليذا التمثيؿ قاعدة المنزلة العشرية، فصار تمثيؿ األعداد أوضح وأسيؿ 
وأوؿ إشارة ليا كانت . ىذه األرقاـ التي سميت ىندية، ربما جاءت مع التجار. لمتعامؿ

وأخذ العرب عف اليند .  ـ652سنة  (ساويرس سيبوخت  )مف قبؿ راىب سرياني 
التخت، وىو صفيحة ممساء، يرش عمييا تراب ناعـ وتكتب فيو األعداد، وبميؿ أو 

ولذلؾ سمي . بإصبع تسجؿ العمميات وتمحى حتى الوصوؿ إلى النتيجة األخيرة
جاء المسمموف وأخذوا ىذا الحساب اليندي لقيطا مف أفواه . حساب التخت والتراب

التجار، ثـ أضافوا إليو خير ما في حساب اليد، وكؿ ما في الرياضيات اإلغريقية مف 
ثـ أسمموه إلى صرح .  ثـ خمصوه مف الرمؿ والمحو. وطوروه، نظرية األعداد 

الرياضيات ركنا كامال مفيدا، بكتب متتالية، متكاممة، بدأىا محمد بف موسى 
".  الحساب اليندي "الخوارزمي  بكتابو 

ويعامؿ عمـ الجبر بالمجيوالت، وىو بذلؾ قديـ، موجود في بردية أحمس 
فيو  (األرثماطيقي  )وكتاب ديوفانطس . المصرية، وفي آجر البابمييف، وعند اليوناف

لكنو كتاب مسائؿ بال قواعد، وبال نسؽ، تختمط مع الحساب، . الكثير مف مسائؿ الجبر
وىكذا فعؿ، .  جاء الخوارزمي وأدرؾ أف في ىذا الركاـ مولودا جديدا ليخرج إلى النور

وتعني حذؼ )والمقابمة  (ويعني إضافة الحد السالب  )وظير ما سماه عمـ الجبر 
وكاف أوؿ كتاب، وضع القواعد الصحيحة . (الحدود المتشابية عمى طرفي المعادلة 

العامة، وبرىف صحتيا، وجاء مف بعده ليزيدوا ىذا البناء عرضا وارتفاعا، وتعميقا في 
ىكذا فعؿ سند بف عمي وابف ترؾ وأبو كامؿ والكرجي والسموأؿ وشرؼ الديف . األسس

وسعوا نظرية الحدوديات واألسس الصحيحة موجبة .الطوسي وعمر الخيامي، وغيرىـ 
حؿ الخيامي المعادالت التكعيبية بطرؽ . وسالبة، وحسبنوا الجبر، وحموا مسائمو
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ىندسية، بتقاطع قطعي مخروط، وحميا شرؼ الديف الطوسي بطرؽ جبرية أدت بو إلى 
عداميا ليصؿ إلى ما نسميو نقاطا حرجة تؤدي إلى  إدخاؿ مفيوـ المشتقة األولى وا 

. القيـ القصوى

وأدخموا مفيـو جيب  الزاوية . بدأ حساب المثمثات بسيطا مع الفمؾ عند اليمينييف
جاءت . وحسف الينود ذلؾ قميال فاستعمموا نصؼ الوتر. وقاسوه مف وتر قوسيا 

الحضارة اإلسالمية لتمزج بيف التقميديف، ثـ تقدـ النسب المثمثية األخرى، وحساب 
كشؼ " وأخيرا كتب نصير الديف الطوسي كتابو . جداوليا بدقة، وتقدـ متطابقات مثمثية

. وأخرج المثمثات عمما مستقال " القناع عف أسرار القطاع 

ثـ انتقؿ المحاضر إلى قضية المصطمحات، وىي مف قضايا العصر، وطرح 
وحمو ىو أف  المصطمحات تحتاج إلى جيد متكامؿ مف تعريب . تساؤالت وخيارات

ووضع مقابالت، وأف ينشط المختصوف في وضعيا، عمى أف تستعمؿ في التعمـ 
المصطمح . والعمـ، مع االىتماـ بالعامة وبما يقذفو الشارع مف ألفاظ بسرعة وتيذيبيا 

. ليس كممة فقط، بؿ صورة وفكرة ذات داللة 
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بين العبادي والرازي 

األستاذ الدكتور سامي حمارنة 

الموسم الثالث 

ىذه مقالة مختصرة لممقارنة بيف الترجماف الطبيب أبي زيد العبادي والطبيب "
السريري المعالج أبي بكر الرازي، نجد فييما عامال مشتركا متعدد الجوانب يجمع 

يؤكد ". لتصبح لغة الضاد حينذاؾ أرقى المغات في العالـ في اآلداب والعموـ... بينيما 
.  المحاضر عروبة األصؿ لكثير مف مشاىير األطباء في الحضارة اإلسالمية

كاف أبوه صيدليا متمرنا، . أبو زيد حنيف بف إسحاؽ العبادي عربي مف قبيمة تنوخ
. وأراد البنو أحسف مناىج العمـ، فرحؿ إلى بغداد، وىناؾ تتممذ عمى يحيى ابف ماسويو 
وتنقؿ في البمداف وتعمـ السريانية وبعض الفارسية، ثـ عينو المأموف ترجمانا في بيت 

وأنشأ . وضع لو المترجموف والكتاب يساعدونو. الحكمة، وترقى ليصير عميدا ليا
مدرسة لمترجمة الراقية بعيدا عف الترجمة الحرفية ووضع أساسا متينا لمعمـو الصحية 

.  في اإلسالـ بأصوليا وفروعيا 

، وىومفقود، كاف كحااًل ماىرًا، ولو "إحكاـ اإلعراب عمى مذىب اليوناف"لو كتاب 
قوؿ "، ولو      "عشر مقاالت في ىيئة العيف وتشريحيا وأمراضيا ومعالجتيا" كتاب 

ومف أىـ كتبو . وىو مرجع في ىذا الباب" في حفظ األسناف والمثة واستصالحيا
فيو قسـ الطب جزأيف ". المسائؿ في الطب لممتعمميف عمى طريقة المسألة والجواب"

وجعؿ . نظريا وعمميا، وقدـ المحاضر موجزا ليذه األقساـ وبعض التعميقات المفيدة 
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ويشمؿ القسـ العممي . النظري ثالثة أقساـ تعتمد في أصوليا النظريات الطبية اليونانية
األدوية واألغذية، البسيطة والمركبة ؛ وعمـ األمراض الطبيعية والخارجة : ثالثة أمور

