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تمهيــــد: إّن اَِّـْحُصوَل اّلذي اّطَلَع َعَلْيِه الَعَرُب ِمْن ُتَراِث اُألَمِم الّســـاِبَقِة َكاَن َعِظيًما. َفِفي ُحُدوِد الَقْرِن 

الّتاِســـِع َأْصَبَح َتْحـــَت َيِد الَعَرِب ُمْخَتِلُف الُعُلوِم، َوَلْم َيْمِض َقْرٌن َحّتى اْســـَتْوَعُبوا َهِذِه الُعُلوَم اْســـِتيَعاًبا، 

َوَعَمُدوا ِفي الَوْقِت َنْفِسِه ِإَلى َتْصِحيِحَها، ُثّم إُّـ ِإَضاَفِة َمَعاِرَف َجِديَدٍة َلْم يْسبْقُهْم ِإَلْيَها َأَحٌد.
الّسيد نفادي، الحضارة العربّية اإلسالمّية مجّلة الفكر العربّي،

عدد 63، بوت، 1991، ص106

َيَرى َبْعُض اُِّـْسَتْشِرِقَ َأّن الِعْلَم الَعَرِبّي َتَقّيَد ِبالّنْقِل َوالّتْقِليِد، 
.َِم َواْقَتَصَر َعَمُل الُعَلَماِء الَعَرب َعَلى ِحْفِظ َأْقَواِل اُِّـَتَقدِّ

َنَعْم، ِإّنُهْم َكاُنوا ُيجّلـــوَن َمَصاِدَرُهْم اّلِتي ِمْن َمَناِهِلَها َكَرُعوا 
ُروَن للعلَماِء َما َقاُموا بِه ِمْن  َمَبـــادَئ الُعُلوم َوأُصوَلَها، وَكاُنوا ُيَقـــدِّ
ُهوَن  ُجُهود الْســـِتْقراِء َما َتَجّمَع َلَدْيِهْم ِفـــي َمْيَداِن اِّـَعاِرِف، َوُيَنوِّ

ِبَما َتَحّلْوا به ِمْن ُروح ِعْلِمّيٍة َزِكّيٍة َنِزيَهٍة.
َوَلِكّن ُعَلَماَء الَعَرِب اْعَتَبُروا َهِذِه الِخَصاَل بالّذاِت َلُهْم أَساًسا، َوِلِعْلِمِهْم ُمْنَطَلًقا، 
فَألَزُموا الّنْفَس باْســـِتْقَراِء الَكاِئَناِت َوتَعّقب أْحَوالَهـــا، والَبْحِث َعّما َيُلوُح َبْيَنَها ِمَن 
األُمـــوِر اُِّـّطـــِردِة اّلتي ال تْختِلُف وال َتتغّيُر... « َفَما َثَبَت َلَدْيِهـــْم ِبالِخْبَرِة َال الَخَبِر، 
َوَصّح ِعنَدهم باِّـشـــاهَدة َوالّنَظِر ِاّدَخروُه َكْنًزا َســـرّيا... وَمـــا كاَن ُمخاِلًفا َّـ الُقَوى 

والكْيفّيِة، واُِّـَشاهَدِة الِحّسّيِة َّـ اِّـنفعِة واِّـاِهّيِة... نبُذوه ِظْهرّيا» 1. 
وَيُقـــوُل ابن الهيثـــم َكذلَك: «الحّق مْطُلوب لذاِتـــه، وُكّل َمْطُلوب لذاِته فَلْيس 
 ،م َيْعنـــي َطالَبه غُ وجـــوِده... َفَطاِلُب الَحـــّق َلْيَس ُهَو الّناِظـــُر َّـ ُكُتب اِّـتَقدِّ
اِّـْسِســـل مع َطْبِعه َّـ ُحْسِن الّظّن بهم، َبْل َطاِلُب الَحقِّ ُهَو اُِّـّتِهُم ِلَظنِِّه ِفيِهْم، 
اُِّـَتوقُِّف فيما يفَهُمه َعْنُهْم، اِّـّتِبُع الُحّجة والُبْرَهاَن، ال َقْوَل القائِل اّلِذي ُهَو إنساٌن، 

