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 متهيد: 

  أمراً ضروريً  اغد   وكيفية إصالحها وجتديدها، ،والبحث يف إشكاالهتا وعللهاالعلوم و  النظر يف املعارفإن 

 توتعدد ،أنواعها وأصنافها مهما اختلفتذلك أن العلوم  املفكرين والباحثني والدارسني؛لدى كثري من 

ور الضعف وط، وطور القوة والتطور، أسيسأة والتالنش طور: ثالثة أطوارعرب متر  ،جماالهتا وختصصاهتا

 . ؛ مما يستدعي حينئذ، وجوب  إحيائها وجتديدها، وردها إىل سابق عهدهاواجلمود

الذي - به اإلنسانوال عجب يف أن املعارف والعلوم متر هبذه املراحل واألطوار، فهي من هذه الناحية تش

ونظره وحبثه، وهي من انحية  إذ هي صادرة عن فكره عمره،وأطوار  يف مراحل حياته -أنشأها وأسسها

أخرى، ختضع لوصف أساسي متعلق بطبيعة اإلنسان وهو التغري، فإذا كان اإلنسان نفسه يتغري ويتبدل، فإن 

 هو من ابب أوىل. ما يصدر عنه من معارف أو علومتغري 

ذاهتا،  إذ هي األخرى متر ابملراحل؛ الصريورة الطبيعيةمبنأى عن هذه  اإلسالمية والشرعيةوليست العلوم 

لعلوم ا إشكاالت النظر يفمن  مفروال  اليوم مناصكذلك، فإنه ال   األمر وتسلك األطوار نفسها، وإذا كان

 والبحث يف سبب مجود بعضها، مع التنقيب والتفتيش عن سبل عالجها وطرق مداواهتا. ، اإلسالمية

 إصالحها وجتديدها ؟  لطريق الصحيح إىلافما أسباب أتخر العلوم اإلسالمية ؟ وما 

 يف عل مني من أعالم الفكر اإلسالمي رأيمن خالل حبِث  نحاول أن جنيب عنه يف هذه الورقة،هذا ما س

 عرب اخلطة التالية:  ، ومها: العالمة ابن خلدون، واإلمام ابن عاشور، وذلكهذه القضية

  متهيد. -



 وسبل إصالحها عند ابن خلدون. سالميةاإل العلومختلف املبحث األول: أسباب  -

 د ابن عاشور.وسبل إصالحها عناإلسالمية العلوم ختلف أسباب املبحث الثاين:  -
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 ابن خلدون. العالمة وسبل إصالحها عند  اإلسالمية العلوم ختلفأسباب املبحث األول: 

 ابن خلدون.العالمة ية عند العلوم اإلسالم لفأسباب خت -أ

لم العمران إلنساين، أو لعمن املعلوم عند الباحثني أن اإلمام ابن خلدون يعد املؤسس الفعلي لعلم االجتماع ا

 ، هي:(1)يف ستة أمور حصر أجزاءهف سسه،الذي أنشأه وأمباحث هذا العلم ابن خلدون  حددالبشري، وقد 

 العمران البشري على وجه اإلمجال.  -1

 .ان البدوّي وذكر القبائل واألمم الوحشّيةالعمر  -2

 اتصل هبا.، وما الّدول واخلالفة وامللك -3

 . العمران احلضرّي والبلدان واألمصار -4

 .الّصنائع واملعاش والكسب -5

 .تعّلمهاطرق اكتساهبا و وكيفية العلوم و  -6

ماٍع أو خلدون ابعتباره عامل  اجتاملتعلق ابلعلوم، فابن اجلزء األخري هو  ،وما يهمنا حنن يف هذا البحث

 عهده وعصره؛ وذلك يف اليت كانت واقعةً العلوم  إىل احلديث عن مقدمته الشهريةتطرق يف ، فيلسوف  اتريخٍ 

ن سائر احليوانت ع ز  متي ّ فاإلنسان ، عمران البشري واالجتماع اإلنساينأمر طبيعي يف ال هو ابعتبار أن العلم

 سست وبنيت.رف والعلوم وأ  نشأت املعا ،به اإلنسان متيز وعن هذا الفكر الذيابلفكر، 

ها، طرقها ومسالك وسرب أغوار ،مناهجها وحلل فأرخ هلا، بدراسة علوم عصره،ابن خلدون  قاموألجل هذا، 

                                                           

عبد الرمحن ، لون(بن خلد)اتريخ ا ديوان املبتدأ واخلرب يف اتريخ العرب والرببر ومن عاصرهم من ذوي الشأن األكرب: انظر (1)
  .1/53، (م 1988 -ه   1408الطبعة: الثانية، ، دار الفكر، بريوت ، ط:احملقق: خليل شحادة) بن خلدون



حلواًل  ما قدمككذلك يف أسباب أتخرها وتقهقرها،  حبث   و أطوارها وأحواهلا وتغرياهتا،  خمتلف وكشف عن

 وظيفتها. و همتها لتستطيع أداء م ،حهاوإصالملعاجلتها 

علوم إىل أتخر ال لعلل اليت تفضييقرر ابن خلدون يف هذذا الصدد أن هنالك العديد من األسباب واو 

 قيق غايهتا ومقاصدها، وأبرز هذه األسباب: وتراجعها عن حت

 .يف الدول تناقص العمران واحلضارة وانقطاع سند التعليم -1

 فإذا كان العمران احلضاري مزدهرا يفم واحنطاطها ابزدهار العمران واحنطاطه، يربط ابن خلدون ازدهار العلو 