. عف المجرى الطبيعي بأسبابيا ودالئميا وأعراضيا ومعالجتيا ؛ ثـ العمؿ باليد 

( 925 –ـ 865/ 313- ىػ 251 )ثـ انتقؿ المحاضر إلى أبي بكر الرازي 
واتكئ عمى ما كتبو أبو الريحاف البيروني دفاعا عنو، ومف صفاتو أنو كاف عونًا 

واعتبر جالينوس العرب . كاف عمى درجة عالية مف العمـ. لمفقراء، كثير الحنو عمييـ
. واحتاج إليو األمراء والنبالء واألغنياء والفقراء . وطبيب المسمميف دوف منافس

ووضع لو  (296-290 )خدـ  في الري في بالط األمير يعقوب الساماني 
، جعمو عشر مقاالت في الصناعة الطبية مع االختصار،  "كتاب المنصوري في الطب"

لو . قرينا لو" كتاب الطب الروحاني " وترجـ ىذا الكتاب إلى الالتينية، ثـ صنؼ 
والغاية منو إصالح األرواح كما أف ". كتاب في أوجاع المفاصؿ والنقرس وعرؽ النسا"

. كتاب المنصوري إلصالح األبداف 

". إني ال أعد فيمسوفا إال مف كاف قد عمـ صنعة الكيمياء " اىتـ بالكيمياء وكتب 
 )واعتبر جابر بف حياف              . وألوؿ مرة، جعؿ ليا تصنيفا منيجيا موضوعيا

وىو كتاب ألفو جوابا عف سؤاؿ ". األسرار"ولو كتاب . أستاذا روحيا لو  (ىػ190حوالي 
وجعمو في . ألحد تالميذه مف بخارى، ليغنيو عف كثير مف الكتب في ىذه الصنعة 

. (التجارب)في معرفة العقاقير، وفي معرفة اآلالت، وفي معرفة التدابير : ثالثة أبواب
. وكال الكتابيف محققاف" . سر األسرار"ولو كتاب 
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اىتـ بالبيمارستانات لمتثقيؼ الصحي وشفاء المرضى، . كاف طبيبا سريريًا مميزاً 
 ومف كتبو. وىو مفقود" التجارب البيمارستانية"و" في صفات البيمارستانات"لو كتاباف 

.  بابا، صغير الحجـ، عظيـ النفع14في "مقالة في الجدري والحصبة : "الطبية الميمة
لـ يسبؽ إلى مثمو، وىو في حاالت مرضية متعددة، ويميز بينيا، وىو " القولنج"وكتابو 

العمة التي مف أجميا يعرض الزكاـ ألبي " أوؿ مف وصؼ الرشح التحسسي  في  مقالتو 
، كتاب صغير في "برء الساعة "ولو كتاب ". زيد البمخي في فصؿ الربيع عند شمو الورد 

ودفع مضارىا عف " كتاب في منافع األغذية " ولو . ذكر العمؿ مف القرف إلى القدـ
 قسما غير 12في " الجامع الحاصر لصناعة الطب" وكتابو الميـ . األبداف البشرية
 سنة 15جمع فيو ما وقع إليو وأدركو مف طب قديـ أو محدث، واستغرؽ . موجود بتمامو

مات قبؿ أف ينقحو، وبقيت منو ". الحاوي الكبير في الطب" أما كتابو األشير فيو. لتأليفو
وصار نادر الوجود، لـ توجد منو . مسودات جمعت بعد وفاتو فحصؿ فييا اضطراب

حقؽ أجزاءه الواحد والعشريف الدكتور محمد عبد المعيد خاف . نسخة تامة بالمغة العربية
 . 1968 إلى 1955ونشره مف سنة 

وفييا بيف بأسموب جذاب رصيف " . السيرة الفمسفية"ختـ المحاضر بذكر مؤلفو 
انتقاد األطباء لو بعدـ مسايرتيـ وتقميدىـ، وفيما يجب أف يكوف عميو سموؾ العمماء 

. واألطباء
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" دور التراث العممي في نهضتنا الحديثة" ندوة –الموسم الثالث 

إدارة األستاذ الدكتور عبدالكريم خميفة 

األستاذ الدكتور عبدالمجيد نصير، األستاذ الدكتور عادل جرار : مشاركة 

عبد المجيد نصير -  دروس عصرية من تراثنا العربي 

: مف دراسة التراث العممي، قدـ المحاضر عددا مف الدروس تمخص فيما يمي

. القصد ىو رضى اهلل عزوجؿ - 1

. الغائية موجودة في الخمؽ، والعبثية مرفوضة- 2

. وجوب عدـ قبوؿ الدعاوى إال بعد تقديـ الدليؿ عمييا- 3

. مرور األمة بمرحمة االستيعاب ثـ مرحمة اإلنتاج - 4

.  توكيد أخالقيات العمـ - 5

. توكيد األىمية التطبيقية العممية لمعمـ- 6

. بروز استقاللية األمة واعتمادىا عمى نفسيا، وحفز ىمـ أفرادىا - 7

. إبراز قيمة العمـ وأىمية اإلخالص في طمبو- 8
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عممية التعريب مف ترجمات ومصطمحات ومؤلفات التي صاحبت النيضة - 9
. العممية

نسانيتيا وتسامحيا- 10 . التميز اإليجابي لمحضارة اإلسالمية بقيميا وا 
عادل جرار  -  من وحي التراث العممي 

كيؼ نستميـ اإلنجازات العممية العربية لنصؿ إلى ما نتخذه : تساءؿ المحاضر
: عدة لنيضة عممية عربية معاصرة ؟ وممخص جوابو فيما يمي

. أي نيضة عممية عربية حديثة يجب أف تنيؿ مف نير العمـ الحديث- 1

. في تراثنا، نجد الروح الوثابة لمبحث والمعرفة- 2

. حرص العمماء عمى نشر عمميـ عف طريؽ التالميذ والكتب- 3

. أدخؿ العمماء التجربة العممية- 4

. انتفت الحدود داخؿ العالـ اإلسالمي، فسيمت حركة العمماء والعمـ- 5

. شجع الخمفاء والحكاـ حركة العمـ ترجمة وتأليفا ومكتبات- 6

. ضبطت العقيدة سموؾ العالـ المسمـ لتسخير عممو في ما  ينفع الناس- 7
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التركيب واإلنشاب في عمم الفالحة عند العرب 

األستاذ الدكتور محمد زهير البابا 

( 1986 )الموسم الرابع 

وقد يكوف استعماؿ . ىذه محاضرة شائقة في تراث عممي تطبيقي متواصؿ 
مصطمح الفالحة لمخروج مف الحرج في استعماؿ كممة الزراعة في اتساؽ مع آية 