اِّـْخُصوص َّـ جِبّلِتِه ِبُضروِب الَخَلِل والّنْقَصاِن» 2.
أَلـــْم يُكْن َموقـــُف الِعلم الَعَرِبّي ُهَو َمْوِقُف الَعاَلم الَحِديـــِث َذاُته منُذ أْن َجَعَل 
«َبْيُكْن» َو«ِديَكاِرْت» الّشـــّك َبْيَن قَدَمْي الَحقيقِة؟ وَصاَر الّســـؤاُل اُِّـهّم إذْن َيَتعّلُق 
ِبَمـــا َصَنَع ُعلَََماُء الَعَرِب بَما اْعَتَمـــُدوا ِمْن أُصوٍل َوَمَصاِدَر، وِبالكْيِفّية اّلِتي َأّلُفوا َبْيَن 
ُمْخَتِلـــِف الّثَقاَفاِت الّســـاِبَقِة وَصهروها َّـ َبْوَتَقِة َحَضـــاَرٍة َطِريَفٍة َطَلَعْت على بِني 

. اِه الَحقِّ اإلنَساِن ِبسُبلٍِ نيَِّرٍة الستكشاِف أْسَراِر الَكْوِن َواْسِتْكنََ
محّمد الّسويسي، من أعمال محّمد الّسويسي،، ط. 1،

اِّـجمع الّتونسّي للعلوم واآلداب والفنون، قرطاج 2005، .ص ص 363-361

 : ن ُقو ُِّـْسَتْشــِر ا
َدَرُســـوا  الَِّذيـــَن 
ْرقّيَة  الَحَضاَراِت الشَّ

َوِمْنَها الَعَرِبيَّة.
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أعـــالم

وتوّفي  نابل)، بدارشعبان( منوالية 21 فيفِري 1915 ولدَّـ اِّـؤّلف: محّمد الّسويسي-

الّتيز  وعلى الّرياضّيات، َّـ والّديبلوم العالي اإلجازة على حائز بتونس، 24 أوت 2007 َّـ

البحث مجال َّـ الحديث رّواد الفكر من وهو العربّية. واآلداب َّـ الّلغة ودكتـــوراه الّدولة

والّطّبّية والفلكّية الّرياضّيـــة والفيزيائّية اِّـؤّلفات مختلف على انكّب والّتربية. العلمـــّي

َّـ اِّـغربّي الّتراث ِّـعالم الّتراث العلمّي العربّي وآثاره والسّيما إحياء ِّـخطوطاتها بالّتحقيق

العربّية»... َّـ الّرياضّيات و«لغة جزأين)، (َّـ العلماء» مؤّلفاته: «أدب أشهر اِّـيادين. من هذه

.32 ص العلمّي البحث تعريفات نّص طريقة َّـ ترجمته انظر الهيثم: ابن

نقد  إنجليـزّي، فرنســـيس                        (1561-1621 م) فيلســـوف َبْيُكْن

الّتجربة عصر يالئم اّلذي منهجه عن ة وكشـــف واألرسططاليســـيّ األفالطونّية اِّـناهج

الجديدة. العلمّية والّروح

فرنسّي  ورياضـّي فيلسوف ريني                                    (1596 - 1650 م) ديكارت

«حديث كتابه َّـ بّشر واِّـتمّيزة. الواضحة الحقيقة ليصل إُّـ اِّـنهجّي من الّشّك انطلق

سّيدا اإلنسان يجعل ثابتة ومستمّرة، لكي على أسس تأسيس العلم بإعادة الّطريقة»

لها. ومالكا للّطبيعة

مصطلحات:
البن خلدون. الّلسان علوم نّص: َّـ َّـ الواردة الّلغوّية الّنافذة انظْر : اِّـاهّية

