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ملف مناهج مادة التاريخ القديم في المدارس العراقية
نشرة فجر عاشوراء ـ العدد الثاني ـ 28 جمادى اآلخرة 1436

   

ما هو مركز فجر عاشوراء الثقافي؟ 

مسرية  يف  املليوين  احلسيني  اجلمهور  خلدمة  يعمل  مركز  انه 
افرزهتا حركة االنبياء وحركة خامتهم حممد واالئمة االثني 
  ، هذه املسرية قوامها االيامن باملهدي  عرش من اهل بيته 
وبآبائه احلسن بن عيل وعيل بن حممد وحممد بن عيل وعيل بن 
موسى وموسى بن جعفر وجعفر بن حممد وحممد بن عيل وعيل 
بن احلسني واحلسني بن عيل وأخيه احلسن بن عيل وابيهام عيل بن 
ايب طالب ويص رسول اهلل حممد  خاتم االنبياء الذي برشت 
بينهام  االنبياء  التوراة واالنجيل وكتب    بيته   وباهل  به 

 . وكتب االنبياء قبل موسى صحف ابراهيم ونوح 
 اسسها النبي  هذه املسرية هي مسرية شيعة اهل البيت
بأمر اهلل تعاىل يف احلجاز وتوىل رعايتها من بعده عيل  واالئمة 
الغيبة  عرص  يف  بغداد  يف  رعايتها  توىل  ثم  الكوفة،  يف  ولده  من 
الصغرى افاضل ممن محل علومهم وبتسمية منهم وهم النواب 
الغيبة  عرص  يف  بعدهم  من  توالها  ثم  اخلاصون)))،  االربعة 
الكربى افاضل آخرون كالشيخ املفيد زعيم احلوزة العلمية يف 
الطويس  الشيخ  تلميذه  ثم  املرتىض)))  السيد  تلميذه  ثم  بغداد 
الذي ورث زعامة احلوزة العلمية يف بغداد عنه وبعد حمنته عىل 

)))  وقبورهم يف بغداد.

)))  وقبورهم يف بغداد.

 مركز 
فجر عاشوراء الثقافي 
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 منهج الصف االول المتوسط في التاريخ القديم1931ـ 2014
مالحظات نقدية

العثامنية  الدولة  العراقية احلديثة باالحتالل االنكليزي وسقوط  الدولة  تأسست 
سنة 1914م وبقيام ثورة العرشين وانكسار الثوار اضطرت بريطانيا إىل تأسيس 
احلكومة امللكية والغاء موقع املندوب السامي واجراء انتخابات لتأسيس برملان 
املعارف.  وزارة  ومنها  احلكومة  وشكلت   1922 سنة  للدولة.  دستور  وكتابة 
ولسنا يف معرض احلديث التفصييل عنها بل هيمنا االشارة اىل درس مادة تاريخ 
العراق القديم، وقد يرس اهلل للباحث نسخة من الطبعة الثانية سنة 1933ن من 
اول كتاب اعد يف هذه املادة حيمل اسم "تاريخ الرشق القديم" ملؤلفه الفريق طه 
اهلاشمي  وكانت طبعته االوىل سنة 1931، ثم قارناها بنسخة من كتاب مقرر يف 
املادة  كانت طبعته االوىل سنة 1989م وكانت طبعته السادسة عرش سنة 2006م 
والدكتور  االمحد  سعيد  سامي  والدكتور  فاضل  الواحد  عبد  الدكتور  تأليف 
فاروق نارص الراوي وكلهم متخصصون يف التاريخ القديم ومعهم اسامن اخران 
العلم يل بتخصصهام. ثم جددت النظر فيه سنة 2009 م جلنة من وزاريت الرتبية 
والتعليم العايل  ثم عدلت تعديالت طفيفة جدا سنة 2012م واستقرت اىل سنة 

الطبعة اخلامسة.  2014م بعنوان 
 وكانت املادة التارخيية /من خالل النظر اىل فهارس النسخ  املختلفة/واحدة 

خالل ثالث وثامنني سنة فيام يتعلق بالعراق القديم اساسا. 
 واملثري حقا هو ان مؤلفي املادة تبنوا التفسري العلامين لنشأة الدين، واالغرب 
من ذلك هو تبني وزارة املعارف ثم الرتبية ثم التعليم العايل يف احلكومات املتعاقبة 
عىل اختالف شكل احلكم من امللكية اىل اجلمهورية  واختالف رؤساء احلكومات. 
الدينية: ان االنسان االول   وخالصة الرؤية العلامنية لتفسري نشأة املعتقدات 
فقد جعل  تعددها  الطبيعة وبحكم  لتفسري ظواهر  نشـأته  اول  الدين يف  اىل  اجته 
املرحلة   فكانت  غضبه  ويتقي  لريضيه  بالعبادة  اليه  يتجه  وربا  اهلا  ظاهرة  لكل 
اىل  تطورت  ثم  بالبرش،  وتشبيههم  واآلهلة  االرباب  تعدد  هي  الدين  من  االوىل 

بابل. االله  يف  كبري  هلا، كام جعلوا مردوخ  كبريًا  اآلهلة  احد  الفردانية بجعل 
 اضاف املنقحون )من وزارة الرتبية والتعليم العايل( للطبعات السابقة بعد اثنني 
وثامنني سنة عبارة )مبدا التوحيد وهو عبادة الواحد االحد حيث ظهر العديد من 
االنبياء والرسل ومنهم ابراهيم اخلليل ابو االنبياء(. وعبارة: )ان الديانة املندائية 
اقدم ديانة توحيدية انترشت يف جنوب بالد الرافدين( )انظر الطبعة الرابعة من 
القديمة للصف االول املتوسط سنة 2013م(.  وسوف يايت  تاريخ احلضارات 

تعليقنا عليها فيام بعد.
 ان ثامنني سنة عىل االقل من سنة 1931م ـ2011م من مسرية الرتبية والتعليم 

يف املناهج املدرسية كان الطالب العراقي يف الصف االول املتوسط:
 يتلقى التفسري العلامين لنشأة الدين كبناء معريف اسايس يف ذاكرته إىل جانب 
معلوماته عن العراقيني القدماء من السومريني واالكديني والبابليني وان التاريخ 
قد بدأ هبم واهنم كانوا مرشكني فيكون قد استلم النظرية العلامنية يف نشأة الدين 
الديانات   اصحاب  عند  الديني  للفكر  خمالفة  وهي  بزعمهم.  التارخيي  ودليلها 

الثالث. الساموية 
 ان املنهج الصحيح يف تاريخ العراق القديم هو الذي يفرسِّ نشأة الدين عند 
تفرضه  االيامن  وهذه  االحد  الواحد  اخلالق  باهلل  بااليامن  بدأ  قد  بكونه  االنسان 
طبيعة خلقة االنسان ووجود العقل لديه. وكون التاريخ البرشي عموما وتاريخ 
العراق خصوصا قد بدأ باصطفاء اهلل تعاىل ألول إنسان  وهو آدم بالنبوة واوحى 
له باملعارف عن اخللق من قبيل خلقة املالئكة التي تدبر الظواهر الكونية وفق سنن 
اهلل الكونية )القوانني الطبيعية( وباذنه وبيوم احلساب واجلنة والنار وما يناسبه من 
نظام احلياة لتحقيق هدف اخللقة، ثم جعل آلدم اوصياء تسعة من ذريته سادسهم 
ادريس )اول الرسل( وتاسعهم  نبي اهلل ورسوله نوح )صاحب سفينة الطوفان(، 
ثم ظهر السومريني بعد ذلك كخلفاء لقوم نوح ولكنهم حرفوا التوحيد الذي جاء 
به نوح . ومعلومة ان آدم واالوصياء التسعة من  ذريته وان آخرهم نوح صاحب 
الطوفان يعتقد هبا السومريون انفسهم كام جاء ذلك يف قائمة امللوك السومريني، 
وقد قسمت هذه الوثيقة التاريخ البرشي إىل مرحلتني: االوىل ما قبل الطوفان وقد 
ظهر فيها عرش شخصيات اوهلم )آلومل( )A.LULIM( ومعناها بالسومرية )ابو 
الطوفان  لبطل  اكدية  تسمية  وهي   )Utnapishtim( )اتنابشتم(  و,آخرهم  البرش( 

زيو سدرا )Ziusudra( ومعناها بالسومرية )الذي طالت حياته(.
وفيام ييل : 

عن  حديثه  مع  وحمتوياته  القديم  الرشق  تاريخ  لكتاب  االوىل  الطبعة  مقدمة   .1
السومريني. عند  والدين  االنسان  عند  الدين  نشأة 

2. فهرس كتاب التاريخ القديم للوطن العريب )وهو االسم اجلديد ملادة التاريخ 
القديم للصف االول املتوسط للسنوات 89 اىل 2006  الطبعة السادسة عرش(.
فيه  الثالث  واملبحث  2009م  سنة  القديمة  احلضارات  تاريخ  كتاب  فهرس   .3
الذي حيمل عنوان )الفكر الديني يف احلضارات القديم(. ثم طبعة 4 سنة 20013 

باالضافة اجلديدة عليه مع تعليقنا عىل فقرات املبحث واالضافة اجلديدة له.