( . 64-63الواقعة  )" أفرأيتـ ما تحرثوف أأنتـ تزرعونو أـ نحف الزارعوف"القرآف 

بدأ المحاضر بالرجوع إلى أوؿ وثيقة مختصة بالزراعة، كتبت في بالد ما بيف 
ـ، وانتقؿ إلى الفالحة عند العرب قبؿ اإلسالـ  وما توفر .  ؽ1700النيريف حوالي 
.  وىي خبرة تراكمية لبقايا الشعوب التي شغمت ىذا الجزء مف األرض، ليـ مف خبرة

ترجـ لخالد ابف برمؾ " كتاب أنطوليوس الحكيـ"وأوؿ كتاب ترجـ إلى العربية ىو 
، ترجمو ابف وحشية في "كتاب الفالحة النبطية" ومف أىـ ما ترجـ .  ىػ176حوالي 

. القرف العاشر الميالدي، وىو محقؽ منشور، وفيو استطرادات ومناقشات فمسفية ودينية
لكنو . ، كتاب صغير الحجـ، عظيـ النفع، حسف التبويب"كتاب الفالحة الرومية"ومنيا 
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وكتب مسممة المجريطي عمى نسقو كتابا ممخصا . ييتـ باألبراج والكواكب والطالسـ
". غاية الحكيـ " جامعا سماه 

والمقصود باإلنشاب ىو التفاؼ أغصاف األشجار بعضيا عمى بعض، وأف 
. أما التركيب فيو معروؼ . تنشب فييا 

اىتمت المحاضرة بالتركيب واإلنشاب في كتاب الفالحة النبطية، مع استطراد 
وخصص الجزء األخير مف . وكذلؾ في كتاب الفالحة الرومية. لبعض التفاصيؿ

المحاضرة لمتركيب واإلنشاب عند أىؿ األندلس، مف كتب ابف البصاؿ، وابف حجاج 
. اإلشبيمي، وابف حمدوف وكتابيو، وكذلؾ كتاب ابف العواـ 
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المشافي والتمريض في التراث الطبي اإلسالمي 
األستاذ الدكتور أكرم الدجاني 

( 1987)الموسم الخامس 
اىتمت الحضارة اإلسالمية بالشؤوف الصحية بجميع مناحييا لما ليا مف مساس 

دارة، . مباشر بحياة كؿ مواطف واىتمت ىذه المحاضرة بالمشافي بناء وأنواعا وا 
. وبالتمريض مع اإلشارة إلى المساىمات النسائية 

بدأ المحاضر بكممة  بيمارستاف التي أصميا فارسي مف بيمار بمعنى مريض أو 
وقد تكوف خيمة الصحابية رفيدة األسممية التي نصبتيا . مصاب، وستاف بمعنى مكاف

وأوؿ مف بنى بيمارستانا في اإلسالـ ىو . في غزوة الخندؽ أوؿ مشفى في اإلسالـ
وجعؿ فيو األطباء، وأمر . ـ في دمشؽ 706/ ىػ 88الخميفة الوليد بف عبد الممؾ سنة 

بحبس المجذوميف، وأجرى عمييـ وعمى العمياف األرزاؽ، وأمر بتخصيص دليؿ لكؿ 
وفي العصر العباسي، كاف ىاروف الرشيد أوؿ مف بنى . مريض، وخادـ لكؿ مقعد 

الذي بناه المقتدر سنة " المقتدري"ومف أشير ما بني مف البيمارستانات . البيمارستانات
.  ىػ في باب الشاـ وأنفؽ عميو مف مالو 306

 في 20 في العراؽ والجزيرة، و18ثـ انتشرت البيمارستانات، حتى بمغ عددىا 
 في إيراف، واثنيف في الحجاز، وفي األندلس جاوز عددىا أكثر مف 8بالد الشاـ، و

. وكانت ىذه البيمارستانات تعيش عمى األوقاؼ الخاصة بيا. 50

. وذكر المحاضر عف البيمارستانات أمورا عديدة، ابتداء مف حسف اختيار المكاف
وبعض المشافي كاف ثابتا . داخمي وخارجي: وذكر عف وجود نظاميف لممعالجة 

ووجدت طبابات خاصة لمسجوف والمدارس والمجانيف، ولخدمات . وبعضيا متنقؿ
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. ووجدت خدمات طبية أخرى مثؿ دور المراضع واأليتاـ والعجزة والمكافيؼ. اإلسعاؼ
وتحدث المحاضر عف الشؤوف المالية واإلدارية والطبية والفنية  

وختـ المحاضر بالحديث عف دور المرأة في الطب مف وجود طبيبات وآسيات، 
. وقد ذكر أسماء بعضيف 
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العموم والمعارف الهندسية في الحضارة اإلسالمية 

األستاذ الدكتور جالل شوقي 

( 1990)الموسم الثامن 

ويبدأ مف أف . تجمع ىذه المحاضرة بيف الرياضيات والطبيعيات واليندسة الحركية
وعمـ األكر وعمـ  (ىندسة إقميدس)النظرية وتشمؿ األصوؿ : العمـو اليندسية قسماف

وذيؿ ىذا القسـ بتطبيقات في العمارة . المخروطات وعمـ المساحة وعمـ المناظر
والقسـ الثاني . اإلسالمية في جانبيف ىما العناصر اإلنشائية والعناصر الجمالية

ذاكرا عمـ السكوف ابتداء مف كتابات أفالطوف، . يختص باليندسة الحسية أو الحركية
، والثقؿ النوعي الذي (قوة التثاقؿ  )ثـ عمـ األثقاؿ عند أرشميدس، والقوة الطبيعية 

أخذت فكرتو عف أرشميدس، والموازيف الخاصة بو التي صنع نماذج مختمفة منيا عدد 
. مف العمماء منيـ أبو بكر الرازي وعمر الخيامي والبيروني والجزري 

في اليندسة النظرية، بدأ المحاضر بشبكة معرفة توضح موقع ىذه اليندسة في 
الرياضيات : العمـو الفمسفية، كما ىي عند إخواف الصفا، فالعمـو الفمسفية أربعة

. والمنطقيات والطبيعيات واإللييات

والرياضيات أربعة عمـو ىي األرثماطيقي والجومطريا واألسطرونوميا والموسيقى، 
" المفروضات "وتحدث عف بعض عمماء المسمميف في ىذا الفف وأعماليـ، ونوه بكتاب 

، وىو "ما يحتاج إليو الصانع مف عمـ اليندسة"لثابت بف قرة، وكتاب أبي الوفاء البوزجاني 
ألبي القاسـ إصبع بف " اليندسة " كتاب يتناوؿ العمميات والزخارؼ اليندسية، وذكر كتاب 
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ألبي الريحاف البيروني، وغير ذلؾ " كتاب استخراج األوتار في الدائرة"محمد الغرناطي، و
 .