 ، والشيء نفسه يقال عما إذا كان العمران احلضاريمزدهرًة كذلكفيها تكون س، فإن العلوم واملعارف الدولة

 احلضارة.و تبعاً الحنطاط العمران  أيضاً،منحطة  ستكون فيها فإن املعارف والعلوم ،يف الدولة منحطّاً 

لعصور ملغرب واألندلس يف ايف بالد االوضع العلمي واملعريف  إليه ، مبا آلا األمرثل ابن خلدون هلذومي

ل عمرانه ختالاعلم أّن سند تعليم العلم هلذا العهد قد كاد ينقطع عن أهل املغرب اب" املتأخرة، فيقول:

وكان  ،راهنماواستبحر عم ،ضريت املغرب واألندلسكانتا حا  وقرطبة   وذلك أّن القريوان   ،وتناقص الّدول فيه

ما كان فيهما من و  ورسخ فيهما الّتعليم المتداد عصورمها ،لّصنائع أسواق انفقة وحبور زاخرةفيهما للعلوم وا

 .(2)"املغرب إاّل قليال كان يف دولة املوّحدين مبراكش مستفادا منها انقطع الّتعليم من ،فلّما خربتا ،احلضارة

 حسب ابن خلدون.ختلف العلوم وتراجعها  من أهم أسبابل العمران وخراب احلضارة، هو فاختال

تعرف  ماعندفونقصان احلضارة يف الدول، انقطاع سند العلم والتعليم فيها؛ ومما يرتتب على اختالل العمران 

 مثل هذا احلال يف ؛ ألنهفعاً انتعليماً  ذه الدوليف مثل هالدول توازانً عمرانيا وكماال حضاري، يكون التعليم 

                                                           

 ، ابختصار.1/544اتريخ ابن خلدون، : انظر (2)



، وهكذا حىت دم أيخذ عمن سبقهواملتق فالالحق أيخذ من املتقدم،طبيعة إسنادية اتصالية، تعليما  ذا يكون  

 يتحقق االتصال واإلسناد يف العلم. 

اكتساب  إىل يوصلالسند املعريف يف تدريس العلوم واملعارف، يف كونه  أواالتصال العلمي  وتكمن أمهية

يصري  انهن منها، أما عند انعدامه وفقدوالتمك العلوموحتصيلها، ويساعد كذلك على احلذق يف  العلمية مللكةا

بقيت "، وهذا ما وقع ابلضبط حلواضر املغرب، حيث أمراً يف غاية الصعوبةة واكتساهبا ة العلميامتالك امللك

ّتصل سند ومل ي ،تعليم قرطبة والقريوان فاس وسائر أقطار املغرب خلوا من حسن الّتعليم من لدن انقراض

 .(3)"فعسر عليهم حصول امللكة واحلذق يف العلوم ،الّتعليم فيهم

لتناقص عمران " يف بلدهتمحيث إن العلوم واملعارف نقصت وتراجعت ، أهل األندلسوالشيء نفسه يقال عن 

 قتصروا عليه واحنفظا ،فّن العربّية واألدبم فيهم إاّل ومل يبق من رسم العل ،ملسلمني هبا منذ مئني من الّسننيا

 ،عقلّيات فال أثر وال عنيوأّما ال ،فقه بينهم فرسم خلو وأثر بعد عنيوأّما ال، سند تعليمه بينهم فاحنفظ حبفظه

 .(4)"الّتعليم فيها بتناقص العمران وما ذاك إاّل النقطاع سند

مثل بغداد، والبصرة، ، (5)عواصم العلمية املشهورةال جل على أيضاينطبق وهذا الذي قيل عن فاس واألندلس، 

ة، كانت دمومتق مزدهرة العلمية حينما كانت احلضارة فيها والكوفة، والقريوان، وغريها؛ وذلك أن هذه املدن

                                                           

 ، 1/554اتريخ ابن خلدون، : انظر (3)

 .546املصدر نفسه،  (4)

در حبال بغداد وقرطبة والقريوان والبصرة والكوفة ملّا كثر عمراهنا ص واعترب ما قّررانهيقول ابن خلدون يف هذا الصدد: " (5)
اإلسالم واستوت فيها احلضارة، كيف زخرت فيها حبار العلم وتفنّنوا يف اصطالحات الّتعليم وأصناف العلوم واستنباط 



ت احلضارة وملا نقصابإلبداع واالبتكار والتميز،  على وجه اإلمجال العلوم الصادرة عن أهل هذه املدن تتسم

 حلضارة. ضمحالل ااو فيها تبعاً لضعف العمران  العلمية والفكريةان يف هذه املدن، ضعفت احلركة وتقلص العمر 

ىل تراجع إ فضيت ،، وانقطاع السند العلمي يف الدولتقلص احلضارةو  ،قصان العمراننوعلى العموم، فإن 

 وأتخرها وتقهقرها. املعارف والعلوم

  ابجملال العلمي للعلم. االلتزامعدم . 2 

اجملاالت العلمية اب، عدم االلتزام وختلفها املوجبة لتأخر املعارف والعلوم األسباب بني أن من ى ابن خلدونير 

يكون و قد يعمد إىل التأليف يف علم من العلوم أو يف فن من الفنون،  لعاملذلك أن احلدود الطبيعية للعلم،؛ ابو 

له -دخال مسائل أو قضاي تنتمي إىل علم آخر إب هو فيقوم، وميدان معنين  جمال حمدد أو الفن هلذا العلم