Chaos Monster and Sun God
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 الفصل االول:
ماهي عالقة التاريخ بالعقيدة؟ 

العقيدة: هي ما ألزم االنسان به قلَبه من تفسري 
لنشأة الكون واالنسان وظهور االنبياء واستمرار 

اتباعهم وهالك اعدائهم. 
واالنسان  الدين  لنشأة  تفسريان  اليوم  ويسود 

: االنبياء  وظهور 

االنبياء يف كتبهم  اليه  ما دعا  التفسري االول: هو 
واالنسان،  الكون  خلق  تعاىل  اهلل  ان  وخالصته 
واجته  باخلالق  وانثى  ذكرا  االول  االنسان  وآمن 
بالنبوة  آدم  ثم اصطفى  بالدعاء يف االزمات  اليه 
وأخربه عن املالئكة باهنم خملوقون خلدمته وعن 
لذريته  قدر  بام  ثم علمه  املبني  وانه عدوه  ابليس 
اىل آخر الزمان وانه قد اختار منهم اصفياء ائمة 
بانبياء  ليسوا  اآلخر  والبعض  انبياء  بعضهم 
وكشف له عن مسريهتم واخربهم عام يقع هلم اىل 
حممد  ال  من  باملهدي  سيختم  الذي  الزمان  آخر 
العقيدة  ومتثلها  الدينية  العقيدة  وهذه  )ص(. 
ذكر  ديني  سفر  )اقدم  متثيل.  خري  االسالمية 

)91  ،93 الفصل  اخنوخ  كتاب  املسرية 
االنبياء  كتب  من  الدينية  العقيدة  ضوء  ويف    
واقوامهم،  االنبياء  بعثة  قصص  هو  التاريخ  ان 
األرض  الصاحلني  وراثة  هي  التاريخ  وخامتة 
ِر 

ْ
ك اذلِّ َبْعِد  ِمْن  ُبوِر  الزَّ ِف  َكتَبْنا  ﴿ َولََقْد    : قال تعاىل 

اِلُوَن﴾ األنبياء/105.   رَْض يَِرثُها ِعباِدَي الصَّ
َ
نَّ األ

َ
أ

وقد جاء يف التوارة: سفر املزامري  اإلصحاح 37 
اِت األَْرِض  يُقوَن َيِرُثوَن َخرْيَ دِّ الفقرة 29 : "الصِّ

األََبِد". إىَِل  فِيَها  َوَيْسُكنُوَن 
عرفوا  َمن  اليه  دعا  ما  هو  الثاين:  التفسري 
بالعلامنيني )الالِئكيني( ظهروا يف فرنسا بعد مائة 
الدين  فصل  اىل  دعوا  الفرنسية،  الثورة  من  سنة 
فكرهم  اقرتن  ثم  التعليم،  عن  ثم  الدولة  عن 
من  نشأ  الدين  "ان  بمقولة:  الغرب  دول  كل  يف 
اخلوف من الطبيعة واجلهل بقوانينها وان االنبياء 
بقوة  مؤيدون  اهنم  ادعوا  زماهنم  يف  مصلحون 
تبنى  ثم  جمتمعاهتم"،  يف  تاثريهم  لزيادة  غيبية 
العلامنيون بعد ظهور نظرية داروين: ان االنسان 
ايضا  قد  الدين  وان  منه  ادنى  كائنات  عن  تطور 
تطور لدى االنسان من تعدد االهلة اىل الفردانية 

 . الكربى  الديانات  ظهرت  ثم 
العلامنيني  لدى  التاريخ  فان  ذلك  ضوء  ويف 

حل  وروحا  يناديين  صوتا  الن  امك  بين  كل  حولك  امجع   1:  91 متوشاحل  البنه  )ادريس(  اخنوخ  قال 
يف  سيحل  الظلم  ان   :5. فيه  وسريوا   احلق  3:احبوا  الزمان   هناية  حىت  حيصل  ما  كل  اريك  لكي  علي 

بنائه. كل  ويزول  جذوره  من  ليقطع   . جور  لكل  حد  فيوضع  قاس  عقاب  عليها  يتم  ولكن  االرض 
العدل  كان  عهدي  حىت  و  االول  االسبوع  من  االخري  السبع  ولدت  االوىل(  املرحلة  االول  )االسبوع   .1

واحلق قد سادا.
وعندها  والظلم  الكذب  سيزدهر  الثاين،  االسبوع  يف  وبعدي  الثانية(  املرحلة  الثاين  )االسبوع   .2
ولكن  الظلم  سيعود  وبعدها  نوح(.  اىل  )يشري  انسان  انقاذ  وسيتم  االوىل،  الشاملة  العقوبة  ستكون 

. اخلاطئني  لردع  سيوضع  قانونا 
انسان  ُنتخب  سي اكتماله  عند  الثالث   االسبوع  يف  ذلك  وبعد  الثالثة(  املرحلة  الثالث  )االسبوع   .3
حممد  اىل  )يشري  ابدي  بِرِّ  غرسة  نسله  وسيصبح  إبراهيم(  اىل  )يشري  عدل  غرسة  يصبح  لكي 

بيته(.  واهل  )ص( 
للقديسني  رؤى  ستحصل  هنايته  يف  الرابع  االسبوع  يف  ثم  الرابعة(  املرحلة  الرابع  )االسبوع   .4

.) هارون  وال  موىس  اىل  )يشري  )قانون(   ناموس  هلم  وسيعىط  واالبرار 
بيت  سيؤسس  اكتماله  عند  اخلامس،   االسبوع  يف  ذلك  وبعد  اخلامس(  املرحلة  اخلامس  )االسبوع   .5

سليمان(. بناه  املقدس(الذي  )بيت  واهليكل  وسليمان  داود  اىل  )يشري  وامللك،  املجد 
فيه  يعيشون  الذين  سيصبح  السادس   االسبوع  يف  ذلك  بعد  السادسة(  املرحلة  السادس  )االسبوع   .6
اىل  )يشري  السماء  اىل  انسان  سيصعد  عندها  لكن  احلكمة  منهم  كل  قلب  نىس  وسي  ، كلهم  عميانا 
اجلذر  نسل  كل  سيتشتت  وعندها   النار  ستاكله  امللك  بيت  فان  االسبوع  اكتمال  وعند  عيىس(، 
من  النص  شراح  يتفق  هنا   اىل  اسرائيل،  بين  وتشتت  املقدس  بيت  خراب  اىل  )يشري  املختار 

املسيحية(. علماء 
افعاله  وتكون  ضال  جيل  سيقوم  السابع  االسبوع  يف  ثم  السابعة(  املرحلة  السابع  )االسبوع   .7
الرب  نبتة  من  طالعني  احلقيقة  عىل  كشهود  االبرار  اهلل  سيختار  االسبوع  اكتمال  ويف  فاسدة  تكون 
)يشري  الكذب  وعمل  االثم  اسس  تقتلع  .بهم  اضعاف  سبعة  واملعرفة  احلكمة  فينالون  االبدي 

. ابراهيم(  نسل  من  بيته  واهل  حممد  إىل 
جلميع  سيف  سيعىط  فيه  العدل  اسبوع  ثامن:  اسبوع  يايت  ثم  الثامنة(  املرحلة  الثامن  )االسبوع   .8
ظهور  اىل  )يشري  اليديهم.  سيسلمون  وهؤالء  الكفار  مجيع  عىل  العادل  احلساب  المتام  االبرار 

املهدي(.
احلساب  يتحقق  و  احلق  فيه  يكشف  تاسع   اسبوع  يايت  ثم  التاسعة(  املرحلة  التاسع  )االسبوع   .9
ويرى    . االبد  اىل  جهنم  يف  ويرىم  االرض  من  االشرار  عمل  ويزول  االرض  ابناء  جلميع  العادل 

االصغر(. احلشر  الرجعة   إىل  )يشري   . االبد  اىل  احلق  طريق  البشر 
االكرب  احلشر  يكون  هنايته  يف  عاشر:  اسبوع  يايت  ثم  العاشرة(  املرحلة  العاشر  )االسبوع   .10

القيامة. يوم  الدين  يوم 
ق.م السابع  االف  اوائل  )ادريس(  اخنوخ  سفر 

االنبياء( وحركة  البشر  مسرية  )مراحل  االسابيع  رؤيا 
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مقدمة:

املايض  الواقعة يف  هو احلوادث  ؟  التاريخ  ما هو 
)القصص(  بـ  القرآن  البرشية ويسميها  يف مسرية 
من قبيل قصة  النبي آدم مع ولديه قابيل وهابيل، 
نوح  النبي  وقصة  قومه  مع  ادريس  النبي  وقصة 
النبي  وقصة  بالطوفان  هلم  اهلل  وعقوبة  قومه  مع 
ابراهيم وقومه االكديون وملكهم نمرود ، وقصة 
مع   عيسى  النبي  بعده  من  ثم  فرعون  مع  موسى 
قومه بني ارسائيل يف زمانه  ، ثم قصة حممد ص 
مع قومه قريش يف مكة ، وهذه احلوادث ليست 
تاريخ  تشكل  فهي  البرشية  مسرية  يف  متكررة  

. البرشية 

ما هو اهلدف من دراسة التاريخ: اهلدف من دراسة 
احلارض  ملواجهة  العرب  استخالص  هو  التاريخ 
واملستقبل. قال اهلل تعاىل ﴿لََقد اكَن يف قََصِصِهم ِعرَبٌة 

بلاِب﴾ يوسف/111. 
َ
ألويل األ

النهر من جانب  َعرَبَ  من  مأخوذة  كلمة  والعربة: 
اي  القصة(  يف  )العربة  بـ  واملراد  اخر،  جانب  اىل 
وعاقبته،  اخلاطئ  السلوك  ملعرفة  فيها  التفكري 
ويقال لإلنسان الذي استفادة من القصة بتجنب 
وقد  العربة.  اخذ  قد  انسان  بانه  اخلاطئ  السلوك 
املايض  يف  الشخص  سلوك  من  العربة  تكون 
وذلك حني يكون قد سلك سلوكا خاطئا ودفع 
الثمن غاليا بسببه فاختذ قرارا يف نفسه ان ال يكرره 
يف املستقبل، وقد يأخذ العربة من احلوادث التي 
تقع عىل اآلخرين فال يكرر السلوك الذي كانت 

هلم.  مؤذية  نتيجته 

قال  املايض:  وحوادث  بقصص  هيتمون  االنبياء 
رُُسٌل  يَأتُِكم  لَم 

َ
أ واإِلنِس  اجِلنِّ  َمعَشَ  ﴿يا  تعاىل:  اهلل 

األنعام/130.  آيايت﴾  َعلَيُكم  َيُقّصوَن  نُكم  مِّ

تاريخ العراق القديم
)العراق القديم مهد النبوات االولى(

منهج مقرتح للصف االول املتوسط يف مادة تاريخ العراق القديم

العالمة السيد سامي البدري

ُْن 
َ

 قَِلياًل َوُكنَّا ن
َّ
َك َمساِكنُُهْم لَْم تُْسَكْن ِمْن َبْعِدِهْم إِال

ْ
ْهلَْكنا ِمْن قَْرَيٍة بَِطَرْت َمِعيَشتَها فَِتل

َ
﴿َوَكْم أ

واِرِثنَي﴾ القصص/58
ْ
ال

مدائن قوم صالح
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الشهيد الصدر يواجه االحلاد التجريبي:
جتريبيًا  دليال  )رض(  الصدر  الشهيد  شيَّد 
األسس  شيد  ان  بعد  تعاىل  اهلل  وجود  عىل 
واالستقرائي  التجريبي  للدليل  املنطقية 