بنو موسى بف شاكر، ومحمد : واستيؿ الجانب التطبيقي بخمسة مف رواده 
الخوارزمي الكاتب، وبديع الزماف الجزري، ورضواف الساعاتي، وتقي الديف معروؼ 

: كما عرض أمثمة مف اإلنجازات اليندسية الميمة في عدة مجاالت، منيا. الراصد
الساعات بأنواعيا، وآالت رفع الماء، وآالت تحويؿ الحركة الدورانية إلى ترددية، وموانع 
التسرب في أسطوانات المضخات، والعنفات، وطواحيف اليواء والفوارات، وآالت انتشاؿ 

. األجساـ الغارقة 

وعودا إلى اليندسة النظرية، انتقؿ إلى تطبيقات في العمارة، ذاكرا العقود بأنواعيا 
وتطرؽ إلى عناصر جمالية مثؿ المقرنصات . وأشكاليا والنوافذ والقباب والمآذف والمنارات

وكمثاؿ مف عمـ المساحة أورد قياس األرض . والرقش العربي والزخارؼ اليندسية والنباتية 
وذكر الثقؿ النوعي وبعض قياسات . قبؿ اإلسالـ  وبعده مع مقارنة بالقيـ المعاصرة

. البيروني 

وأمثمة لبعض المنجزات ، وأخيرًا، ذكر مصادر اليندسة الحركية، وأشير العمماء
 .والمخطوطات 
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وضع المصطمح العربي في التراث العممي العربي لمطب والصيدلة والنبات 

األستاذ الدكتور محمد صالحية 

( 1992)الموسم الثاني عشر 

تحدث المحاضر أوال عف المشكالت التي واجيت المترجميف والمؤلفيف 
فكاف ال . والمصنفيف خارج العمـو الدينية والمسانية، وبخاصة عند الترجمة مف اليونانية 

.  بد مف المجوء إلى االشتقاؽ والتوسع في المعنى والكتابة والمجاز والنحت

منيجا لوضع اسـ عربي في ىذا " القانوف في الطب"ونقؿ عف ابف سينا في  
: الفف، نمخصو فيما يمي

. مف األعضاء الحامؿ لممرض، مثؿ ذات الجنب، وذات الرئة- 1

. مف األعراض، كداء الصرع وداء الكمَػب-2

. مف التشبيو، كداء األسد وداء الفيؿ- 3

. منسوبا إلى بمد يكثر حدوثو فييـ، مثؿ القروح البمخية- 4

منسوبا إلى أوؿ مف يذكر أنو عرض ليـ، مثؿ قرحة طيالنية منسوبة إلى - 5
.  رجؿ يقاؿ لو طيالني

. منسوبا إلى مف كاف مشيورا بالنجاع في العالج، كالقرحة السبروتية- 6

. ومف جواىرىا وذواتيا ،كالحمى والوـر- 7
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. خصص تخصيصا متعارفا عميو، مثؿ حديث النفس - 8

:  ومع ذلؾ اتبعت قواعد أخرى، منيا. وكانت المشكمة عمى صعيد النبات أعقد

مف حيث الشبو باإلنساف والحيواف، مثؿ النبات المنتصب والمكبوب، - 1
. والمنساب والمسطح

فقد أطمقوا األمناف عمى النباتات التي يسقط عمييا . مف خاصية التكويف - 2
. الندى

مف اختالؼ في شكؿ أضالعيا كأف تكوف مستطيمة أو مخروطية الرأس أو - 3
. مدورة

كما أشار البيروني وابف أبي أصيبعة وغيرىـ إلى المشكالت التي واجيت وضع 
: المصطمح العربي مثؿ

. مف المترجـ، مف حيث عدـ إتقاف المغة المنقوؿ منيا أو إلييا- 1

. بسبب رداءة أصؿ النسخة المترجـ منيا- 2

فقد يؤدي تشابو الحروؼ إلى . بسبب طبيعة المغة المنقوؿ منيا أو إلييا- 3
ولذلؾ أبدؿ العرب . أو مشكمة بناء المغة عند تعريب لفظ منيا . تحريؼ أو تصحيؼ

الياء جيما في تعريب كممات مف الفارسية، مثؿ بابونو وبرنامو فصارت بابونج 
ترنكاف وضعوا وبدؿ الكاؼ في . وصارت الزاي سينا مثؿ أندزه إلى ىندسة. وبرنامج 

في المغات المترجـ منيا   (أصوات)كما الحظوا وجود حروؼ  . جيما فصارت ترنجاف
. ولذلؾ كتبت الكممات المعربة مف ىذه المغات بأكثر مف طريقة. غير موجودة في العربية
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وخطا العرب خطوة أخرى، فقد وضعوا المؤلفات لتبييف سبب اختيار مصطمح عممي 
وفعؿ ذلؾ ". األسماء الطبية " بعينو  ثـ تفسيره، كما فعؿ حنيف بف اسحاؽ في كتابو 

وصار العمماء يصحح بعضيـ أخطاء بعض، كما فعؿ البيروني وابف أصيبعة؛ . غيره
. وقد نقد ابف البيطار عمؿ ابف جزلة . وكما في ترجمات ديسقوريدس

أواسط القرف الرابع )متخصصة، مثؿ معجـ الحسف بف بيموؿ  ووضعت معاجـ
، جمع فيو ما جاء في آثار اليوناف والترجمات العربية والسريانية مف مصطمحات (اليجري
األدوية المفردة "ورتب الغافقي األندلسي كتابو . ودبج معجمو بالسريانية والعربية. ومفردات

. عمى حروؼ المعجـ، واستوفى فيو أقاويؿ القدامى والمحدثيف"

وىكذا، بدأت . وانتبو عدد مف المؤلفيف إلى فكرة التسمسؿ في خصائص النبات 
، وعند الغساني صاحب "النبات"نجد ذلؾ عند الدينوري في كتاب . أوائؿ التصنيؼ العممي

" . حديقة األزىار في ماىية العشب والعقار"

وختـ المحاضر بذكر شيء مف التفصيؿ في أعماؿ ابف البيطار الذي اعتمد منيجا 
ونوه . في وضع المصطمح العممي، وذلؾ ألىمية ما صنؼ في النبات والطب والصيدلة
. بضبطو المصطمح ليسمـ مف التصحيؼ والتحريؼ مع وضع االسـ األجنبي لو
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حوسبة التراث العربي 

األستاذ الدكتور عمي حممي موسى 

( 2000)الموسم التاسع عشر 

عمى أف الجمع بيف التراث . ىذا عنواف كبير مغر، جمع بيف القديـ والحديث جداً 
واختار المحاضر أف تكوف . والحوسبة لو أكثر مف اتجاه، وعمى أكثر مف صعيد