يش وحيصل ضيفها إىل العلم األول ويدرجها يف ثنايه ومباحثه، فيقع التشو ، في-اليت متيزه ماهيته وطبيعته

 ويف قضايه ومسائله.  يف موضوع العلمس واالضطراب االلتبا

م الكالم بقضاي قضاي علحيث إهنم خلطوا  ملصنفني املتأخرين يف علم الكالم؛ويظهر هذا اإلشكال جليا عند ا

وال حيصل عليه  ،مسائل الكالم مبسائل الفلسفة حبيث ال يتمّيز أحد الفّنني من اآلخر"التبست الفلسفة، ف

ع من كتبهم كما فعله البيضاوّي يف الّطوالع ومن جاء بعده من علماء العجم يف مجي -يعين علم الكالم - طالبه

 .(6)"آتليفهم

                                                           

لك البساط مبا عليه بذعّر سّكاهنا انطوى ذاملسائل والفنون حىّت أربوا على املتقّدمني وفاتوا املتأّخرين. وملّا تناقص عمراهنا وا
 .1/548". اتريخ ابن خلدون، مجلة، وفقد العلم هبا والّتعليم، وانتقل إىل غريها من أمصار اإلسالم

 .1/591اتريخ ابن خلدون،  (6)



ل مسائل علم الكالم مبسائ" إلمام ابن خلدون يف هذا السياق على أن املتكلمني املتأخرين خلطواونص ا

فصارت   ،موضوع علم الكالم مبوضوع اإلهلّيات ومسائله مبسائلها الفلسفة الشرتاكهما يف املباحث، وتشابه  

وعهما كأّن الغرض من موض  ،اوصار علم الكالم خمتلطا مبسائل احلكمة وكتبه حمشّوة هب..، كأهّنا فّن واحد

ألّن مسائل علم الكالم إّّنا هي عقائد متلّقاة من  ؛والتبس ذلك على الّناس وهو صواب ،واحدومسائلهما 

 .(7)"تعويل عليه الّشريعة كما نقلها الّسلف من غري رجوع فيها إىل العقل وال

ونطاقه، م وجماله إذا مل حيرتم جمال العل نهأل، احرتام ختصص العلم وجماله ونطاقه فالواجب يف التأليف العلمي،

يما إذا كانت السفإن ذلك سيؤدي إىل حصول االلتباس يف أجزائه، ووقوع اخللل واالضطراب يف مضامينه، 

ا، كما هو بيئة علمية هلا مرجعياهتا ومنطلقاهتا وأسسها اخلاصة هبالقضاي العلمية اليت أدرجت فيه تنتمي إىل 

 الكالم.  مع علماليواننية لسفة للفاحلال ابلنسبة 

 على مأخٍذ واحٍد. -الذي تعددت مآخذه-االعتماد يف العلم  -3

الذي حيتاج إىل مآخذ متعددة، ومسالك -لعلم من أسباب ختلف العلوم حسب ابن خلدون، االعتماد يف ا

ها طرقها ومسالك يف؛ ذلك أن العلوم ليست على ّنط موحد على مأخٍذ واحٍد، ومسلك منفردٍ  ،-متنوعة

ٍة ليحقق غايته، عإىل معارف خمتلفة وطرق متنو  بطبيعته وحبكم موضوعه وجماله اجوآلياهتا، إذ من العلوم من حيت

 وليصل إىل هدفه.
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معارف متنّوعة مآخذ متعّددة و " ال حيقق وظيفته وغايته إال ابالعتماد علىالعلم  وذلك كعلم التاريخ، فإن هذا

كما   ألّن األخبار "، وذلكيان بصاحبهما إىل احلّق وينّكبان به عن املزاّلت واملغالطوحسن نظر وتثّبت يفض

وطبيعة  ،أصول العادة وقواعد الّسياسة فيها ومل حتكم ،إذا اعتمد فيها على جمّرد الّنقل" يقول ابن خلدون

ؤمن فيها مّبا مل ي  فر  ،ابلّذاهبوال قيس الغائب منها ابلّشاهد واحلاضر  ،العمران واألحوال يف االجتماع اإلنساينّ 

 .(8)"واحليد عن جاّدة الّصدق ،من العثور ومزّلة القدم

بعد - ال بد للمؤرخفوغايته،  العلمواألحداث يف التاريخ، ال يكفي لتحقيق مقصد  اتباع مأخذ نقل األخبارف

لقواعد العلمية اليت الى يعرضه عمنت النقل، ف، ويف مضمون اخلربأن ينظر يف  -اخلربنظره يف سند النقل أو 

يكون فاألسس املنهجية اليت تساعد على التأكد من الوقائع واألحداث،  حياكمه إىلتفيد التثبت من األخبار، و 

ال احلديث، بل ورجاألسانيد أشبه بعمل احملدث، إذ احملدث احلصيف ال يكتفي مبجرد دراسة  هنا عمل املؤرخ

بقية  حياكمها إىلى األصول الكلية واملبادئ العامة، و ها علمنت احلديث ومادته، ويعرضكذلك يدرس  إنه 

سالمة متنه من الشذوذ والعلل؛ وذلك ألن صحة و  ،مضمون احلديث صحةالنصوص األخرى، ليتأكد من 

 . ال تالزم بني األمرينحة املنت، إذ سلتزم صالسند ال ت

يف مادة النقل  ينظر من أنفالبد للمؤرخ أيضا على النقل التارخيي، وهذا الذي قيل على النقل احلديثي، ينطبق 