 . مًا عمو
بصياغته  الدليل  هذا  عن  بيان  ييل  وفيام 

نفسه.  الصدر  الشهيد  قبل  من  املبسطة 
لنا  البد  الدليل  هذا  بعرض  نبدأ  ان  وقبل 
كام قال الشهيد الصدر : ان نتعرف عىل املنهج 
مدى  وعىل  عليه  العلمي  الدليل  قام  الذي 
اكتشاف  عليه يف  به واالعتامد  الوثوق  امكان 

احلقائق. 
العلمي  بالدليل  خمترص  تعريف  ييل  وفيام 

االستقرائي.  واملنهج  الدليل  بني  والفرق 

ما هو الدليل العلمي؟
يعتمد  دليل  كل  هو  العلمي:  الدليل 
الدليل  منهج  ويّتبع  والتجربة  احلس  عىل 
االحتامالت.  القائم عىل حساب  االستقرائي 

: قباله  ويف 
الدليل الريايض وهو الدليل الذي يستعمل 
يف جمال الرياضيات البحتة واملنطق الصوري 
ويقوم دائام عىل مبدأ عدم التناقض القائل ان 

)أ(هي )أ( وال يمكن ان ال تكون )أ(. 
والدليل الفلسفي وهو الدليل الذي يعتمد 
اخلارجي  العامل  يف  موضوعي  واقع  ثبات  ال 
التي  املعلومات  وهي  عقلية  معلومات  عىل 
ال حتتاج اىل احساس وجتربة اضافة اىل مبادئ 

الريايض.  الدليل 

ما الفرق بين المنهج والدليل؟
منهج الدليل غري الدليل نفسه. 

 فانت قد تستدل عىل ان الشمس اكرب من 
هنا  واملنهج  ذلك،  يقولون  العلامء  بان  القمر 
هو )اختاذ قرارات العلامء دليال عىل احلقيقة(. 
ان فالنا سيموت برسعة  تستدل عىل  وقد 
انه  احللم  ذلك  يف  ورايت  حلام  رايت  بانك 
دليال  االحالم  )اختاذ  هو  هنا  واملنهج  مات، 

احلقيقة(.  عىل 
مزدوج  االرض  ان  عىل  تستدل  وقد 
وموجب  سالب  قطبان  وهلا  كبري  مغناطييس 
مستوى  يف  املوضوعة  املغناطيسية  االبرة  بان 
الشامل  اىل  طرفيها  باحد  دائام  تتجه  افقي 
)اختاذ  هو  هنا  واملنهج  اجلنوب،  اىل  وباالخر 
ترتبط  استدالل  كل  وصحة  دليال(  التجربة 
يعتمد  الذي  املنهج  بصحة  اساسيا  ارتباطا 

 . عليه

ما هي خطوات المنهج االستقرائي:
عىل  القائم  االستقرائي  الدليل  منهج  ان 
اذا  تلخيصه  يمكن  االحتامالت  حساب 

اخلطوات  يف  والوضوح  البساطة  توخينا 
التالية))(: اخلمس 

احلس  جمال  يف  نواجه  الخطوة االولى اننا 
ومتكاملة  مرتابطة  عديدة  ظواهر  والتجربة 
والتجربة(.  يف  املالحظة  بخطوة  )ولنسمها 

مالحظتها  بعد  الخطوة الثانية ننتقل 
يف  واملطلوب  تفسريها،  مرحلة  اىل  وجتميعها 
لتفسري  صاحلة  فرضية  نجد  ان  املرحلة  هذه 
تلك الظواهر وتربيرها مجيعا، ونقصد بكوهنا 
كانت  اذا  اهنا  الظواهر  تلك  لتفسري  صاحلة 
مع  تتناسب  او  تستبطن  فهي  الواقع  يف  ثابتة 
وجود مجيع الظواهر التي هي موجودة فعال، 
)ولنسمها بخطوة اعطاء الفرضية الصاحلة(. 

هذه  ان  نالحظ  الخطوة الثالثة ان 
الفرضية اذا مل تكن صحيحة وثابتة يف الواقع، 
جمتمعة  كلها  الظواهر  تلك  تواجد  ففرصة 
عدم  افرتاض  عىل  انه  بمعنى  جدا،  ضئيلة 
صحة الفرضية تكون نسبة )احتامل وجودها 
منها  واحد  عدم  او  عدمها  احتامل  اىل  مجيعا 
او  املائة  يف  كواحد  جدا  ضئيلة  االقل(  عىل 
بخطوة  )ولنسمها  وهكذا،  االلف  يف  واحد 

الفرضية(.  كذب  احتامل 



1

0.5 0.5

0

من  نستخلص  الخطوة الرابعة ان 
الفرضية صادقة ويكون  الثالثة ان  اخلطوات 
الظواهر  تلك  وجود  صدقها  عىل  دليلنا 
االوىل،  اخلطوة  يف  بوجودها  احسسنا  التي 

الفرضية(.  ترجيح  خطوة  )ولنسمها 
1

0.5 0.5

0



تلك  اثبات  درجة  الخطوة الخامسة ان 
الظواهر للفرضية املطروحة يف اخلطوة الثانية 
تتناسب عكسيا مع النسبة املذكورة يف اخلطوة 

املطلب  لتسهيل  اسام  خطوة  لكل  وضعنا   )((
والجل التوسعة يف فهم خطوات املنهج ومراحل 
املنطقية  االسس  راجع  االستقرائي  الدليل 
 .4(0-255 ص   ،247-(46 ص  لالستقراء 

الظواهر  تلك  وجود  احتامل  وهي  الثالثة 
منها  واحد  عدم  او  عدمها  احتامل  اىل  مجيعا 
كانت  وكلام  الفرضية،  كذب  افرتاضه  عىل 
أكرب  االثبات  درجة  كانت  اقل  النسبة  هذه 
حتى تبلغ يف حاالت اعتيادية كثرية اىل درجة 
)ولنسمها  الفرضية،  بصحة  الكامل  اليقني 

بالفرضية(.  اليقني  بخطوة 
1

0.5 0.5

0



هذه هي اخلطوات التي نتبعها عادة يف كل 
استدالل استقرائي يقوم عىل اساس حساب 
االعتيادية  احلياة  جمال  يف  سواء  االحتامل 
جمال  يف  او  العلمي  البحث  صعيد  عىل  او 
استداللنا عىل الصانع احلكيم سبحانه وتعاىل. 

كيف نقّيم المنهج االستقرائي:
الدليل  منهج  لتقييم  طريقتان  هناك 
به: الوثوق  امكان  مدى  وحتديد  االستقرائي 

االوىل: عن طريق حتليله منطقيا واكتشاف 
عليها  يقوم  التي  والرياضية  املنطقية  االسس 
االسس  كتاب  اىل  موكولة  الطريقة  وهذه 

ملنطقية.  ا
االخرى  تطبيقاته  ضوء  يف  تقييمه  الثانية: 
انسان  كل  من  عموما  هبا  املعرتف  العلمية 
عليه  يعتمد  الذي  املنهج  ان  فنوضح  سوي 
نفس  هو  احلكيم  اخلالق  وجود  عىل  الدليل 
نثق  التي  استدالالتنا  نعتمده يف  الذي  املنهج 

االعتيادية.  اليومية  حياتنا  يف  الثقة  كل  هبا 
تستلم  حني  االعتيادية  حياتك  يف  فأنت 
رسالة بالربيد فتتعرف بمجرد قراءهتا عىل اهنا 

اخيك.  من 
وحني جتد ان طبيبا ينجح يف عالج حاالت 
مرضية كثرية فتثق به وتتعرف عىل انه طبيب 

حاذق. 
عرش  يف  بنسلني  ابرة  تستعمل  وحني 
يف  إستعامهلا  فور  وتصاب  مرضية  حاالت 
كل مرة باعراض معينة متشاهبة فتستنتج من 
ذلك ان يف جسمك حساسية خاصة جتاه مادة 

 . لبنسلني ا
واشباهها  االستدالالت  هذه  كل  يف  انت 
تستعمل يف احلقيقة منهج الدليل االستقرائي 

االحتامالت.  حساب  عىل  القائم 
حينام  العلمي  بحثه  يف  الطبيعي  والعامل 
الحظ خصائص معينة يف املجموعة الشمسية 
اجزاء من  كانت  اهنا  فيتعرف يف ضوئها عىل 
الشمس وانفصلت عنها. وحينام استدل عىل 
املجموعة  هذه  اعضاء  احد  )نبتون(  وجود 
واستخلص ذلك من ضبط مسارات حركات 

باحلس.  نبتون  يكتشف  ان  قبل  الكواكب 

عىل  معينة  ظواهر  ضوء  يف  استدل  وحينام 
وجود )االلكتريون( قبل التوصل اىل املجهر 

الذري. 
احلاالت  هذه  كل  يف  الطبيعي  العامل  ان 
الدليل  منهج  احلقيقة  يف  يستعمل  ونظائرها 
االحتامالت.  القائم عىل حساب  االستقرائي 
الذي  الدليل  منهج  هو  نفسه  املنهج  وهذا 
جتده فيام ييل الثبات وجود اهلل سبحانه وتعاىل 
استعراض  هند  وضوح  بكل  سنراه  ما  وهذا 

الدليل.  ذلك 
مثال من احلياة االعتيادية:

بالربيد  رسالة  تتسلم  حني  انك  آنفا  قلنا 
المن  اخيك  من  اهنا  عىل  فتتعرف  وتقرأها 
مواصلتك  يف  يرغب  ممن  آخر  شخص 
ومراسلتك متارس بذلك استدالال استقرائيا 
هذه  كانت  ومهام  االحتامل  حساب  عىل  قائام 
اخيك(  قبل  من  الرسالة  ان  )وهي  القضية 
قضية  احلقيقة  يف  فهي  نظرك  يف  واضحة 
للمنهج  وفقا  استقرائي  بدليل  استنتجها 