الصحاح لمجوىري، ولساف العرب البف منظور، وتاج : الحوسبة لثالثة معجمات
. وكذلؾ طبؽ البرامج عمى المصحؼ الشريؼ . العروس لمزبيدي 

شممت حوسبة المحاضر لممعجـ أعداد الجذور، وترتيب الحروؼ فييا تنازليا حسب 
تكرارىا، وكذلؾ تتابع الحروؼ في الجذور، والتتابعات الممنوعة، وتتابعات الشفة، وترتيب 

ثـ قارف بيف النتائج ليذه . ثنائيات الحروؼ مف حيث النوع في جميع جذور المعجـ
أعداد جذور معجـ  (1 )يحوي الجدوؿ.  جدوالً 28بمغت ىذه الجداوؿ لمصحاح . المعجـ

ويحوي ترتيب . 38 والخماسية 766 لمثالثية والرباعية 4814الصحاح، وعددىا 
. ترتيب الجذور الرباعية (29)ويورد الجدوؿ . الحروؼ تنازليًا مف حيث عدد ورودىا

إحصاء  (4)ويمثؿ الجدوؿ . (3)ثـ ثنائيات الحروؼ مف حيث تخرج كما في الجدوؿ 
ويحوسب جذور لساف العرب وتاج . ثنائيات الحروؼ في جميع جذور الصحاح 

وعمى خالؼ ما يُػظف، فإف الصحاح يحوي . العروس بطريقة مماثمة، ويقارف بينيا
ف كاف بعضيا موجودا (19عددىا  )جذورا ثالثية ليست موجودة في المساف  ، وا 

: كما وجد أف تاج العروس يتميز بما يأتي. بالصيغة الرباعية 
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.  جذرا ليا الحرؼ نفسو في المواقع الثالثة11يوجد - 1

 جذرا رباعيا فييا الحرؼ األوؿ والثالث مف جنس واحد، والثاني والرابع 24يوجد - 2
. مف جنس آخر، وىوما يسمى مضاعؼ الرباعي، مثؿ زلزؿ

 جذرا ثالثيا مضاعفا فييا الموقع الثاني والثالث مف الحرؼ نفسو، مثؿ 541يوجد - 3
. ذلؿ

.  كما حقؽ السالسؿ الصوتية مع نسب شيوعيا. ومما اىتـ بو ظاىرة القمب المكاني
وقارف المحاضر بالنسبة إلى شيوع حروؼ اليجاء بيف ما وجده وما ذكره ابف منظور في 

 )كثيرة التردد : فقد قسـ ابف منظور الحروؼ مف حيث شيوعيا ثالثة أقساـ. مقدمة المساف
، وقميمة التردد (ر ع ت ؼ ب ؾ د س ؽ ح ج ) ، ومتوسطة التردد (ء ؿ ـ ىػ و ي ف 

وجد الباحث أف حرؼ الراء ىو أقوى حروؼ  . (ظ ع ط ز ث خ ص ش ص ذ  )
، وحرؼ اليمزة ىو قميؿ التردد وليس في (وضعو ابف منظور متوسط التردد  )الجذور 

ء  )بؿ وجد اف الحروؼ التالية تختمؼ في فئتيا عف تصنيؼ ابف منظور . الفئة األولى
 . (ب ت خ ر ش ط ع ؽ ىػ و ي 

المعجـ " وقد اتخذ . اىتـ المحاضر بما فعمو مف حوسبة ألفاظ القرآف الكريـ
منيا األلفاظ التي ترد إلى أصؿ ثالثي أو . وقدـ عددا مف الجداوؿ . مرجعو" المفيرس

وىذا يعني أف . 987، وزاد عمييا ألفاظ األعالـ وعددىا 50816غير ثالثي وعددىا 
  ونسبتيا إلى ما في 1620وعدد الجذور الثالثية . 51884عدد ألفاظ القرآف 

. فالقرآف يحوي ثمث جذور المغة.  مرة2851 إلى 1وتكرارىا مف %. 34الصحاح ىي 
%(.  47 )أو ليس ىذا إعجازًا ؟ والثالثي البادئ بالسيف ىو األغمب 
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 ونسبتيا 371الجذور التي وردت مرة واحدة وعددىا  (24) ويحوي الجدوؿ 
ويذكر ألفاظا شائعة االستعماؿ، إال أنيا وردت . ، ويحوي مواضعيا في السور23%

...  مرة واحدة في القرآف مثؿ بحث، بمع، ربح، سكت 

كسد وطف ): وتحوي سورة التوبة تسعة جذور لـ ترد قبؿ  ذلؾ تاريخيا ىي 
فيو الترتيب التنازلي لأللفاظ  (25)والجدوؿ . (نجس ضيأ كوي جبو ثبط جمح جرؼ

 ثـ رب 1390 ثـ كاف 1724، ثـ قاؿ 2699وأوليا ألو وتكراره . الثالثية أو مشتقاتيا
كما وردت أركاف اإلسالـ مكررة حسب ترتيبيا  . 854 ثـ العمـ 879 ثـ اإليماف 987

ووجد القرآف يذكر مف صفات . 12، الحج 59، الزكاة 99، الصالة 2699الشيادة : 
، األعمى، الشاكر، الخالؽ، : اهلل تعالى خارج التسعة تسعيف المعروفة، وىي األكـر

عالـ الغيوب، أحسف الخالقيف، أحكـ الحاكميف، أرحـ الراحميف، خير الراحميف، خير 
. الرازقيف، خير الفاتحيف، خير الغافريف

ثـ قدـ دراسة لتبياف العالقة بيف الصوامت والحركات القصيرة والطويمة لسورتيف، 
:  ووجد ما يأتي. البقرة- األعراؼ، ومدنية  –مكية 

. يوجد تقارب في النسب المئوية في كمييما 

ثـ الضمة  (%15)ثـ األلؼ  (%18)ثـ الكسرة  (%5، 44)الفتحة أكثر شيوعا 
%( . 4)ثـ الياء  (%5)ثـ الواو  (14%)

 (ظ ؾ ىػ  )وتتشكؿ الحروؼ . يتشكؿ حرؼ الباء بالكسرة أكثر مف غيرىا
 .وبقية الحروؼ تغمب عمييا الفتحة. بالضمة أكثر مف غيرىا
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مالحظات واقتراحات 

: بعد ىذه الدراسة الموجزة لنا عدة مالحظات واقتراحات ندونيا أدناه 

عمى الرغـ مف أف إحياء التراث العربي ىو أحد أربعة فقرات تحدد غايات  -1
المجمع، كما جاء في المادة الرابعة مف قانونو، إال أنو لـ توضع أية وسيمة 