الّشواهد: توثيق
البْيطار. البن واألغذية» األدوية «الجامع ِّـفردات عن مقّدمة - 1

َبْطَلْمُيوْس). كذلك (وُيقرأ َبْطَلْيُموْس على الّشكوك مقالة الهيثم: ابن - 2

القاهرة 1971. صة، الحميد عبد د. تحقيق

تعريفات

الفهم
والّتحليل

بُحجج ثـــّم دحضها اِّـستشـــرق أطروحة عرض على نّصه 1 - بنى الّسويســـي

الّثالثّية الخّطة هذه على باالعتماد الّنّص قّطع جلّية: نتيجة منتهيا إُّـ متنّوعة اِّـصادر،

قسم كّل حدود مبّينا

BACON Francis

DESCARTES René
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على الّداّلَة نقدّي: استخرْج القرائن بفكر اِّـَجم الّتراث مع العرب العلماء 2 - تعامل

عنَدهم. العلمّي الّتفك خصائص ووّضْح ذلك،

على حجاجّية غايتها حمـــل اِّـخاَطب طاقـــة ذات قولّية أعماال ـــف الكاتـــب 3 - وظَّ

الّنّص. َّـ منها ثالثًة اذكْر الّتسليم بأطروحته:

الّتفك
وإبداء الّرأي

اِّـتقّدم أقوال حفظ يقتصـــر على دور العرب اعتبار إُّـ دفع اِّـستشـــرق اّلذي ما

رأيك؟ حسب ونقلها

مطلوٌب إنتـاج كتابّي «الَحّق الهيثم: ابن قول تحّلل فيها ســـطرا من خمســـة عشـــر    حّرْر فقرة

هذا موضوعّية على مرّكزا وجـــوده» يعني طالَبه غ فليس مطلوٍب ِلذاِته وكّل لذاِتـــه،

العالم.

لغوّية بالهمـزةنافذة االستفهـاُم
    

الحديِث ذاُته. العالم موقُف هو العرِبّي الِعلم َموقُف َأَلْم يكْن

َأ          أداة استفهام

الّصيغة إقرار وإثبات. نفي جازمة            حاصل أداة َلــْم  

اإلجابة   أي الّتصديق، الجملِة فتفيد طلب مضموِن - يستفهم بالهمزة عن:

                           بـ«َنَعْم» أو اإلجابة بـ«َال».

الّتصّور. طلب فتفيد اُِّـْفَرَدِة                            - الَكِلَمِة

العلم بموقف تذكـــ هو وإّنما الجواب، ِّـعرفـــة الّســـياق هذا َّـ وليس االســـتفهام

العربّي.          

يقـّر أن على بالحجاج) إليه اِّـخاطب (اِّـتوّجه يحّث            االستفهـــام بالهمــــزة

الّسؤال ويثبته. بمحتوى  

إّني أْعَلُم  لكم أقْل ألم قال بَأسمائهْم أنبأُهم فلّما بَأْسمائهْم أنبْئُهم آَدُم َقاَل َيا - 1  

[33 البقرة اآلية [سورة تْكتُمون كنتم ما ُتْبدون وما وَأْعَلُم واألرض الّسماواِت غْيَب

الّسابقـة؟  اآلية َّـ «َأَلـْم» تفيـد ماذا

60



الّتصديق. طلب -

الّتصّور. طلب -

وعّلْل جوابك. الخاطئة اإلجابة ُاشطْب

تغيه. يجب ما وغّيْر الّتقرير، معنى عن االستفهام بأسلوب عّبْر - 2

له. وحّبك عليه بفضلك لك زميل إقرار -

إُّـ مراجعة درِوسك. بدعوتك أستاذك إقرار -

عند ويقصرهم العرب العلماء ذكاء اليونانّي لم يحـــّد من العلمّي العمل إّن احـــام

وعملوا األقدم َّـ كتب ورد ما كّل من بدّقة الّتثّبت حاولوا فقد ســـلبّي. احام موقف

وأخا على الّتخفيف... ثّم الّتصحيح، وعلى والّتثّبـــت اِّـاهّية تحديد تعب على بـــدون

االستكمال... على
ط.1، والوسيط)، القديم (العلم العاّم العلوم تاريخ تاتون، رنيه

452 ص اِّـجّلد األّول، ،1988 بوت، والّتوزيع، والّنشر للّدراسات الجامعّية اِّـؤّسسة

إغنــاء
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