ملتقدم: ا
املالحظة  خطوة  وهي  االوىل  فاخلطوة 

: والتجربة 
 تواجه فيها ظواهر عديدة من قبيل:

اسم  مع  يتطابق  اسام  حتمل  الرسالة  ان 
متاما.  اخيك 

الطريقة  بنفس  مجيعا  فيها  كتبت  قد  واهنا 
واجليم  والباء  االلف  اخوك  هبا  يكتب  التي 

احلروف.  آخر  اىل  والراء  والدال 
وان الكلامت والفوارق بينها نسقت بنفس 

الطريقة التي اعتادها آخوك. 
وما  متانته  ودرحة  التعبري  اسلوب  وان 
يشمل عليه من نقاط قوة او ضعف يتامثل مع 

اخيك.  لدى  التعبري  اساليب  من  تالفه  ما 
االخطاء  وبعض  االمالء  طريقة  وان 
نفس  هي  الرسالة  يف  املتواجدة  االمالئية 
اخوك  اعتادها  التي  االخطاء  الطريقة ونفس 

كتابته.  يف 
وان املعلومات التي تتحدث عنها الرسالة 

هي معلومات يعرفها اخوك عادة. 
وان الرسالة تطلب منك اشياء وتعلن عن 
وارائه  اخيك  حاجات  مع  متاما  تتوافق  اراء 

عنه.  تعرفها  التي 
ويف اخلطوة الثانية وهي خطوة اعطاء حق 

الصاحلة:  والفرضية 
تتساءل هل الرسالة قد ارسلها اخي ايل او 

اهنا من شخص آخر حيمل نفس االسم؟
لتفسري  صاحلة  فرضية  لديك  ان  جتد  وهنا 
وتربير كل تلك الظواهر وهي ان تكون هذه 
الرسالة من اخيك حقا، فاذا كانت من اخيك 
املعطيات  تلك  كل  تتوافر  ان  الطبيعي  فمن 

االوىل.  املرحلة  التي الحظتها يف 
احتامل  خطوة  وهي  الثالثة  اخلطوة  ويف 

الفرضية: كذب 

الدليل العلمي على اثبات الصانع الحكيم
آية اهلل العظمى الشهيد  السيد حممد باقر الصدر
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 من تاريخ وزارة التربية والتعليم )المعارف العراقية( 
ايام االحتالل البريطاني

سياسة بريطانيا التعليمية في العراق بعد فتح 
بغداد: 

منذ  العثامنية  الرسمية  املدارس  يف  التدريس/ات  توقفت 
احلرب  ظروف  بسبب  وذلك  الربيطاين  االحتالل  وقوع 
واختفاء معظم املعلمني وانسحاب البعض االخر مع القوات 
اهلدم  اىل  املدارس  من  العديد  بنايات  تعرضت  كام  العثامنية. 
والتخريب لذلك مل ترغب سلطات االحتالل باالستفادة من 
املدارس العثامنية، بعد ان تبني هلا ان اعادة ترميمها وتزويدها 
باالثاث واللوازم املدرسية يتطلب مبالغ كبرية مل يكن باستطاعة 
دائرة الواردات انذاك توفريها، هذا باالضافة اىل ندرة املعلمني 
لغة  كانت  الرتكية  اللغة  الن  العربية،  باللغة  للتعليم  املؤهلني 
التعليم الرئيسية انذاك. واحلقيقة ان االنكليز مل يتحمسوا كثريًا 

وفكرية.))) سياسية  ألسباب  السابقني  املعلمني  الستخدام 
كان املسؤولون عن شؤون التعليم يف حرية من امرهم هل 
يتبعون نظام التعليم يف مرص، ام يتبعون نظام التعليم يف اهلند 
ام حييون النظام العثامين القديم، ام يقلدون املدارس اخلاصة، 
النظام  منوال  عىل  ساروا  اهنم  واالرجح  واالجنبية.  الطائفية 

العثامنية.))) الترشيعات  املرصي مع االستفادة من 
التعليم بعد احتالل بغداد: 

-3-((( يوم  فجر  الربيطانية  القوات  بيد  بغداد  سقطت 
بعد  بغداد  والية  ارجاء  خمتلف  احتالل  واكملت   .)(9(7
املدنية  الشؤون  بتنظيم  املحتلة  السلطة  وبدأت  قصرية.  فرتة 
يف والية بغداد، فأسست »دائرة الواردات«، وتوجه اىل بغداد 
من البرصة عضو جملس الواردات يف والية البرصة املسرت يس. 

اهلامة.  الدائرة  هذه  تنظيم  ليتوىل  كاربيت.  يس. 
دائرة المعارف: 

احلقت )دائرة املعارف( هبذه الدائرة الرسمية، وصار مسرت 
مساعدة  ذلك  يف  ويساعده  عنها،  مبارشًا  مسؤوال  كاربيت 
»املسرت بوالرد اضافة اىل واجباته، ومنح هذا صالحية العمل 
واالستافدة من »نظام التعليم العثامين« والنظر يف امكانية فتح 
بعض املدارس االبتدائية رشيطة ان جيري التعليم فيها باللغة 
العربية. واصبح »املسرت بوالرد« وكيال لناظر املعارف اال انه 

كان يعمل حتت ارشاف وارشاد املسرت كاربيت.)3)
بغداد  للمعارف يف  مديرًا  اهلادي)))  عبد  بك  وعني حسني 
خربة  وله  املعلمني،  لدار  كمدير  االصلية  وظيفة  اىل  اضافة 
بشؤون التعليم، وعارف بأهل البالد، وكان حتت امرة وكيل 
ناظر املعارف املسرت بوالرد. ومل يكن يف مديرية املعارف انذاك 

الراوي.  امني ونجيب  كاتبني عراقيني مها عطا  سوى 
يف  امامه  عثرة  حجر  بوالرد  املسرت  وقف  عمله،  بارش  وملا 
عدد  قلة  او  ندرة  هو  واهية  بحجج  املدارس  فتح  اعادة  عدم 
البنايات  وجود  وعدم  االوىل،  بالدرجة  االكفاء  املعلمني 

)))  د. ابراهيم خليل امحد، تطور التعليم الوطني يف العراق، ص7.
)))  حسن امحد سلامن، التعليم يف دور االحتالل واحلكومة الوقتية 

من سنة 5)9) حتى سنة ))9).
)3)  اهلاليل، تاريخ التعليم يف العراق يف عهد االحتالل الربيطاين، 

ص)6.
)))  هو مريب عريب، فقد استقدم من الفلسطني، احد رجال العرب 
العراق،  باحوال  سابقة  معرفة  له  والثقافة،  بالعلم  وهلم  املشهورين 
النه توىل ايام العثامنيني منصب قائمقام » طوير يج واجلزيرة » ثم نقل 
اىل املعارف وعني مدرسا للتاريخ العام يف املكتب السلطاين يف بغداد 
قبيل احلرب. واستقال من منصبه عندما استلم مهغري بومان ادارة 
املجيد زيدان  اذار 8)9)م. وقال االستاذ عبد  منه يف 9)  املعارف 
الربيطاين(  االحتالل  العراق يف عهد  معارف  مقالة )صفحة من  يف 
جريدة احلرية يوم )-9-959)، عن بسبب استقالته ما نصه » اما 
حسني بك عبد اهلادي فقط ابى ان يتعاون مع االنكليزوكذلك ابى 
ان يتعاون مع امليجر بومن االستعامري فاستقال من الوظيفته وغادر 

العراق(.

االحتالل  سلطات  اتبعت  احلقيقة  ويف  للمدارس،  املالئمة 
منها  االبتدائية  وخاصة  مدارس  فتح  عدم  سياسة  الربيطانية 
السباب سياسية كام جاء اعاله، مل يتحمسوا كثريا الستخدام 
واجهت  لذا  وفكرية،  سياسية  ألسباب  السابقني  املعلمني 
البالد،  وترقيته يف  التعليم  االحتالل مشكلة يف نرش  سلطات 
وتقول املس غري ترود بيل عن هذه املشاكل: »وكان من املمكن 
ان تسبب لنا هذه املشاكل ازعاجًا أقل لو كان بوسعنا ان تتبع 
اخلطة املتخدة يف البرصة. وهي خطة عدم فتح أية مدرسة قبل 
احلصول عىل معلمني مقتدرين هلا، غري انه بينام كانت البرصة 
هتتم بالتمور أكثر من اهتاممها بالتعليم، فان بغداد كانت فيها 
نسبة غري قليلة من الناس الذين يقدرون التعليم للتعليم. وقد 
يكون ذلك من بقايا الزمن الذي كانت بغداد فيه مركزًا عظياًم 

والتعليم«.)5) للعلم 
مجلس المعارف: 

سلطات  قررت  العثامين،  العهد  يف  متبعًا  كان  كام  ووفقًا 
عدد  من  للمعارف(  )جملس  تشكيل   (9(7 سنة  االحتالل 
من الشخصيات البغدادية املعروفة وذلك حماولة منها لكسب 
الرأي العام، وكانت للمجلس صفة استشارية فقط. إذ ليس له 
احلق يف رسم اخلطط والسياسة التعليمية. وبصدد هذا التشكيل 
تقول املس سبيل: »وألجل تطمني الرأي العام يف هذا الشأن 
تشكلت » جلنة معارف« يف احلال، وكانت هذه مؤلفة من مخسة 
من رجال املعارف اصحاب النفوذ، وكانت هلا صفة استشارية 
فقط والدخل هلا يف رسم اخلطط، لكن تقاريرها عن القضايا 

التي كانت تعرضها عليها »جلنة الواردات« كانت مفيدة«.)6)
اما اعضاء املجلس فهم: 

عيل االلويس، حممود شكري االلويس، مجيل صدقي الزهاوي، 
االب انستاس ماري الكرميل، محدي بك بابان وبعدها اضيف 

عضو سادس هو جعفر ابو التمن. 
امرين  على  مبينًا  الستة  للرجال  االحتالل  سلطات  اختيار  وكان 
وثانيهام ان  اولهما ان هؤالء عرفوا بتأييدهم لالنكليز المحتلين 
ودرايتهم الواسعة بجميع  هلم بعض اخلربة بشؤون التعليم)7) 

العراقية. احلياة  مناحي 
املقرتحات  ملناقشة  الشهر  يف  مرتني  جيتمع  املجلس  وكان 
واقرتحت  االدارية،  واملشاكل  التعليمية  بالسياسة  املتعلقة 
بتوسيع صالحيات املجلس، وتأليف جملس مماثلة يف املناطق 

يتم.   مل  ذلك  من  شيئًا  ولكن  اخرى،  املحتلة 
همغري بومان يؤسس الجهاز التعليمي في العراق 

نظارة المعارف العمومية:
بأسم  املعارف  امور  بتسيري  املكلفة  الدائرة  االنكليز  انشأ 
 (( و  8)9)م.  اذار   (9 يف  العمومية«)8)  املعارف  »نظارة 
 (9(Humphrey E. بومان  مهغري  تسلم   (9(8 آب 

)5)  املس بيل، فصول من تاريخ العراق القريب، ص)).
)6)  املس بيل، مصدر نفسه، ص )).