. وىذا واضح في المادة الخامسة مف ىذا القانوف. خاصة لتحقيؽ ىذه الغاية

يقصد القانوف إحياء التراث في  اآلداب والعمـو والفنوف، ومع ذلؾ نجد أعماؿ  -2
 .المجمع، عمى قمتيا، منصبة عمى التراث العممي فقط 

ففي باب الندوات . جيود المجمع في إحياء التراث متواضعة جدا  -3
ومف .  موسما لمتراث 25والمحاضرات، نالحظ تخصيص موسـ واحد مف 

 محاضرة وندوة واحدة خصصت لمتراث، 11 محاضرة وندوة نجد 125حوالي 
 .عددىا% 10أي أقؿ مف 

إمكانيات  (حوسبة التراث  )أظيرت المحاضرة األخيرة في ما استعرضناه  -4
ومع ذلؾ، نجد استغالؿ . كثيرة وآفاقا واسعة لممزج بيف التراث والمعاصرة 

 .المجمع ليذا المزج قمياًل جداً 

يعني إحياء التراث أكثر مف محاضرة أو ندوة أو نشر كتاب محقؽ كؿ عشر  -5
إحياء التراث ىو ميمة متكاممة تعني الوعي بو والتوعية . سنوات أو يزيد

بأىميتو عمى جميع المستويات الرسمية وغير الرسمية، وتخصيص موارد مالية 
نشاء مدرسة تعنى بو جمعا وتوثيقا وحفظا وعناية وتحقيقا ونشرا  . كافية، وا 
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وتعني تخريج أجياؿ متتابعة مف ميتميف متخصصيف عمى المستوى األكاديمي 
 .وغيره

 وربما عمى المجمع أف يعود إلى توصيات لجنة الندوات والمحاضرات وخطتيا 
. قبؿ ثالث سنوات، في أف يمد المجمع نشاط ندواتو ومحاضراتو خارج أسواره

في غياب مؤسسة رسمية متخصصة في إحياء التراث، وعزوؼ الجامعات  -6
وقد . عف إنشائيا، أقترح أف يبادر المجمع إلى إنشاء مركز مختص بالتراث

وأرى بعد قراءة متأنية . قدمت لجنة التراث قبؿ سنتيف مشروع تعميمات إلنشائو
لقانوف المجمع، أف إنشاء المركز يجب أف يكوف بنظاـ يصدره مجمس الوزراء 

وأؤكد استقالؿ ىذا المركز إداريا وماليا تحت مظمة . مستندا إلى القانوف
. المجمع 

أقترح التعاوف مع المراكز المماثمة في العالـ العربي أوال وخارجو، وبخاصة مع  -7
 .    معيد التراث العممي العربي التابع لجامعة حمب

أقترح دعـ الجمعية األردنية لتاريخ العموـ ماديا ومعنويا لتكوف رافدا أىميا  -8
 .لجيود المجمع في إحياء التراث
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مراجع 

والثالث، والرابع، ، األوؿ: المواسـ الثقافية لمجمع المغة العربية األردني- (1-7)
والخامس، والثامف، والثاني عشر، والتاسع عشر، منشورات مجمع المغة 

. العربية األردني

تحقيؽ التراث، الرؤى واآلفاؽ، أوراؽ المؤتمر الدولي لتحقيؽ التراث العربي - 8
، 3-1اإلسالمي، إعداد وتحرير الدكتور محمد محمود الدروبي، المجمد    

. ـ 2006ىػ، 1427منشورات جامعة آؿ البيت، 
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تعقيبات ومناقشات 

 الدكتور فتحي الممكاوي :

أشار الدكتور فتحي إلى أفَّ الالفت لمنظر في ىذه المحاضرة التي استعرضت ... 
جيود المجمع في مجاؿ إحياء التراث، ىو االىتماـ بالتراث العممي بالمعنى 

الضيِّؽ لمعمـ، عمى الرغـ مف أف العمـ ميدانو أوسع وغير مقتصر عمى العموـ 
الطبيعية التي ُأضيؼ إلييا في جيود المجمع القضايا المتعمقة بالرياضيات، ذاكرًا 

أف إحياء التراث في المجاالت اأُلخرى، وبخاصة العموـ اإلنسانية واالجتماعية 
والتربوية، ال يقؿ أىمية عف إحياء التراث العممي الدقيؽ، ولذا فقد دعا إلى مزيٍد 

مف االىتماـ واالنتباه إلى ىذا األمر، إضافًة إلى االىتماـ بالمصطمحات، فالمجمع 
اأُلردني والمجامع المغوية اأُلخرى أعدت مجمدات في مصطمحات الفيزياء 

والكيمياء والطب واليندسة والرياضيات، إالَّ أف المصطمحات المتعمقة بالعموـ 
 !!اإلنسانية واالجتماعية، ال نصيب ليا في ىذا االىتماـ؟

 الدكتور همام غصيب: 

و الدكتور ىماـ في بداية تعقيبو عمى ىذه المحاضرة بتقديـ الشكر لمدكتور  توجَّ
نصير الىتمامو بتراثنا العممي العربي اإلسالمي، ذاكرًا أف تراثنا الزاىر يدعونا إلى 

العناية بو لإلفادة منو، ففي الفمؾ مثاًل، يحتاج البحث الفمكي إلى مئات السنيف 
وأحيانًا إلى آالؼ السنيف، ففي الشرؽ األقصى استنادات كوريا الجنوبية والياباف 
وغيرىا مف األزياج الفمكية في الشرؽ األقصى أكثر منا بكثير، إذ إف لنا أزياجًا 
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مشيورة وكتابات مشيورة ينقصيا البحث العممي المعاصر، فاالنفجار فوؽ النجمي 
وما دار حولو مف قصة مشيورة يتطمب بحثًا عمميًا معاصرًا لمحصوؿ عمى ىذه 

المعمومات الفمكية، ليس فقط لمقيمة التاريخية، بؿ ألف إحياء التراث ىو إحياء بكؿ 
معنى الكممة، حيث ال يمكف أف نجري بحوثنا أحيانًا مف دوف تمؾ المعمومات 

الفمكية التي لـ نستفد منيا إلى اآلف، فيذه المعمومات الفمكية حمقة ميمة ضرورية 
. إلجراء بحوثنا الفمكية والبناء عمييا

وُيقاس عمى ىذا األمر الناحية التربوية، فيناؾ نماذج نستطيع  االستفادة منيا 
تربويًا مثؿ موسوعة الجدؿ عف الحيؿ وعف النوافير والنواعير وغير ذلؾ مف 