يف  ما وقع للمؤّرخني واملفّسرين وأئّمة الّنقل من املغالطسيقع له مثل " ومتنه؛ ألنه إذا مل يفعل ذلك فإنه

وال قاسوها  ،ومل يعرضوها على أصوهلا ،على جمّرد الّنقل غثّا أو مسينا هاالعتمادهم في ،احلكايت والوقائع
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 ، األخباروحتكيم الّنظر والبصرية يف ،والوقوف على طبائع الكائنات ،سربوها مبعيار احلكمة وال ،أبشباهها

 .(9)"فضّلوا عن احلق واتهوا يف بيداء الوهم والغلط

  واالصطالحات.يف الطرق  يف العلم واختالف أصحابه كثرة املصنفات  -4

نيفات كثرة التص:  عن حتقيق مقاصدهاومن موجبات تراجعها العلوم  خرمن أسباب أتيرى ابن خلدون أن 

ن ويف األلفاظ واالصطالحات؛ ذلك أ سالكيف الطرق وامل واختالف أصحابهوالتآليف يف العلم الواحد، 

على طالبه  يصعب فإنهتعددت تصانيفه، وتشعبت طرقه ومسالكه، واختلفت ألفاظه واصطالحاته، العلم إذا 

 وحيقق امللكة فيه. وحييط به ،حيّصلهيدركه و حينئذ أن  ومريده

حتصيل الفقه املالكي  مثالً  إذا أراد ، فطالب الفقه(10)وقد مثل ابن خلدون هلذا اإلشكال بعلم الفقه

مثل  ، اثنياً  اشروحاهت أوال، ويدرس األصلية الكتب الفقهية املدونةيدرس  جيب عليه أن واإلحاطه به، فإنه

، جلدا دات، والبيان والتحصيل البن رشدوالتبصرة للخمي، واملقدمات املمهكتاب اجلامع البن يونس، 

يف الفتوى  هممدراس املالكية وطرقمث بعد ذلك ينبغي له أن مييز بني والتنبيهات للقاضي عياض، وغريها، 

 تفريعاتذه الفيشتغل طالبه الفقه هب، واألندلسية، والعراقية، واملصرية..اخل(، )املدرسة املغربية واالستدالل

 ، ولو أراد حتصيلها، لكان يكفيه أن يدرس القضاي املذهبية علىامللكة الفقهيةل تشعبات، فال حيصّ وال

 منة املقصودة عن حتقيق امللكة العلمي ألهنا تصرفهوالتشعبات؛  ، دون أن خيوض يف هذه التفصيالتانفراد

 العلم.

                                                           

 .13اتريخ ابن خلدون، ص:  (9)

 .1/728انظر: املصدر نفسه،  (10)



 األلفاظ واملباين ال على املقاصد واملعاين. على الرتكيز -5

وإمهال املعاين  ، ذلك أن الرتكيز على املباينفيها ابملباين يف مقابل املعاين االهتمام، من أسباب ختلف العلوم

يؤدي إىل حصول اخللل يف العلم والتعليم، وهلذا عاب ابن خلدون على أصحاب املختصرات صنيعهم يف 

لفاظ القليلة ألالتأليف، فبني أن العلماء املتأخرين مولعون ابالختصار واإلجياز، وأهنم يعملون على حشو ا

غل كبري على فيه مع ذلك شابملعاين الكثرية، وذلك يف نظره يفضي إىل اإلخالل ابلتحصيل، وهو أيضاً "

ألّن ؛ املسائل من بينها وصعوبة استخراج، بتتّبع ألفاظ االختصار العويصة للفهم بتزاحم املعاين عليها ،املتعّلم

 .(11)"ن الوقتمفينقطع يف فهمها حظ صاحل ألفاظ املختصرات جتدها ألجل ذلك صعبة عويصة 

فكتب املختصرات ال تنمي امللكة العلمية عند ابن خلدون، ألن القارئ هلا يبذل جل وسعه يف حتليل 

 قضايه ومسائله.يف األلفاظ وتفكيك العبارات، وال يستفرغ طاقته يف موضوع العلم و 

  الضعف.و والتقهقر سالمية يف التخلف لوم اإلتوقع العاليت رأى ابن خلدون أهنا  العللفهذه بعض 

 سبل إصالح العلوم اإلسالمية عند ابن خلدون.  -ب

تراث اإلمام ابن خلدون، واملتأمل يف كالمه، واملتدبر يف نصوصه وأقواله، ميكن أن يستنبط إن الناظر يف  

صالح العلوم إريق طاقتحام ن رام اليت تضيء الطريق ملالتوجيهات واإلرشادات  جمموعة من منها ويستخلص

 اإلسالمية، وجتديدها وإحيائها. 