)7)  د. ابراهيم خليل امحد، املصدر نفسه، ص 83.
)وزارة  يعني  االصالح  هذا  العمومية(  املعارف  )نظارة    (8(
انه اصبح يطلق  املعارف( وسمي رئيسها بأسم )ناظر املعارف( اال 

املعارف. مدير   « عىل  العراق  يف  انذاك 
)9)  بومان: عمل بومان يف وزارة املعارف املرصية منذ ايلول 903) 
حتى ))9) ويف السودان من ايلول ))9) اىل ترشين الثاين 3)9). 
التحق   (9(( ايلول  يف  املرصية  التعليمية  البعثة  منصب  شغل  كام 
باجليش ويف اب من سنة 8)9) وصل برصه ويف )) اب 8)9) 
العمومية.  للمعارف  كناظر  عمله  فيها  تسلم  حني  بغداد  اىل  وصل 
لكنه  ومثابر،  نشيط  رجل  انه  عىل  حياته  وسرية  مذكراته  وتكشف 
ضيق االفق وغري قادر عىل الدوام، عن اخفاء شكوكه ونفاذ صربه 
مع زمالئه من املوظفني العرب. وقد وصفه احدهم بأنه » كان شيخا 
 . للنظام.  وحمب  ونشيط  شغول  فهو  شيخوخته،  من  الرغم  وعىل 

الذي  اهلادي  عبد  حسني  من  املعارف  ادارة   Bowman
استقال من منصبه وغادر العراق واصبح مديرا عاما للمعارف 

العمومية«.  املعارف  »ناظر  بأسم 
ويف ايلول 8)9) أصبحت دائرة املعارف نظارة مستقلة عن 
دائرة الواردات وبات بومان مسؤوالً امام الرس ارنولد ولسن 
وكيل احلاكم املدين العام يف كل ما يتعلق بالسياسة التعليمية يف 

العراق وكمستشار تعليمي لالدارة الربيطانية. 
املعارف،  جملس  اعضاء  عىل  مهمته  يف  بومان  اعتمد 
مناحي  بجميع  الواسعة  ودرايتهم  خرباهتم  من  واالستفادة 
يتعلق  فيام  تتصل،  املعارف  نظارة  وكانت  العراقية،  احلياة 
الضابط  مساعد  اىل  ومنه  السيايس  بالضابط  التعليم  بقضايا 
السيايس الذي يرشف عىل مدارس منطقته ويدير شؤوهنا. ويف 
املدارس  توضع  دائم  معارف  ضابط  فيها  يعني  التي  االماكن 
التعليمية حتت ادارته مبارشة، ولكنه يبقى عىل اتصال بالضابط 

املقيم.)0)) السيايس 
العراق  يف  التعليمية  سياسته  خطوط  بومان  امليجر  وضع 

االتية:  املؤمترات  اىل  مستندًا 
املعارف  نظارة  يف  عمله  خالل  من  الشخصية  ).خربته 

املرصية. 
). االستفادة من الترشيعات التعليمية العثامنية. 

بمستقبل  يتعلق  فيام  ولسن  ارنولد  الرس  توجيهات   .3
العراق. 

احدث امليجر بومان نظام ثنائية التعليم االبتدائي يف العراق. 
وقد استوحاه من نظام التعليم الذي كان قائاًم انذاك يف مرص. 

ويف ضوء هذا النظام تقرر ان جيعل مدة الدراسة يف املدرسة 
املقررة يف  االبتدائية )ست سنوات( بدال عن االربع سنوات 
مرص. وقد حرص اسم » االبتدائية » بالسنوات االربع االخرية، 
ان  وتقرر   « االولية   « بـ  قسمني  تسبقهام  اللتان  السنتان  واما 
االبتدائي.  االول  الصف  من  اعتبارا  االنكليزية  اللغة  تدرس 
تكون  ان  تقرر كذلك  االولية. كام  املدرسة  تدرس يف  وان ال 
املدرسة  يف  منها  اقل  االولية  املدرسة  يف  التدريس  ساعات 

االبتدائية.))))
وحيث انه الحظ ان املدارس االبتدائية قد انترشت برسعة 
يف البالد وان هذا االنتشار اليتناسب مع ماهو متوفر يف البالد، 
من املعلمني االكفاء املدربني ملهنة التعليم، جتاه هذه تقرر عدم 
 « الكتاتيب   « واعتبار  االولية(  )املدارس  فتح  يف  التوسع 

البالد، قائمة مقام هذه املدارس.)))) املنترشة يف 
امليجر  دعا  فقد  العثامنية،  التعليمية  للترشيعات  بالنسبة  اما 
قانون  جعل  اىل  العامة  املعارف  نظارة  تسلمه  منذ  بومان 
االسس  من  االخرى  التعليمية  واالنظمة  العثامنية،  املعارف 
التي يستند اليها املسؤولون يف املعارف ريثام يتم اصدار قوانني 

جديدة.  نظم  و 
يتحملها  كان  التعليمية  للسياسة  الرئيسية  واملسؤولية 
الرسارنولد ولسن الذي رسم اخلطوط العريضة هلذه السياسة 
البالد  مصالح  »ان  بقوله   (9(8 متوز   ( يف  املؤرخ  تقريره  يف 
من  كبرية  نسبة  وجود  حالة  يف  افضل  ستكون  ومنفعتها 
ذلك  يستمر  وقد  االدارة  فروع  كل  يف  الربيطانيني  املوظفني 
ريثام يتخرج من املدارس »من السكان املحليني« من هم أهل 

  االداري«.  العمل  مهام  لتسلم 

ابراهيم  د.  انظر   « شديدة.  استعامرية  عسكرية  نزعة  ذا  كان  ولكنه 
نفسه ص95. املصدر  امحد،  خليل 

)0))  د. ابراهيم خليل امحد، املصدر نفسه، ص 99
))))  بالحظ هنا بأن يف العراق، ماكان يوجد مدارس اولية، لذلك 
وليتني.  ا  بسنتني  مسبوقة  االبتدائية  االربعة  الصفوف  جعلت  فقد 

انظر د. ابراهيم امحد، املصدر السابق، 00).
))))  اهلاليل، املصدر السابق، ص)0).
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اىل  العلمية  حوزته  ونقل  448هـ  سنة  النجف  إىل  هاجر  السالجقة  يد 
احليل  ادريس  ابن  ثم  فيها،  وقربه  460هـ  سنة  وتويف  االرشف  النجف 
واملحقق احليل والعالمة احليل، ثم الشهيد االول العاميل والشهيد الثاين 
العاميل ثم العالمة املجليس االصفهاين ثم. . . ثم الوحيد البهبهاين يف 
كربالء. . ثم الشيخ جعفر كاشف الغطاء اجلناجي الذي واجه اهلجمة 
الوهابية االوىل عىل النجف اىل السيد عيل السيستاين الذي واجه تنظيم 

والشام )داعش(.  العراق  الدولة االسالمية يف 

من هم المخاطبون في مركز فجر عاشوراء؟ 

يشكل  الذي  القطاع  ذلك  هم  عاشوراء  فجر  بمركز  املخاطبني  ان 
جزءا مهام من اجلمهور احلسيني املليوين الذي خرجته املدرسة احلديثة 
خالل ثامنني سنة منذ عهدها ايام استقرار االحتالل االنكليزي بسقوط 
)متوسطة(سنة  ثانوية  اول  وتأسيس  7)9)م  سنة  يده  عيل  بغداد 
تاريخ  عن  كتاب  تأليف  يف  الكرميل  انستاس  االب  وتكليف   ،(9(8
تاريخ  كتب  بثالثة  بعد  فيام  فصلت  ثم  تدريسية  مادة  ليكون  العراق 
العراق القديم وتاريخ العراق بعد الفتح االسالمي ثم تاريخ العراق يف 
العهد العثامين واىل عرصنا احلارض، وبتكليف غريه يف املواد االنسانية، 
وينتهي  3)سنة  بعمر  يبدا  املدريس  القطاع  يف  اخلدمة  افق  فان  وبذلك 
بعمر الثامنني سواء وقفت به ظروفه اخلاصة عند املتوسطة ام استمر يف 
دراسته فاكمل دراسته العليا سواء أ يف هذا التخصص ام ذاك سواء بقي 
يعمل يف حقل التعليم او تقاعد فان االجيال االربعة هذه تشرتك يف املادة 
الفكرية  اخللفية  التي درسوها وشكلت  االنسانية  املواد  وبقية  التارخيية 
التي تتصف عىل اقل ما توصف  افراد هذا القطاع، هذه اخللفية  ملعظم 
املعلومات مع تغييب ملعلومات اخرى  به اهنا وحدة غري متجانسة من 
رضورية جدا للنشء العراقي غيب بعضها بشكل غري مقصود وغيب 
املعنيني  البعض االخر بسبب مقصود لتحقيق اهداف مطلوبة من قبل 

