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كلمة النارش

الحداثويّــة  النزعــات  بعــده  ومــن  التنويــرّي  العقــل  اجتــاح 

مســاحات األشــياء يف هــذا العــامل فســّخر الطبيعــة يف أنظمــة عالقاتهــا 

لربامــج التحّكــم والســيطرة التــي يقودهــا.

ثــّم عكــف عــى اقتحــام عــامل املعنــى مــن قيــم إنســانيّة ووحيانيّــة 

ــاّص  ــّي خ ــالق تأوي ــة إىل إط ــة منتمي ــا لبضاع ــاعيًا إىل تحويله ــة س وإلهيّ

ــة أو  ــرة العلميّ ــي النظ ــة تعن ــت العلامنيّ ــواء كان ــة«. وس ــامه »العلمن أس

نحــًوا مــن النظــرة الفلســفيّة للعــامل، فهــي اتّجــاه نــزّاع نحــو القطيعــة مــع 

الــراث واملــايض والديــن مبعنــاه الوحيــايّن، ثــّم إعــادة تأويــل وتفســر الــراث 

ــة الخاّصــة. والديــن مبــا يتــالءم مــع رؤيــة العلامنيّ

ــد  ــت جس ــي اخرق ــامل الت ــك األع ــع تل ــاوالت التطوي ــن مح وم

ــث  ــن عــى حــده بحي ــل كّل دي ــادة تأوي ــم إع ــّي بالعمــوم، ث ــر الدين الفك

ــة أو املســيحيّة، وبعــد ذلــك  بــات باإلمــكان أن نقــرأ حــول علمنــة اليهوديّ

علمنــة اإلســالم. واملحاولــة األخــرة وإن كانــت جديــدًة، إاّل أنّهــا تحتــاج إىل 

قــراءات جّديّــة ومعّمقــة، ومــن ذلــك مــا طرحــه صاحــب كتــاب العلامنيّــة 

اإلســالميّة: عــرض نقــدّي للفكــر اإلســالمّي املعــارص، الباحــث الدكتــور 

منصــور مــر أحمــدي.



 

كلمة املركز العايل للعلوم والثقافة اإلسالمّية

بقــى املســلمون نحــواً مديــداً بعــد الفتــح اإلســالمى لبلــدان 

الــرق األوســط واألدىن منهمكــن باألمــور السياســية والعســكرية الخاصــة 

بدولتهــم الجديــدة، مــن تأســيس الدواويــن والكتّــاب واملؤسســات اإلداريــة 

ــٰى بشــؤون ســّكان املناطــق املفتوحــة. ــى تُعن الت

ــات  ــدت العالق ــات، وتوطّ ــة الفتوح ــعت حرك ــد أن توّس ــن بع لك

مــع األمــم والشــعوب األخــرٰى، ونتــج عــن ذلــك انفتــاح ثقــايف عــى ســائر 

ــة يف  ــت الرغب ــدة، تجلّ ــكار جدي ــات وأف ــع ثقاف ــرى م ــح فك ــاس، وتالق الن

إجــراء تبديــل يف نوعيــة التعامــل مــع األقــوام الجــدد الذيــن دخلــوا اإلســالم 

زرافــات زرافــات، واعتنقــوا تعاليمــه، ورضــوا بــه مســلكاً وعقيــدًة لدينهــم 

ودنياهــم.

ويف طليعــة هــذه التبــدالت النوعيــة إيجــاد قنــاة تواصــل يتســّنى 

مــن خاللهــا للمســلمن الوقــوف عــى ثقافــات الشــعوب واألمــم األخــرى، 

ــة، ومفــردات مخزونهــم الفكــري والثقــايف،  والتعــرّف عــى علومهــم املحلي

فجــاءت »الرجمــة« يف هــذا الســياق، ليحصــل مــن خاللهــا عمليــة التعــارف 

ــح  ــابقة، وتالق ــارات س ــة لحض ــار باقي ــرة كآث ــة املتناث ــه الثقافي ــن األوج ب

بــن علــوم وتقنيــات مختلفــة عــى الصعيــد العلمــي والعمــي، مــن أجــل 

إفــادة املســلمن مــاّم بلغــه اآلخــرون؛ يف تنظيــم أمــور معاشــهم وسياســتهم. 