 فيما يلي:  ،وميكن أن جنمل هذه التوجيهات اإلصالحية، واإلرشادات التجديدية

  ازدهار احلضارة والعمران شرط أساسي الزدهار العلوم. -1
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دهارمها يت از من جه لعلوم مرتبطة ابحلضارة والعمراناملعارف وا أن -سابقاً  رأيناكما - يقرر ابن خلدون

 ما أنكاالحنطاط احلضاري والتناقص العمراين يؤثران سلباً على العلوم واملعارف،  ذلك أن ، واحنطاطهما

كون فالعلوم إّنا تزدهر حيث تالتقدم احلضاري واالزدهار العمراين يؤثران إجياابً على العلوم واملعارف، 

، ويعلل ابن "تكثر حيث يكثر العمران وتعظم احلضارةالعلوم إّنا احلضارة مزدهرة، أو بتعبري ابن خلدون: "

إّّنا تكثر يف  الّصنائعو ، من مجلة الّصنائعهو م الّسبب يف ذلك أّن تعليم العل"ببيانه أن خلدون هذا الرأي 

وعلى نسبة عمراهنا يف الكثرة والقّلة واحلضارة والرّتف تكون نسبة الّصنائع يف اجلودة والكثرة؛ ألنّه  ،األمصار

انصرفت إىل ما وراء املعاش من  ،فمىت فضلت أعمال أهل العمران عن معاشهم، عاشأمر زائد على امل

 .(12)"الّتصّرف يف خاصّية اإلنسان وهي العلوم والّصنائع

 :إذا كان العلم صناعًة، فإنخللدوين هو يف غاية الدقة؛ فوهذا التعليل ا

 العمران.ة مبظاهر احلضارة وأشكال املليئاألمصار و  املدن يف عادة الصناعات تزدهر -

اته قبل أي شيء إىل حتصيل معاش حي وفطرته اإلنسان مهما كانت طبيعته، فإنه يسعى مبقتضى طبيعته -

لعلمية كالصنائع امور الزائدة عن احلياة واملعاش،  فإنه بعد ذلك يبحث يف األ مث إذا حصل معاشه،آخر، 

على  ثرياً سيئاً أت فإهنا تؤثر ،ة واملعيشية لإلنسان إن كانت متدهورةاحلالة املاديوالعملية، ومقتضى هذا أن 

   .العلمي وعطاءه الفكري إبداعه

 مرعاة مقاصد التأليف املعتربة.  -2

يه من مرعاة ، البد فلكي يكون انفعاً ومفيداً وانجعاً يف املعارف والعلوم، يف يؤكد ابن خلدون، أن التصن
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 : (13)حمصورة يف مقاصد سبعةمقاصد التأليف املعتربة، وهي 

أتسيس العلم واستخالص موضوعه وجماله، وحتديد فصوله وأبوابه، كما فعل ابن خلدون  )التأسيس( أوهلا: -

 علم العمران البشري / علم االجتماع اإلنساين.  يف

 وبيان الغامض واملعقد. شرح املستغلق  )الشرح والبيان( اثنيها: -

 اخلطأ وتصحيحه وتصويبه. بيان اثلثها: )التصحيح(  -

 إمتام الفن أو العلم وإكمال مسائله ومباحثه. ( اإلمتام واإلكمالرابعها: ) -

 ترتيب قضاي العلم وتنظيم أبوابه فصوله. خامسها: )الرتتيب والتنظيم(  -

 ه. يف املوضوع ذات مع بعضها تشرتكعلوم أخرى، من قضاي ( استخراج العلم االستخراجسادسها: ) -

 ختصار( اختصار املطوالت وهتذيبها. : )االسابعها -

 ابن خلدون. حسب فهذه هي املقاصد السبعة اليت ينبغي مراعاهتا واعتبارها عند التصنيف يف العلوم

 اعتبار طبيعة العلم )اآللية والقصدية(.  -3

يف الشرعيات،  مبني نوعني من العلوم، علوم املقاصد: كالتفسري واحلديث والفقه وعلم الكال مييز ابن خلدون

وكاإلهليات والطبيعيات يف الفلسفيات. وعلوم الوسائل اليت هي آلة لعلوم املقاصد، وذلك مثل العربية، 

 وغريها.وأصول الفقه، واملنطق، 

لتصنيف معتربة ومرعاة عند اينبغي أن تكون عة العلم من جهة القصدية واآللية، أن طبي ويقرر ابن خلدون

البحث فيها على قدر وظيفتها ومهمتها )أي من جهة كوهنا آلة لغريها(، ومن مث فال  فعلوم اآللة جيب، فيه
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، ال غري قصود منها ما هي آلة لهوّسع فيها الكالم وال تفرّع املسائل ألّن ذلك خمرج هلا عن املقصود إذ املي"

على  ولبة احلصمع ما فيه من صعو  ،وصار االشتغال هبا لغوا ،فكّلما خرجت عن ذلك خرجت عن املقصود

ورمّبا يكون ذلك عائقا عن حتصيل العلوم املقصودة ابلّذات لطول وسائلها مع  ،ملكتها بطوهلا وكثرة فروعها

لّية فيكون االشتغال هبذه العلوم اآل ،والعمر يقصر عن حتصيل اجلميع على هذه الّصورة ّ، أّن شأهنا أهم

 .(14)"تضييعا للعمر وشغال مبا ال يغين

زائها وسيع النظر يف أجوتيف تعميق البحث فيها،  ابن خلدون ال يرى أبساً  إنف ،ملقاصدأما علوم او 

، آللةامطلوبة ومقصودة لذاهتا، ومن مث من اخلطإ عنده توسيع النظر يف علوم ومضامينها؛ ألن هذا العلوم 

 فته.يعلوم الغاية؛ ملا يف ذلك من خروج عن طبيعة العلم ومهمته ووظيف  يف املقابل وتضييقه

  اجتناب علل ختلف العلوم وأسباب أتخرها. -4

األمراض و االبتعاد عن العلل  عالجها عند ابن خلدون،ومن طرق  العلوم اإلسالمية سبل إصالح إن من بني

 إليها، وأبرز هذه العلل:  ببعض العلوم وتسربت التصقتاملنهجية اليت 

له -م آخر تنتمي إىل عل ،يف العلم مسائل أو قضاي ، وذلك إبدخالعدم االلتزام ابجملال العلمي للعلم -

تشويش وحيصل يف ثنايه ومباحثه، فيقع ال وتدرجإىل العلم األول  ، فتضاف-ماهيته وطبيعته اليت متيزه

  االلتباس واالضطراب يف موضوع العلم ويف قضايه ومسائله.