الدولة.  بوصفها جزءا من هيكل  احلديثة  باملدرسة 
املثال  سبيل  عىل  التاريخ  كتب  اخذنا  لو  اننا  تفصيال  أكثر  وبعبارة   

لوجدنا:  خلت  سنة  ثامنني  خالل  املتوسطة  املدرسة  ملراحل 
يعرفون  ال  مثقفني  ختريج  يستهدف  متوسط  االول  تاريخ  منهج  ان 
ولإلنسان  عام  بشكل  لإلنسانية  االنبياء  بخدمات  القديم  العراق  صلة 
يف  الديني  الفكر  ان  فكرة  حيملون  بل  خاص،  بشكل  القديم  العراقي 
نشاته االوىل هو تصورات برشية تعكس جهله بقوانني الطبيعة، وحني 

الدين.  عن  ختىل  ارسارها  اكتشف 
اما منهج التاريخ للصف الثاين املتوسط اي تاريخ العراق منذ الفتح 
االسالمي فانه يستهدف ختريج مثقفني جيهلون صلة العراق االسالمي 
   وخدماهتم للعراقيني بدءا من عيل واحلسن  بتاريخ اهل البيت 
ادريس  النبي  بعد  العراق  تاريخ  اروع جتربة حكومة مدنية يف  صاحبي 

العراقيني  عىل  ليس  الكبري  الفضل  صاحب    واحلسني  وابراهيم، 
بتحريرهم من استعباد اهل الشام هلم بل االمة املسلمة مجعاء حني انقذ 
االسالم من حتريف بني امية اذ حرفوه اىل دين يدعو اىل السكوت عىل 
الظلم مهام كان شكله، ثم جعلوه يدعو اليهم بوصفهم يقودون الناس 
اىل اجلنة فمن واالهم دخل اجلنة ومن عاداهم دخل النار وهكذا جيهلون 
جامعة  اىل  الكوفة  مسجد  حّول  الذي    الصادق  االمام  خدمات 
للعلوم بعد عهد عيل ، وكذلك جيهل هؤالء املثقفون خدمات الشيخ 
 العلمية عىل ساحة بغداد يف  املفيد والسيد املرتىض والشيخ الطويس 

الرابع اهلجري واخلامس اهلجري وغريها.  القرن 
احلديث  التاريخ  اي  متوسط  الثالث  للصف  التاريخ  منهج  اما 
يف  الشيعية  الدينية  املرجعية  خدمات  جيهلون  مثقفني  ختريج  فيستهدف 

والسياسية.  واالجتامعية  العلمية  للعراق  النجف 
ان الثقافة الدينية التي يتبنى املركز نرشها والتثقيف عليها هي الثقافة 
الدينية التي محلتها املرجعية الدينية خالل مسريهتا الطويلة، وهي علوم 
 وهي تراث النبوة اخلامتة؛ القرآن الكريم والسنة النبوية  اهل البيت 

 .  و االئمة املعصومني من اهل بيته  املطهرة برواية عيل 

مهام مركز فجر عاشوراء الثقافي:
واالربعني  املحرم  ايام  يف  احلسيني  باجلمهور  الثقايف   االهتامم 
بإصدار نرشة حتمل اسم »فجر عاشوراء« لتيسري الثقافة احلسينية تصدر 
اجلامعة.  طالب  ومستوى  الناشئة  مستوى  وبمستويني  بالسنة  مرتني 
والقرآن   بالعزاء  املحرم  من  العارش  ليلة  احياء  عىل   التشجيع 
والعبادة ضمن منهج معني، يبدا بعد منتصف الليل باملجلس احلسيني 
املعتاد ثم قصيدة رثاء )لطم( ثم جلسة قراءة القرآن الكريم ثم رصخة 
حسينية مهدوية )يا حسني يا مظلوم اين الطالب بدم املقتول بكربال(. 
ثم فرتة اسرتاحة ثم وقت لصالة الليل واالستغفار وصالة الفجر مجاعة 

االحياء.  وينتهي  عاشوراء  زيارة  قراءة  ثم 
 خدمة املشاة ايام االربعني ثقافيا وترويج توجيهات املرجعية العليا 

واصدارات العتبة احلسينية املجانية بالتنسيق مع قسم االعالم. 
 اقامة جمالس حسينية للناشئة )طالب املدارس( من افراد املواكب 
من اعامر اخلامس االبتدائي اىل الثانوية ضمن االيام العرشة االوىل وليلة 

احياء ليلة العارش. 
 العمل ايضا عىل احياء ليلة اخلامس عرش من شعبان وليلة القدر 

الفطر وليلة االضحى ضمن برامج ثقافية حسينية.  وليلة 
 العمل عىل تربية رواديد وخطباء خاصني بالناشئة من اعامرهم.

مواضيع التثقيف: 
). العقائد االسالمية.

). الفقه.
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3. االخالق.
4. القرآن الكريم تالوة وتفسريا وتارخيا.

5. احلديث الرشيف روايًة ودراية.
فيه  يلحظ   ، واالئمة     النبي  وسرية  االسالمي  التاريخ   .6
يقتضيها  زيادات  مع  متوسط  الثاين  للصف  التاريخ  درس  تصحيح 

الدورة.  اعضاء  مستوى 
االولني،  االنبياء  حول  القرآن  وقصص  القديم  العراق  تاريخ   .7
زيادات  مع  متوسط  االول  الصف  تاريخ  درس  تصحيح  فيه  ويلحظ 

الدورة.  اعضاء  مستوى  يقتضيها 
الوهايب لكربالء والنجف سنة  الغزو  العراق احلديث منذ  تاريخ   .8
النجف  العليا يف  الدينية  واملرجعية  احلوزة  )80)م /6)))هـ. ودور 

العراق احلديث.  العراقية وبناء  اهلوية  االرشف يف حفظ 
9. علم االسترشاف املهدوي. 

0). نقاط الضعف والقوة يف الدستور العراقي. 
)). التنمية البرشية. 

)). االدب احلسيني قريض وشعبي.
3). اخلربة االجتامعية والسياسية.

4). املعلومات العامة ملواكبة التطور العلمي والصناعي يف املجتمع 
البرشي.

مستويات اعضاء الدورة التثقيفية:
االول: التدريسيون يف االكاديميات )اجلامعات واملعاهد(. 

الثاين: التدريسيون يف املدارس )الثانوية واملتوسطة(. 
الثالث: اخلرجيون. 

الرابع: طالب اجلامعات واملعاهد.
اخلامس: طالب املدارس )من االول متوسط اىل السادس الثانوي(. 

لماذا اسم » فجر عاشوراء« :
قال  الليل،  سواد  يف  الشمس  مُحْرة  وهو  الصباح  ضوء  الَفْجر:   
النهار.  َأوله. والصبح اول  َفِق يف  الليل كالشَّ الَفْجر يف آخر  اجلوهري: 
 عاشوراء: هو هنار العارش من كل شهر ثم غلب عىل العارش من شهر 
 وبكاه االنبياء قبل قتله، وبكاه  املحرم اليوم الذي قتل فيه احلسني 
عليه  والبكاء  احلزن  ظاهرة  واسسوا  قتله  بعد  ذريته  من  التسعة  االئمة 
عاشوراء  يوم  ان    االئمة  روايات  وتشري   . النبي  جدهم  بامر 
  املنتظر  املهدي  عاشوراء  يوم  الزمان  آخر  يف  يكون  سوف  احلسني 
، إذ سيظهره اهلل تعاىل يف ذلك اليوم ويقود  التاسع من ذرية احلسني 
من  الناس  وحترير  الشيعة  عن  احلصار  لفك  املليوين  احلسيني  اجلمهور 

املطلق يف االرض كلها.  العدل االهلي  الظلمة واقامه دولة 
ان فجر عاشوراء املحرم يف مسرية امة حممد  هو يوم احياء االمامة 

 واوهلم عيل   يوم الغدير الهل بيته  اهلادية التي اعلنها النبي 
من  وال  اللهم  مواله  عيل  فهذا  مواله  كنت  )من  توليه  اىل  امته  ودعا 
وااله وعاد من عاداه وانرص من نرصه واخذل من خذله(، ولكن بني 
 يف اعالمهم اىل رمز الضاللة ودعوا االمة اىل لعنه  امية حولوا عليا 
والرباءة منه فكان يقول خطباؤهم يف اجلمعة )اللهم ان ابا تراب قد احلد 
وظالمته  وشهادته    احلسني  بنهضة  تعاىل  اهلل  احيا  ثم  دينك...(  يف 
 هيدي بأمره   من جديد رمزا هاديا اىل اهلل عزوجل ورسوله  عليا 

وطوق بني امية باللعنة ابد الدهر. 
ان فجر يوم عاشوراء سنة )6 هـ هو انبعاث نور هداية عيل  وعلمه 
وهداه وعدله وحقانيته يف قبال دياجري ظلمة بني امية ومن اسس هلم. 
 يف قبال والية   وأهل البيت  يوم فتح لوالية اهلل ووالية رسوله 

الشيطان واتباعه من ائمة اجلور والضالل واتباعهم. 
العلم واهلدى  انتصار مسرية  الزمان يوم   ويوم عاشوراء هو يف اخر 
والتقوى والعدل واهناء اجلهل والضالل والفجور والظلم عىل يد ابن 

 . املوعود  املهدي    احلسني 
جعفر  أبو  قال:  قال:  الّسالم  عليه  اهلل  عبد  أيب  عن  بصري  أبو  روى 
عليه الّسالم: خيرج القائم يوم السبت يوم عاشوراء اليوم الذي قتل فيه 

 .احلسني
بالقائم  : كأين  أبو جعفر اجلواد  قال  وروى عيل بن مهزيار قال: 
يوم عاشوراء يوم السبت قائام بني الركن واملقام، بني يديه جربئيل عليه 

السالم ينادي: البيعة هلل، فيمالها عدال كام ملئت ظلام وجورا. )))
 ان اجلمهور احلسيني املليوين بقيادته التارخيية )وهي املرجعية الدينية 
البرشية اىل غدها  لنقل  التارخيية املذخورة  التي ترعاه( هو االداة  العليا 