. نماذج يستفيد منيا العمماء والشباب والمعمموف

مبينًا أف مسألة ... ثـ انتقؿ إلى مسألة المصطمحات والدالالت التاريخية ليا
إحياء التراث العممي العربي اإلسالمي تتجاوز أىميتيا ىذا األمر، فإحياء التراث 
يكوف لكي نتعمـ ونتعمؽ ونمرف أذىاننا عمى أرفع مستوى، وليس لتأسيس أننا 

األوائؿ في ىذه العموـ أو تمؾ، إنما لتحقيؽ فوائد لنا مف ناحيٍة معاصرة، فقد ذكر 
أف جيده المتواضع مع طالب سابؽ حوؿ مفيـو الحرارة في تراثنا العممي العربي 
اإلسالمي قد يوضح ذلؾ، حيث بحثت ىذه الدراسة ما نستفيده بالعمـ المعاصر 

مف الكتابات العميقة السابقة، وكيؼ نربط بيف الحرارة والموف، وىؿ عرؼ العمماء 
... أسالفنا درجة الحرارة مثالً 
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 الدكتور عودة أبو عودة: 

أورد الدكتور عودة أثناء تعقيبو بعض المالحظات المغوية والعممية في ... 
حيث ذكر َأف ما قيؿ في بعض التعريفات أو تقسيـ العمـو مف أف : ىذه المحاضرة

ىو قوؿ تعارؼ عميو الناس ما أدى إلى جيؿ ... الفقو لأَلدياف والطب لأَلبداف
كثير مف الناس لمعنى مصطمح كممة الفقو، فالفقو مصطمح لمبحث في أي عمـٍ 
مف العموـ نتيجًة لحاجة إنسانية ليذا البحث، وقد ربط الناس الفقو بالديف لقولو 

، ولـ ينتبيوا إلى قولو "فموال نفر مف كؿ فرقة منيـ طائفة ليتفقيوا في الديف:"تعالى
، ولذا فالفقو ىو التوصؿ إلى كؿ "أـ ليـ قموب يفقيوف بيا:"تعالى في آيةٍ  ُأخرى

. نتيجٍة عممية في أي عمـ مف العموـ نتيجة البحث والتحصيؿ

ثـ تحدث عف العمـو جميعيا وفؽ النظرية العممية اإلسالمية، إذ إنيا مدفونة 
في األرض، حيث أودع اهلل األرض كنوزًا مف العمـ والمعرفة، وأمر خميفتو في 
األرض باستخراجيا واإلفادة منيا في عمارة األرض، فالبحث في أي عمـ مف 

العمـو ىو متعة يسفر عنيا اكتشاؼ لمعمـ المخزوف في باطف األرض، والحساب 
وجعمنا الميؿ والنيار آيتيف فمحونا آية الميؿ وجعمنا آية :"صناعة إليية، قاؿ تعالى

وقاؿ ". النيار مبصرًة لتعمموا عدد السنيف والحساب وكؿ شيٍء فصمناه تفصيال
إفَّ عدة :"، وفي آيٍة ُأخرى قاؿ تعالى"الشمس والقمر بحسباف:"تعالى في آية ُأخرى

الشيور عند اهلل اثنا عشر شيرًا في كتاب اهلل يوـ خمؽ السماوات واألرض منيا 
". أربعة حـر
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فاختالؼ الميؿ والنيار واختالؼ الفصوؿ األربعة واختالؼ منازؿ القمر 
واألرقاـ، ىي ُأمور موجودة وترد في الممارسة اإلنسانية، لكفَّ اإلنساف يكتشفيا، 
فكؿ العموـ سواًء أكانت دينية أـ فمسفية أـ مف العموـ  الطبيعية وغير ذلؾ ىي 
مما أودعو اهلل في األرض، فاألرقاـ مثاًل اكتشفيا الينود، فقمنا إف األرقاـ ىي 

. تعبير عف واحد، اثنيف، ثالثة، وىذا التعبير ىندي أو الرسـ ىندي

  ثـ عقَّب عمى ذكر الدكتور عبد المجيد نصير أنو اختار مصطمح الفالحة ألنو
فقاؿ إف الفالحة مصطمح أشمؿ يضـ . مصطمح محايد بعيدًا عف الزراعة والحراثة

أفرأيتـ ما تحرثوف أأنتـ تزرعونو أـ نحف :"الزراعة والحراثة، قاؿ تعالى في سورة الواقعة
فالفالحة أصميا مف فمح األرض أي شقيا وزرعيا، ثـ صار مصطمحًا " الزارعوف

ولذلؾ لو استعرضنا ... إسالميًا يدؿ عمى كؿ نجاٍح يصؿ إليو اإلنساف في حياتو
مفمحوف وفالحوف ويفمح وأفمح كميا تدؿ عمى توفيؽ : القرآف الكريـ لوجدنا أف كممات

اإلنساف في عممو في األرض، ومقابؿ ذلؾ الفوز في اآلخرة، ولذا فإف مصطمح 
الفالحة مصطمٌح حسيٌّ في األساس، ثـ أصبح مصطمحًا عامًا لكؿ عمؿ خيٍِّر 

. صحيح

  ردًا عمى مالحظات الحضور قاؿ الدكتور عبدالمجيد نصير إف مشكمتنا في
واحدٌة، تنبع مف االتكالية عمى غيرنا ... التراث ومشكمتنا في المغة والمصطمحات

والركوف إليو فيما ىو مسؤولية الدوؿ جميعيا والعمماء العرب جميعيـ، فالتراث عندنا 
كاليتيـ الذي ُيشرؼ عميو اثناف وعشروف مشرفًا، وكؿ مشرٍؼ يوكؿ إلى غيره مسؤولية 

، ففي الصيف مثاًل تعقد أكاديمية العموـ ..االىتماـ بو ما يؤدي بو إلى الجوع والضياع
الصينية مؤتمرًا لمعموـ كؿ ثالث سنوات، وقد ُأتيح لي حضور ىذه المؤتمرات، فعرفت 
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أف ىناؾ أعدادًا ىائمة مف الصينييف يعنوف بالرياضيات الصينية تاريخيًا، كما تعرفت 
عمى زمالء صينييف مف جامعات صينية يكاد يكوف كؿ واحٍد منيـ منتميًا إلى قسـ أو 
عمادة أو مركٍز ُيعنى بالتراث، وحيف قرأت أجزاء مف أحسف كتاٍب عف تاريخ العموـ 

والتراث الصيني وجدت أف الرياضيات الصينية جميعيا ال تكاد تكوف جزءًا صغيرًا مف 
ربما لو كانت عندنا دولة واحدة لكاف !! الرياضيات اإلسالمية، فأيف نحف مف ذلؾ؟