فظهــرت هــذه الحركــة؛ حركــة الرجمــة فيــام بعــد بهــدف:

1. إثراء املكتبة اإلسالمية باملعارف الجديدة.

2. اإلطالع عى ثقافات األمم األخرى.

3. الوقــوف عــى مــا بلغتــه ســائر الشــعوب مــن تطــّور وتحــّر 

نظــري وتطبيقــي.

ويف ســياق ســعيه الدائــم لنــر املعــارف اإلســالميّة الحّقــة، يترّف 

دار املعــارف الحكميّــة التابــع ملعهــد املعــارف الحكميــة للدراســات الدينيّــة 

ــالميّة، أن  ــة اإلس ــوم والثقاف ــايل للعل ــز الع ــع املرك ــاون م ــفيّة، بالتع والفلس

ــهاًما  ــون إس ــه أن يك ــاًل من ــم، أم ــاب القيّ ــذا الكت ــرام ه ــه الك ــّدم لقرّائ يق

ــب  ــا كل طال ــاد منه ــي يف ــة الت ــالميّة الحّق ــارف اإلس ــر املع ــا يف ن حقيقيًّ

ــى  ــة اإلســالميّة ع ــوم والثقاف ــايل للعل ــز الع ــاكرًا املرك ــة، ش ــم والحقيق للعل

ــم، وبالخصــوص قســم الرجمــة يف املركــز. هــذا الجهــد القيّ

والحمد لله رب العاملن.

قسم التحرير  

دار املعارف الحكمّية  



 

ــة  ــة، أى: عملي ــات إىل العربي ــل املؤلّف ــة نق ــرت عملي ــد انح وق

الرجمــة، يف أول األمــر، يف املؤلّفــات العلميــة والطبيــة القدميــة، مثــل: الطــب 

والكيميــاء والنجــوم. واســتناداً إىل ابــن النديــم )995 هـــ( يعــود الفضــل يف 

ــد  ــن يزي ــد م ــم إىل خال ــة والتنجي ــب والصنع ــب الط ــة كت ــروع برجم ال

)704 هـــ( الــذى خّصــص وقتــه كلّــه ىف هــذا املجــال بعــد أن تــرك الخالفــة 

وزهــد فيهــا.

كــام تذكــر بعــض املصــادر أّن الطبيــب »مارسجويــه« كان أول مــن 

ــاب لطبيــب مســيحي  ــة، وهــو كت ــة إىل العربي ــاب الخالصــة الطبي نقــل كت

ــة  ــه بالرسياني ــد كتب ــم، كان ق ــن الحك ــروان ب ــن م ــه يف زم ــكندري ألّف اس

واكتســب شــهرة واســعة.

ثــم تســارعت وتــرة حركــة الرجمــة واتّســعت لتصــل مجــال 

األدب، وكان رائــد هــذه الحركــة عبداللــه بــن املقّفــع )757 هـــ( الــذي ترجم 

سلســلة كتــب أدبيــة رائعــة مــن الفارســية إىل العربيــة، مثــل: كليلــة ودمنــة، 

وخدانامــه )تاريــخ امللــوك( وســرة انوشــروان وغرهــا. كــام ويُنســب إليــه 

ترجمــة كتــاب »املقــوالت« و»العبــارة« و»الربهــان« ألرســطو وكتــاب 

ــوس. ــاغوجي« لفرفوري »إيس

ــك، فرجمــت رســائل  ــد ذل ــن بع ــة م ــة الرجم ــم تتابعــت حرك ث

وكتــب ومصّنفــات عديــدة ىف الهندســة والفلســفة وســائر اآلثــار مــن 

الفارســية واليونانيــة إىل العربيــة، فشــهدت الحركــة ازدهــاراً واســعاً، وتطــوراً 

ملحوظــاً يف زمــن العباســين، خاصــة بعــد تأســيس وإنشــاء بيــت الحكمــة 

عــام 830 هـــ، ومــن ثــم أصبحــت مؤسســة رســمية ومكتبــة للرجمــة 

والبحــث، وصــارت ترســل الوفــود إىل البلــدان األخــرى يف طلــب كتــب 

ــن  ــن ب ــل: حن ــرزت أســامء المعــة يف هــذا املجــال مث ــوم القدميــة، وب العل

إســحاق )873 هـــ( وابــن ناعمــة الحمــى )835 هـــ( وأيب عثــامن الدمشــقى 

)900 هـــ( والحســن بــن ســوار )1017 هـــ( وثابــت بــن قــرّة، وغرهــم.