املوعود.  املرشق 
ويف ضوء ذلك هنض مركز فجر عاشوراء ليؤدي خدمة متواضعة اىل 

هذه االداة التارخيية بغية االجر والثواب املرصود هلا من اهلل تعاىل. 
 اللهم وفقنا للسري عىل هدي اهل بيت نبيك، واجعلنا من انصارهم، 
واحفظ مراجع الدين وبخاصة املرجعية الدينية العليا يف النجف املتمثلة 
بآية اهلل العظمى السيد عيل احلسيني السيستاين اللهم اطل عمره وصل 
   .عهده بعهد وليك وارنا نرصك الذي وعدت انك سميع جميد

 املرشف عىل مركز  عاشوراء الثقايف 
السيد سامي البدري

املناقب  يف  اشوب  شهر  ابن  قال   ،453/ الطويس  غيبة   ،  333  /  4 ج  التهذيب    (((
املحرم  العارش من  السبت  يوم  ، وهو  يوم عاشوراء  قتيال    3/)3) ومىض احلسني 
قبل الزوال . ويقال يوم اجلمعة بعد صالة الظهر وقيل يوم االثنني بطف كربالء بني نينوى 
 ، اهلجرة ويقال سنة احدى وستني  بالعراق سنة ستني من  النهرين  والغارضية من قرى 
املحرم  من  مضني  لعرش  عاشوراء  يوم  احلسني  قتل   30/ املواليد  تاج  يف  الطربيس  وقال 
يوم السبت سنة )6هـ وروى أنه كان يوم االثنني عند الزوال .ويف الوايف 3/)76:قال 
 قتيال بكربالء من أرض العراق يوم االثنني وقيل  الفيض الكاشاين : قبض احلسني 
يوم اجلمعة وقيل يوم السبت العارش من املحرم قبل الزوال سنة إحدى وستني من اهلجرة . 
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 منهج الصف االول المتوسط في التاريخ القديم1931ـ 2014
مالحظات نقدية

العثامنية  الدولة  العراقية احلديثة باالحتالل االنكليزي وسقوط  الدولة  تأسست 
سنة 4)9)م وبقيام ثورة العرشين وانكسار الثوار اضطرت بريطانيا إىل تأسيس 
احلكومة امللكية والغاء موقع املندوب السامي واجراء انتخابات لتأسيس برملان 
املعارف.  وزارة  ومنها  احلكومة  وشكلت   (9(( سنة  للدولة  دستور  وكتابة 
ولسنا يف معرض احلديث التفصييل عنها بل هيمنا االشارة اىل درس مادة تاريخ 
العراق القديم، وقد يرس اهلل للباحث نسخة من الطبعة الثانية سنة 933)م من 
اول كتاب اعد يف هذه املادة حيمل اسم "تاريخ الرشق القديم" ملؤلفه الفريق طه 
اهلاشمي  وكانت طبعته االوىل سنة )93)، ثم قارناها بنسخة من كتاب مقرر يف 
املادة  كانت طبعته االوىل سنة 989)م وكانت طبعته السادسة عرش سنة 006)م 
والدكتور  االمحد  سعيد  سامي  والدكتور  فاضل  الواحد  عبد  الدكتور  تأليف 
فاروق نارص الراوي وكلهم متخصصون يف التاريخ القديم ومعهم اسامن اخران 
العلم يل بتخصصهام. ثم جددت النظر فيه سنة 009) م جلنة من وزاريت الرتبية 
والتعليم العايل  ثم عدلت تعديالت طفيفة جدا سنة ))0)م واستقرت اىل سنة 

الطبعة اخلامسة.  بعنوان  4)0)م 
 وكانت املادة التارخيية )من خالل النظر اىل فهارس النسخ  املختلفة( واحدة 

خالل ثالث وثامنني سنة فيام يتعلق بالعراق القديم اساسا. 
 واملثري حقا هو ان مؤلفي املادة تبنوا التفسري العلامين لنشأة الدين، واالغرب 
من ذلك هو تبني وزارة املعارف ثم الرتبية ثم التعليم العايل يف احلكومات املتعاقبة 
عىل اختالف شكل احلكم من امللكية اىل اجلمهورية  واختالف رؤساء احلكومات. 
الدينية: ان االنسان االول   وخالصة الرؤية العلامنية لتفسري نشأة املعتقدات 
اجته اىل الدين بسبب اخلوف من الظواهر الطبيعيةوجهله باسباهبا وبحكم تعددها 
بالعبادة لريضيه ويتقي غضبه فكانت  اليه  يتجه  اهلا ورّبا  فقد جعل لكل ظاهرة 
املرحلة  االوىل من الدين هي تعدد االرباب واآلهلة وتشبيههم بالبرش، ثم تطورت 

اىل الفردانية بجعل احد اآلهلة كبريًا هلا، كام جعلوا مردوخ كبري االهلة  يف بابل.
 اضاف املنقحون )من وزارة الرتبية والتعليم العايل( للطبعات السابقة بعد اثنني 
وثامنني سنة عبارة )مبدا التوحيد وهو عبادة الواحد االحد حيث ظهر العديد من 
االنبياء والرسل ومنهم ابراهيم اخلليل ابو االنبياء(. وعبارة: )ان الديانة املندائية 
اقدم ديانة توحيدية انترشت يف جنوب بالد الرافدين( )انظر الطبعة الرابعة من 
القديمة للصف االول املتوسط سنة 3)0)م(.  وسوف يايت  تاريخ احلضارات 

تعليقنا عليها فيام بعد.
 ان ثامنني سنة عىل االقل من سنة )93)م ـ))0)م من مسرية الرتبية والتعليم 

يف املناهج املدرسية كان الطالب العراقي يف الصف االول املتوسط:
 يتلقى التفسري العلامين لنشأة الدين كبناء معريف اسايس يف ذاكرته إىل جانب 
معلوماته عن العراقيني القدماء من السومريني واالكديني والبابليني وان التاريخ 
قد بدأ هبم واهنم كانوا مرشكني فيكون قد استلم النظرية العلامنية يف نشأة الدين 
الديانات   اصحاب  عند  الديني  للفكر  خمالفة  وهي  بزعمهم.  التارخيي  ودليلها 

الثالث. الساموية 
 ان املنهج الصحيح يف تاريخ العراق القديم هو الذي يفرسِّ نشأة الدين عند 
تفرضه  االيامن  وهذا  االحد  الواحد  اخلالق  باهلل  بااليامن  بدأ  قد  بكونه  االنسان 
طبيعة خلقة االنسان ووجود العقل لديه. وكون التاريخ البرشي عموما وتاريخ 
العراق خصوصا قد بدأ باصطفاء اهلل تعاىل ألول إنسان بالنبوة وهو آدم واوحى 
له باملعارف عن اخللق من قبيل خلقة املالئكة التي تدبر الظواهر الكونية وفق سنن 
اهلل الكونية )القوانني الطبيعية( باذنه وبيوم احلساب واجلنة والنار وما يناسبه من 
نظام احلياة لتحقيق هدف اخللقة، ثم جعل آلدم اوصياء تسعة من ذريته سادسهم 
ادريس )اول الرسل( وتاسعهم  نبي اهلل ورسوله نوح )صاحب سفينة الطوفان(، 
التوحيد الذي  ثم ظهر السومريون بعد ذلك كخلفاء لقوم نوح ولكنهم حرفوا 
نوح  آخرهم  وان  ذريته  من   التسعة  واالوصياء  آدم  ان  ومعلومة   . نوح  به  جاء 
امللوك  قائمة  يف  ذلك  جاء  كام  انفسهم  السومريون  هبا  يعتقد  الطوفان  صاحب 
ما  االوىل  مرحلتني:  إىل  البرشي  التاريخ  الوثيقة  هذه  قسمت  وقد  السومريني، 
قبل الطوفان وقد ظهر فيها عرش شخصيات اوهلم )آلومل( )A.LULIM( ومعناها 
بالسومرية )ابو البرش( و,آخرهم )اتنابشتم( )Utnapishtim( وهي تسمية اكدية 
لبطل الطوفان زيو سدرا )Ziusudra( ومعناها بالسومرية )الذي طالت حياته(.

وفيام ييل : 
عن  حديثه  مع  وحمتوياته  القديم  الرشق  تاريخ  لكتاب  االوىل  الطبعة  مقدمة   .(

السومريني. عند  والدين  االنسان  عند  الدين  نشأة 
). فهرس كتاب التاريخ القديم للوطن العريب )وهو االسم اجلديد ملادة التاريخ 
القديم للصف االول املتوسط للسنوات 989) اىل 006) الطبعة السادسة عرش(.

فيه  الثالث  واملبحث  009)م  سنة  القديمة  احلضارات  تاريخ  كتاب  فهرس   .3
الذي حيمل عنوان )الفكر الديني يف احلضارات القديمة(. ثم طبعة 4 سنة 3)0) 

باالضافة اجلديدة عليه مع تعليقنا عىل فقرات املبحث واالضافة اجلديدة له.