 .األمر أسيؿ واالىتماـ بتراثنا أكثر

ثـ وجو كالمو إلى الدكتور فتحي مؤّيدًا لو بضرورة االىتماـ بالتراث في أوسع ما 
يكوف االىتماـ، وعدـ االقتصار عمى العموـ بمعناىا الضيؽ، مبينًا أف نجاحنا في 

إحياء التراث يوجب توافر كفايات بشرية مؤىمة ومختصة بيذا العمـ محبة لو، فاألردف 
فقير في الذيف يقبموف عمى ىذا العمـ ويعشقونو، باإلضافة إلى إنشاء مركز خاص 
. لمتراث يستند إلى القانوف، فاألردف فقير في الذيف يقبموف عمى ىذا العمـ ويعشقونو

ثـ تطّرؽ إلى قضية المصطمحات، موضحًا أف االىتماـ بالمصطمحات العممية 
جاء نتيجة طمب جيات رسمية في الدولة مف المجمع تعريبيا، وذلؾ لمحاجة الماسة 

و المجمع إلى تعريبيا . إلى تعريبيا فتوجَّ

أما ما ذكره الدكتور ىماـ فقد وافقو عميو الدكتور عبد المجيد، فال بد مف االستفادة 
مف التراث بأوسع ما يمكف االستفادة، فميست القضية نبش الماضي وتقرير أنو ىنا 

ـ، يطرح 1985وىناؾ، ولمدكتور أحمد سعيداف بحث نشر في مجمة المجمع عاـ 
فتحقيؽ التراث يقود إلى فوائد عديدة، فعندما حقَّؽ ! قضية لماذا نحقِّؽ التراث؟

الرياضيوف مثاًل، في نظرية إقميدس في اليندسة اكتشفوا أو اخترعوا ىندسات ُأخرى 
غير إقميدية أثناء تصحيحيـ لمضعؼ الذي تخمؿ بنية إقميدس القوية، فنحف نعيش في 
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عالـٍ ال ندري أىو إقميدي أـ غير إقميدي، كما أننا إلى اآلف ال ندري ىؿ زوايا المثمث 
 درجة، وفي اليندسة 180فإقميدس يقوؿ إنيا !  درجة أـ أقؿ؟180الداخمي مجموعيا 

 درجة، وقد يكوف الفرؽ نتيجة عدـ دقة آالتنا، ال 180الالإقميدية مجموعيا أقؿ مف 
لشيٍء آخر، فيي دعوة لقياس مثمٍث عمى وجو األرض لنعرؼ أييما صحيح، فيناؾ 

فوائد عديدة تربوية وعممية يمكف أف ُتجنى مف تحقيؽ التراث، وما قاـ بو الدكتور 
 في جامعة كامبردج مع الدكتور أحمد يوسؼ الحسف مف تحقيؽ D.Hillدونالد ىيؿ 

لكتاب الجزري عمٌؿ مثمر حقؽ فوائد عديدة، وقد قاـ معيد التراث بنشره مع صور 
، يحوي ألؼ "اإلنترنت"وافية في ىذا الموضوع، وىناؾ موقع عمى الشبكة العنكبوتية 

اختراٍع واختراٍع إسالمي عمى نظير ألؼ ليمة وليمة، لكي يطمع العالـ عمى نجوـ 
الحضارة اإلسالمية، وىو ما نحتاجو اآلف لإلفادة منو بتحقيقو ونشره بغية تعميـ الفائدة 
لمجميع، ذكر ذلؾ الدكتور عبد المجيد نصير مبينًا ضرورة اكتشاؼ الحقائؽ في تراثنا، 

فما كتبو نيكوالس كوبرنيكوس مف أف الشمس ىي مركز الكوف وليست األرض في 
، ولـ يتجرأ أف ينشره، وما كتبو لـ يقؿ إنو "رسالة في دوراف األجراـ السماوية"كتابو 

حقيقة خوفًا مف الصراع الذي ستحدثو ىذه األفكار، وطبع ىذا الكتاب قبؿ موتو 
بساعٍة فقط، وىذه الحقيقة التاريخية التي تـ اكتشافيا بعد معارضة شديدة ليا تسجَّؿ 
لكوبرنيكوس، مع أف ما تـ اكتشافو مؤخرًا ىو أف أوؿ مف قاؿ بدوراف األرض حوؿ 
الشمس ىو العالـ العربي ابف الشاطر، وأدخؿ تعديالت بمغة الرياضيات فأضاؼ 
متجيات إلى المتجو األصمي حتى يصير الرصد مطابقًا لمنظرية، ونحف نعمـ أف 
كوبرنيكوس كاف يعرؼ المغة العربية، ورسائؿ ابف شاطر موجودة في بولندا مولد 

!! فمماذا ال نحقؽ ذلؾ وننشره؟. نيكوالس كوبرنيكوس
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أمَّا فيما يتعمؽ بمالحظات الدكتور عودة فقد رأى الدكتور عبد المجيد أف ىناؾ 
فالفيزياء ! مالحظة واحدة مختمفًا فييا، وىي ىؿ الرياضيات اكتشاؼ أـ اختراع؟

اكتشاؼ، لكف عندما نصؿ إلى نظرية أو فكرة رياضية ىي ليست موجودة ... واألحياء
كأس واحدة وقمـ واحد، فالعدد واحد ال  (واحد)في األصؿ إالَّ في الذىف، فعندما نقوؿ 

يوجد لو وجود إالَّ في ذىني وذىنؾ، لكنو ليس عدد الواحد، فالواحد ىو المجرد ليذه 
"... الكأس، القمـ"األشياء جميعيا 

فيؿ ىذا اكتشاؼ بمعنى أنو كاف موجودًا، وىذه ىي النظرية األفالطونية أو 
الفمسفة األفالطونية في الرياضيات، فأفالطوف يقوؿ إف كؿ شيٍء في الكوف كاف 

موجودًا في عالـ المثؿ، وعندما نزلنا مف عالـ الُمثؿ إلى عالـ الواقع اختمطت عمينا 
اأًلمور، وما نفعمو ىو تذكر لما كاف في عالـ المثؿ، وكمما كاف التذكر أقرب كاف 
االكتشاؼ أفضؿ، ىذه فمسفة رياضية موجودة، وفي غيرىا مف الفمسفات رأي آخر 

. وىو أف الرياضيات اختراع وابتداع

  ثـ عقب الدكتور عبد الكريـ خميفة عمى ما قالو الدكتور فتحي موضحًا أنو لـ
يغب عف باؿ المجمع االىتماـ بالعموـ اأُلخرى فيما يتعمؽ بإحياء التراث، لكف التركيز 

.  عمى العموـ البحتة، ألف كثيرًا مف المتخصصيف يجيموف أىمية التراث العممي