واملركــز العــايل للعلــوم والثقافــة اإلســالمية إذ يجــد نفســه مســؤوالً 

عــن تنشــيط هــذه الحركــة، وانطالقــاً مــن أهدافــه الســامية املتمثلــة بنــر 

العلــوم واملعــارف اإلســالمية الجــادة واملفيــدة، والرويــج للثقافــة الصحيحــة 

ــه( وأهــل  ــه وآل ــه علي ــى اإلســالم )صــى الل ــا نب ــد عليه ــي أكّ ــة الت واألصيل

بيتــه )عليهــم الســالم( وصحبــه املنتجبــون، فقــد حــدى بــه أن يــرد عرصــة 

الرجمــة ومجاالتهــا الرحبــة، يف ســبيل:

ــاء  ــن أبن ــرى ب ــاء وال ــي البّن ــايف والعلم ــق التواصــل الثق 1. تحقي

ــالمية. ــة اإلس ــعوب األم وش

2. املســاهمة يف تطويــر الفكــر اإلســالمي مــن خــالل إثــراء املكتبــة 

اإلســالمية بألــوان الكتــب الهادفــة واملفيــدة ألجيــال املســلمن.

ــد  ــلمة، ورف ــة املس ــة يف األم ــة والثقافي ــة العلمي ــز الحرك 3. تعزي

العلــوم  ســائر  يف  حديثــة  ومطارحــات  مبســتجدات  الفكريــة  الســاحة 

اإلســالمية. واآلداب  والفنــون  واملعــارف 

4. مواكبــة الحركــة الرسيعــة للعــر الحديــث عــى الصعيــد 

الفكــرى والثقــايف والعلمــي.

5. توطيــد العالقــات بــن الشــعوب اإلســالمية، مــن خــالل التأكيــد 

عــى التواصــل الثقــايف واملعــريف الهــادف، وعــى أوســع نطــاق.

ــا وجــد املركــز األغــّر الحاجــة ماســة إىل تأســيس قســم  ومــن هن

ــة  ــاحة العلمي ــراء الس ــل إث ــن أج ــن، م ــذا الف ــؤون ه ــى بش ــة، يُعن الرجم

والثقافيــة وإمدادهــا بالجديــد والنافــع والهــادف مــن األفــكار التــى تطــوى 

ــة املســتوي. ــدة، ودراســات رفيع ــات جدي نظري

كلمة المركز العالي للعلوم والثقافة اإلسالمّية



وإذ نحــن نقــّدم هــذا الكتــاب ضمــن باقــة جديــدة مــن املؤلّفــات 

املرجمــة إىل العربيــة، كنمــوذج مســاهم يف تقديــم مــا هــو األفضــل 

واألجــود لقرائنــا الناطقــن بالعربيــة، وكرجــامن حــق وصــدق ملــا يختلــج يف 

فضــاءات الفكــر اإلســالمى األصيــل، واألوســاط الثقافيــة التــي تهتــم بالثقافــة 

اإلســالمية، مــن أفــكار وآراء ملتزمــة بالعقالنيــة واألصالة والحداثــة، واملتحّررة 

ــم الشــكر  ــف، نجــد مــن الــروري تقدي ــة والتحري مــن كّل أغــالل الخراف

ــروا قســطاً واســعاً مــن  ــن وفّ ــن األســاتذة والفضــالء الذي ــكّل األفاضــل م ل

وقتهــم ىف خدمــة هــذا القســم الحيــوى والريــف، والنهــوض بهــذا العــبء 

الثقيــل، الســيّام حجةاإلســالم واملســلمن الشــيخ محمدتقــي محمديــان الذي 

يتصــّدى إدارة هــذا القســم، آملــن أن ينــال الحظــوة عنــد قرائنــا األعــزّاء.

نســأل اللــه العــي القديــر أن يســّدد خطانــا باتجــاه مصلحــة أمتنــا 

وشــبابنا املســلم، وإشــباع نهمــه الفكــرى والثقــاىف، ورفــع الشــبهات الغابــرة 

عنــه، وإيقافــه عــى حقائــق األمــور، إنـّـه نعــم املــوىل ونعــم النصــر.
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