غايته  مما مينعه من حتقيق، ، وإمهال املآخذ األخرىاالعتماد يف العلم املتعدد املآخذ على مأخٍذ واحدٍ  -

 والوصول إىل مراده.
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؛ ه واصطالحاتهألفاظوتنوع طرقه ومسالكه، كثرة التصنيفات والتآليف يف العلم الواحد، واختالف   -

العلم إذا تعددت تصانيفه، وتشعبت طرقه ومسالكه، واختلفت ألفاظه واصطالحاته، فإنه يصعب على ف

 يط به وحيقق امللكة فيه.طالبه ومريده حينئذ أن يدركه وحيّصله، وحي

  العلوم.كما فعل بعض أصحاب املختصرات يف  ،املباين ال على املقاصد واملعاينالرتكيز على األلفاظ و  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ابن عاشور. اإلمام دوسبل إصالحها عناإلسالمية العلوم  ختلفاملبحث الثاين: أسباب 

 ابن عاشور.اإلمام أسباب ختلف العلوم اإلسالمية عند  -أ

، (15)يسينيسببني رئإىل  ،وختلفهاتأخر العلوم اإلسالمية ل األسباب العامة الطاهر بن عاشور اإلمام عرجي  

واثنيهما:  ،وإن ظهرت وبدت يف هيئة العلم وصورته ،ال حيتاج إليها يف العلم بعض القضاي اليتإدراج أوهلما: 

 مهمة حيتاج إليها يف العلم. ومسائل علمية إمهال قضاي 

إلمام ا قد نص عليهف ،ليست من صلبه وال من ملحه ،دراج قضاي زائدة يف العلمأما السبب األول وهو إ

كل مسألة " نه: إعن أصول الفق ، منها قوله يف املقدمة الرابعةالعديد من املناسبات املوافقات يف يفالشاطيب 

؛ فوضعها يف كمرسومة يف أصول الفقه ال ينبين عليها فروع فقهية، أو آداب شرعية، أو ال تكون عوان يف ذل

 .(16)"أصول الفقه عارية

هذا هو السبب ف ،الزيدة والنقصان يف العلم""وهو احد، إىل سبب و  السابقني ميكن إرجاع السببنيعموما، و 

 حسبما قرره الشيخ ابن عاشور. وختلفها، لتأخر العلوم اإلسالمية الرئيس 

 (17) أهم هذه األسباب:و  كثرية،أسباب فرعية   العام،ا السبب تفرع عن هذوي

                                                           

)ط:  ن عاشورلطاهر ب، للشيخ ادراسة اترخيية، وآراء إصالحية انظر: أليس الصبح بقريب )التعليم العريب اإلسالمي( (15)
 .154-153، ص: م(2006-ه1427، 1دار السالم، للطباعة والنشر والتوزيع، ط

: الطبعة الطبعة، دار ابن عفان ، ط:أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمانالشاطيب )حتقيق: املوافقات، أليب إسحاق  (16)
 .1/37(، م1997ه / 1417األوىل 

 وما بعدها.، 154انظر: أليس الصبح بقريب، ص:  (17)



فوس العلماء والفقهاء يف ن، دابغد اهنيار الدولة العباسية وعاصمتها العلمية خلفهاألثر السليب الكبري الذي  -1

البحث فيما قرره و  بس النظر، واحنابإلبداع والعطاء والتميزاملتصف بذلك البحث العلمي  توقففواملفكرين، 

 . األقدمون

 اعلم الكالم والفلسفة؛ إذ جند امتداد قضايمها ومسائلهموالسيما العلوم وإدماج بعضها ببعض،  شابكت -2

دمات، هل نظر العلماء يف وجه لزوم النتيجة للمق حيث ؛كما يف علم املنطق مثالالفنون والعلوم،   خمتلفيف 

ذا كما يقول املعتزلة، وال خيفى أن ه  ، أو ابلتولدكما يقول األشاعرة  ، أم عاديةكما يقول املناطق  هو عقلي

 املرجعيات الكالمية املختلفة لتلك الفرق. أسس مبين على اخلالف

ركة يف خمتلف العلوم، املشايف  ورغبة بعضهم، يف التصنيف )ختصص( على فن واحد تركيز املصنفني عدم -3

نوا علمًا واحداً فال هم أتقوقضاي هلا صلة بعلوم أخرى، خمتلطة مبعارف  بهم،وآتليف أغل مما جعل تصانيف

 وضيق األعمار.، وذلك حلدود الزماننبغوا فيه، وال هم أتقنوا مجيع العلوم، 

ال  يما رأوهحمصور ف الصواب، واعتقاد أن واإلعجاب املطلق آبرائهم وأفكارهم بهار بكالم املتقدمنياالن -4

ملختلف  ،قوميوالتالنقد و  التمحيص والكشف إعمالِ  مع إمهالِ تنزيهم عن الغلط واخلطإ، و جياوزهم إىل غريهم، 

 مقاالهتم وآرائهم.

                                                           

، لبحثنذكرها يف هذا ا ا ملحدة، إال أننكل علم على أتخر   أسباب  شارة، فقد تطرق الشيخ ابن عاشور للحديث عنولإل
 عدها.، وما ب159فتها فلينظر: أليس الصبح بقريب، ص: ر، وملن أراد معر ثاكإل خشية اإلطالة وا



باب السابقة، ا سبق ذكره من األسالفكري، وهو نتيجة طبيعة ملانعدام النقد العلمي واالكتفاء ابلتقليد   -5

االتكاء فإن ذلك يؤدي إىل العزوف عن النقد، و ف العلوم، ومهابة خمالفة املتقدمني، من حب املشاركة يف خمتل

 لى جمرد النقل والتقليد.ع

واملتقدمني،  يف نقل كالم السلف واألكثريةالعلم عند العامة  وظيفة ، وذلك حبصر""سلب احلرية عن العلوم -6

ل، خدمة كالم األولني ابلشرح والبيان واإلسهاب والتفصيل والتطوي علم، إّنا هي حصراً ال وظيفة أنواعتبارهم 

  وغري ذلك.دون التفكري يف إعمال الرأي والنقد والتقومي واملراجعة، 

، علمية والقضاي املعرفيةالاملسائل ة والتمرن على الدرب رتكذلك بغياب البعد العملي والتطبيقي يف العلوم،  -7

وال  تنزيلوال  ،ال عمل فيها وال تطبيق، حمضة ةجتريدي وصبغةٍ  ،نظريالعلوم علومًا ذات طابٍع  حىت صارت

 لوم العقلية. العم اللغوية و على العلو  واضحٍ ذاهتا ولنفسها، وينطبق هذا األمر بشكل لدرس فت  ، متثيل

ويعظمون ة العلوم الكسبيالذين يزدرون  الطرق الصوفيةأصحاب اإلسالمية من قبل بعض احتقار العلوم  -8

الطرق، العلوم  فاحتقر املنتسبون هلذهلعلوم "الوهبية / الكشفية"، اب ما يسمى عندهموميجدون يف مقابل ذلك 

اليت حيصلها اإلنسان بكسبه وجده واجتهاده، وعظموا العلوم واملعارف اليت ال مدخل للكسب واالجتهاد 

 فيها.

تمكن من العلم فامل، موضوعها وجماهلايف  التآليف من قبل املتخصصنيمراجعة عدم تقومي املصنفات و  -9

حراسة احلدود ، وهي (التأليف والتصنيف)مهمته األساسية  أخرى غري مةينبغي له أن يقوم هب ،واملتخصص فيه

 به.ه لالعلم قد يكتب فيه الدخالء، وقد يصنف فيه اجلهالء، ومن ال صلة فعلمية للعلم الذي يربع فيه، ال



هتيئة عدم و  صنيف،والت التأليف املنهج السليم يفمراعاة ذلك بعدم و احنراف التأليف، وفساد التصنيف،  -10

 وغري ذلك.، األصول والفروعترتيب حسن و بواب والفصول، األ

 اخلالف. مراعاةوالتشنيع على املخالف، وعدم ، عوض تقريبها االختالفتوسعة هوة  -11

 اخرهأدت إىل ختلف العلوم اإلسالمية، وأت أسباابً  ،ابن عاشور اإلماماليت اعتربها  ةذه أهم األسباب العامفه

 حتت أسباٍب أخرى.  عن ذكرها الندراجهاومجودها، وقد ذكر الشيخ أسباابً أخرى، إال أننا أعرضنا 

يصه العلمي هذا، يف تشخقد استفاد هذه األسباب واملتفحص فيها، يلحظ أن الشيخ ابن عاشور  واملتأمل يف

بني فكرْي  اً واضحأننا جند تشاهبًا ؛ ذلك للعلومالعالمة ابن خلدون اليت قدمها  الفكريةالنظرات  بعض من

  منها على سبيل املثال:، يف بعض القضايالرجلني 

 ، الدوليف احنطاط احلضارة، وتناقص العمران ابن خلدون أن من أهم أسباب أتخر العلوم وختلفها، تقرير -

، عطاء والتميزابإلبداع والاملتصف البحث العلمي أن ة عند الشيخ ابن عاشور، إذ يرى نجد هذه الفكرة حاضر ف

 عاصمتها العلمية بغداد.عباسية وسقوط الدولة ال اهنيارمع  توقف  

 احملدد، ابنطاقهو  املقيد امبجاهل فيها عدم االلتزامابن خلدون أن من أسباب أتخر العلوم وختلفها،  أتكيد -

 ا، فيما جند عند الشيخ ابن عاشور أن من أسبابوإدراج قضاي فيها ال صلة هلا هبمسائل  إدخالعرب وذلك 

يف  )ختصص( على فن واحد تركيز املصنفني عدم، و العلوم وإدماج بعضها ببعض شابكت ،أتخر العلوم عنده

 .املشاركة يف خمتلف العلوميف  ورغبة بعضهم، التصنيف

 



 سبل إصالح العلوم اإلسالمية عند اإلمام ابن عاشور. -ب

ك يف بيان عد ذل، شرع بالعلل اليت تعرتيهاحدد اإلمام ابن عاشور أسباب أتخر العلوم اإلسالمية، و  بعدما بني

عارف والعلوم يف امل املطلوب واإلصالح املنشود اليت يرجى منها حتقيق التجديدواخلطوات عض اإلجراءات ب

 واخلطوات: ه اإلجراءات اإلسالمية، ومن هذ

 إصالح املصنفات واملؤلفات.  -1

؛ صانيفالتآليف والتإصالح مدخل األسلم إلصالح العلوم وجتديدها، هو  ر أن املدخليؤكد الشيخ ابن عاشو 

وابً يف السطور، ، أو مكتالصدوريف لعلم إما أن يكون حمفوظاً فاوالتصانيف هي أوعية العلم،  لتآليفذلك أن ا

لفاته، ح تصانيفه ومؤ إبصالال يتحقق إال  إصالح العلم؛ وألجل هذا، فإن الكتبمدواًن ومسجاًل يف  :أي

لعلوم إال ، فما الوم"اخلطوة األوىل، بل هو نصف املسافة من إصالح الع وإصالح التصانيف واملؤلفات هو

 الشيخ ابن عاشور.كما عرب عن ذلك   (18)معاين التآليف"

 وجتاوزها.  العلمي معرفة عوائق التحصيل -2

فيما ن ينظر أو  ،امن قبل املشتغل هب هاحتصيل أن يبحث فيما يعيقإصالح العلوم اإلسالمية،  ملن ابتغىالبد 

 يقول املعىن اويف هذ إشكاالهتا،عوائقها و وأن يسعى إىل إجياد حلول ل ،اوغايته صدهامن حتقيق مقا امينعه

قصاً ان لو كان الناس أحسنوا اختيار التآليف، ونظروا يف عوائق التحصيل، فاستدركوا: "ابن عاشوراإلمام 

رأ األصول قوهو عاجز عن التكلم بكالم م عر ب، وال كان ي ،ل م ا كان التلميذ يقرأ طول زمانه ،وأصلحوا خمتال

                                                           

 .139ص: انظر: أليس الصبح بقريب،  (18)



سن ترجيح رأي ى،وهو يوم خيتم احمللّ  قق املؤلفات اليت حتتيار خ. فالبد إذن، من ا(19)"بله استنباط حكمٍ ، ال حي 

 البحث عن سبلالكسب، و عوائق من النظر يف موانع التحصيل و امللكة يف العلم والتصرف فيه، والبد أيضًا 

 لتجاوزها.

  ابملعىن مقابل املبىن.االهتمام  -3

وعدم التعمق  ،ومادته ينهمن سبل إصالح العلوم حسب الشيخ ابن عاشور، الرتكيز على معاين العلم ومضام

خرجوا  -صوصوجه اخلعلى  -ذلك أن بعض املتأخرين من األعاجم لغة يف تعقيد ألفاظه واصطالحاته؛ واملبا

لف يصرف ب أن صار املؤ يف أحباثهم ومؤلفاهتم "من جادة العلم إىل مناقشات اللفظ والتعقيدات، ومن العج

قتنع بكوهنا فكأنه ين عبارته مضبوطة جارية على الصواب، لكنها غري واضحة يف مراده، جهده إىل أن تكو 

ا ابلعبارة، وأمهلوا اإلشارة، ، فاهتمو (20)مؤدية للمراد يف ذاهتا، بقطع النظر عن عسر استفادة مطالعها ذلك منها"

اين ال على األلفاظ واملب على يف التأليف وقد تقدم أن اإلمام ابن خلدون انتقد صنيع هؤالء الذين يركزون

 املقاصد واملعاين.

 ختلف العلوم وأتخرها.اجتناب أسباب  -4

 مثل: وذلك 

  .التطويل واإلسهاب غري الضرورينْي  -

                                                           

 .141ص: انظر: أليس الصبح بقريب،  (19)

 .143املصدر نفسه، ص:  (20)



 ختليط العلوم بعضها ببعض. -

 األقدمون، ومهابة خمالفتهم.  احرره الوقوف عند األشياء اليت -

 التقليد وانعدام النقد والتقومي. -

 غلبة الطابع التجريدي على الطابع التطبيقي. -

 وغريها من األسباب. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  خامتة:

 من خالل هذا البحث، توصلت إىل اخلالصات اآلتية: 
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على مأخٍذ  -هالذي تعددت مآخذ-االعتماد يف العلم و اباجملال العلمي للعلم،  االلتزامعدم و التعليم يف الدول، 

األلفاظ  على لعلميف ا الرتكيزو  واالصطالحات،يف الطرق  واختالف أصحابه يف العلم كثرة املصنفاتو ، واحدٍ 

 ال على املقاصد واملعاين. ،واملباين

رعاة مبو  احلضارة والعمران يف الدول، دهارز ال يتحقق إال اب ،ية عند ابن خلدونالعلوم اإلسالم إصالح. 2

 لوم وأسباب أتخرها.اجتناب علل ختلف العالقصدية(، مع /ر طبيعة العلم )اآلليةعتباابو مقاصد التأليف املعتربة، 

بعض القضاي  إدراجأوهلما:  سببني رئيسيني، ىل أتخر العلوم اإلسالمية حسب الشيخ ابن عاشور، راجع إ. 3

 . مهمة حيتاج إليها يف العلمومسائل علمية واثنيهما: إمهال قضاي  ،ال حيتاج إليها يف العلم اليت

وائق معرفة عإصالح املصنفات واملؤلفات، و : عند اإلمام ابن عاشور اإلسالمية . من سبل إصالح العلوم4

 العلوم وختلفها. اجتناب األسباب املفضية إىل أتخرو مقابل املبىن،  ابملعىناالهتمام وجتاوزها، و  العلمي التحصيل

 

 واحلمد هلل رب العاملني.

   