Chaos Monster and Sun God

العالمة السيد سامي البدري
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مقارنة بين فهارس محتويات كتب مناهج التاريخ القديم في  المدارس العراقية يبّين وحدة الموضوعات بشكل عام من سنة 1933 الى سنة 2014

 فهرس كتاب ـ تاريخ احلضارات القديمة ـ للصف االول املتوسط ـ سنة 2013

 فهرس كتاب ـ تاريخ الرشق القديم ـ وضع للمدراس املتوسطة ـ سنة 1933
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عسكري   )(96(  -  (888( اهلاشمي:  طه 
يف  البرشية  باجلغرافيا  ومتخصص  وسيايس 
املدرسة  من  العراق.خترج  يف  امللكي  العهد 
خترج  ثم   (906 عام  إستنابول  يف  العسكرية 
رئيس  برتبة   (909 عام  األركان  مدرسة  من 
ركن والتحق باجليش العثامين املرابط يف سوريا 
وشارك يف السيطرة عىل ثورة الكرك كام شارك 
البلقان عام ))9) ويف عام 3)9)  يف حرب 
التحق بجمعية العهد الرسية برئاسة عزيز عيل 
املرصي ثم التحق باجليش الرتكي املتواجد يف 
عام  حتى  هناك  وبقي   (9(4 عام  بعد  اليمن 
تم  ثم   (9(9 عام  اإلنجليز  وأرسه   (9(8
إطالق رساحه فذهب إىل دمشق فعينه فيصل 
بن احلسني مديرا لألمن العام عام 0)9) وبعد 
رئاسة  تركيا وتسلم  إىل  ميسلون ذهب  معركة 
قسم التاريخ يف دائرة األركان الرتكية وعاد إىل 
احلسني  بن  فيصل  وعينه   (9(( عام  العراق 
اجليش  ألركان  رئيسا  ثم  املوصل  ملنطقة  آمرا 
العراقي عام 3)9) وبقي يتدرج يف املناصب 
وكان   (936 عام  صدقي  بكر  انقالب  حتى 
صدقي  بكر  فمنعه  لندن  يف  رسمية  مهمة  يف 
من العودة إىل العراق حتى اغتيال بكر صدقي 
للدفاع  وزيرا  وعني  بغداد  عن  نائبا  فأنتخب 

واملهام  املناصب  من  عدد  وتوىل   (938 عام 
فقط  شهرين  ملدة  الوزراء  رئيس  منصب  منها 
ثم   (94( نيسان   ( إىل   (94( شباط   ( من 
من  عددًا  الف  حيث  املعارف  وزارة  يف  خبريا 
عني  العامة.  الثانوية  ملدارس  املنهجية  الكتب 
الويص  قبل  من  للوزراء  رئيسا  اهلاشمي  طه 
حسني  بن  عيل  بن  اإلله  عبد  العرش  عىل 
ذو  الكيالين  عايل  رشيد  حكومة  اقصاء  بعد 
عىل  الربيطانية  للهيمنة  املناهضة  التوجهات 
اهلاشمي  طه  والية  انتهت   العراق.  سياسة 
يغتال  أن  من  خوفا  االله  عبد  هرب  عندما 
الكيالين وقد شارك يف  باوامر من رشيد عايل 
رئيسها  كان  ثم  املتحدة  الشعبية  اجلبهة  تأليف 
عام )95) ثم نائب رئيس جملس اإلعامر عام 
953) حتى عام 958) وقد تويف يف مستشفى 
بلندن عام )96). له العديد من املؤلفات أمهها 
»جغرافية  و  العراق«  يف  البرشية  »التجمعات 
و  األساسية«  »التعبئة  و  البرشية«  العراق 

القديم«. الرشق  »تاريخ  و  العراق«  »أطلس 

صنعاء  يف  ولد  سوري،  احُلْصي:  ساطع 
فيها،  موظفا  أبوه  وكان  879)م،  يف  باليمن 
ثم درس يف املدارس الرتكية وخترج فيها ونال 
عدة وظائف تعليمية وإدارية، وكان مديرًا لدار 
لبعض  حمافظًا  عني  ثم  إستانبول،  يف  املعلمني 
طورانية  نزعته  وكانت  البلقان،  يف  الواليات 
تركية بحتة، وعمل مع مجعية اإلحتاد والرتقي، 
وقد نرش عدة مقاالت يف الدعوة إىل الطورانية 
م  بتوقيع:  أوجاين(  )تورك  جملة  يف  والترتيك 
بني  انقلب  ثم  ساطع،  مصطفى  أي  ساطع، 
عشية وضحاها ليصبح رائدًا من رواد القومية 
عدة  وشغل  رطانة.  لغته  يف  وكانت  العربية 
الثاين  احلميد  عبد  السلطان  بالط  يف  مناصب 
حتى سقوط دولة اخلالفة العثامنية ثم رحل إىل 

.(9(9 عام  دمشق 
وعمل  التعليم  وزير  منصب  دمشق  يف  توىل 
له  وكانت  العربية  التعليم  مناهج  وضع  عىل 
سوريا  يف  والعلامء  املفكرين  كبار  مع  عالقات 
إىل أن خلع امللك فيصل األول عام 0)9)م.

 ثم ويل امللك فيصل األول عىل عرش العراق 

معاونًا  وعينه  احلرصي،  ساطع  معه  وجاء 
إدارة  وتوىل  لآلثار  مديرًا  ثم  املعارف  لوزير 
وكان احلصي  بغداد،  العالية يف  املعلمني  دار 
علامنيًا فلم يبد اهتامما بدروس الدين يف املناهج 
له،  قيمة  ال  الدين  درس  جعل  بل  املدرسية، 
األول  للصف  اخللدونية(  )القراءة  وكتابه 
االبتدائي ال جتد فيه كلامت عن )اهلل، الرسول، 
من  ذلك  وغري  صالة(  قبلة،  قرآن،  كعبة، 
أحتج  3)9)م  سنة  ويف  اإلسالمية،  األلفاظ 
املعلمون يف بغداد عىل سلوك احلرصي وقدموا 
مذكرة للملك فيصل األول، ثم نرشوا كراسًا 
بعنوان »رس تأخر املعارف«، ولكن امللك كان 
ُيلزم وزارة املعارف بأوامر ساطع احلرصي ومل 

بآرائهم. هيتم 
أن  إىل  العربية  القومية  فكرة  إىل  يدعو  وظل 
قامت ثورة رشيد عايل الكيالين عام )94)م.

طبعة سنة1931
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طبعة سنة 2012 طبعة سنة2006

هذه االضافة يف املربع دخلت املنهج الول مرة سنة ))0)

الفصل الثالث

الفصل الخامس

مقارنة فكرة الدين بين مناهج التاريخ القديم في المدارس العراقية يبّين االصرار على عرض الرؤية العلمانية للدين  خالل 82 سنة من 1931ــ2012
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وكتب  النبوية  الرؤية  اما  والدين  للتاريخ  العلامنية  الرؤية  هي  هذه   1
االنبياء فقد سجلت ان اول رجل واول امرأة ومها ادم وحواء كانا يعبدان  
اهلل تعاىل قبل اصطفاء ادم بالنبوة استنادا اىل ما منحهام اهلل تعاىل من عقل . 

النبوية  والثقافة  وحواء  ادم  هم  القدماء  والعراقيات   العراقيني  اول   2
املروية عن اهل البيت ان آدم وحواء قد خلقا يف العراق وبالذات عىل ارض 
الكوفة  ويؤيد ذلك النصوص الدينية يف التوراة . اما االسامء التي ذكرت 
فهم : آنو وهو ابو االهلة وهو يف السامء ، واما بقية االسامء )انليل ، انكي 
... ( فقد جعلوها ابناء لرب السامء )وسيايت تفصيل ذلك(. وهم املالئكة 
االمام  يكون  ان   اهلل  بامر  له  ادم  وصية  رفض  ملا  قابيل  عبدهم  املقربون 

والشفيع بعد ادم هو  هابيل وقتله وسارت ذريته عىل هنجه .

3 فكرة تطور الدين )العقائد ( من التعدد اىل الفردانية فكرة العلامنيني عن 
الدين وتارخيه ، اما كتب االنبياء القرآن والتوراة لدى املسلمني واملسيحيني 

.  واليهود فتنص عىل وحدة االله الواحد منذ ادم اىل حممد

4 العراقيون القدماء هم صنفان االول :ادم وحواء وشيت اول اوصيائه 
قابيل  .الثاين  والتنزيه  التوحيد  عقيدهتم  وهؤالء  خطه  عىل  التي  ذريته  ثم 

وذريته ومن اقتدى هبم من ذريات شيت عقيدهتم الرشك والتشبيه.

5 اول االنبياء ادم ثم االوصياء من ذريته ومنهم ادريس سادس اوصياء 
وهؤالء  ادم  اوصياء  من  التاسع  نوح  النبي  حفيده  ثم  الرسل  اول  ادم 
. ثم البد من التنبيه عىل ان  عبدوا اهلل تعاىل الواحد االحد قبل ابراهيم 
النبي ابراهيم قد ولد يف كوثى ربى ناحية ببابل وليس يف مدينة اور املكري 
ابراهيم  )ان  بـ  التعبري  ان  عىل  التنبيه  من  البد  ثم  قار(.  )ذي  النارصية  يف 
ساهم يف نرش ديانة التوحيد( هو تعبري خاطئ ، إذ ان الشعوب يف عرصه 
وكان  الرشك  يف  السبل  هبا  وتشعبت  نوح  توحيد  عن  انحرفت  قد  كانت 
ابراهيم هو الوحيد عىل التوحيد ثم بعثه اهلل تعاىل ليؤسس مسرية التوحيد 
من جديد وحييي منهاج جده نوح . والبد ايضا من التنبيه عىل ان مندائية 
 مع عدم  العراق  هي فرع للديانة اليهودية باضافة االيامن بالنبي حييى 
ربط انفسهم بالتوارة ظهرت بعد ان ترشد اليهود بعد محلة تيطس الروماين 
سنة 70م وسكن قسم منهم جنوب العراق وانسلخوا من التوراة والتلمود 
تؤمن  ال  وهي   ، ونوح  وشيت  وبادم  وحييى  بزكريا  بايامهنم   واكتفوا  معا 
بعيسى فهي ليست مشتقة عن املسيحية .وهؤالء هم الذين ذكرهم القرآن 
ابِئِنَي َمْن آَمَن بِاهلِل  يَن هاُدوا َوانلَّصارى َوالصَّ ِ

َّ
يَن آَمنُوا َوال ِ

َّ
الكريم ﴿إِنَّ ال

ْجُرُهْم ِعنَْد َربِِّهْم َوال َخوٌْف َعلَيِْهْم َوال ُهْم 
َ
َْوِم اآلِخِر وََعِمَل صاِلاً فَلَُهْم أ َوالْ

البقرة/)6 َيَْزنُوَن﴾ 

1

2

3

4

5

المالحظة االولى : تفسير نشأة الدين بما يخالف الديانات 
السماوية التي ُيشكل اتباعها في العراق اكثر من 99 % من 

سكانه !!!
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وغريها.  الصالة  من  العبادية  الطقوس  فيه  تقام  الذي  البيت  هو  املعبد 
ويسمى يف الكتب الدينية بـ )املسجد(. واول بيت بناه االنسان القديم هو 
بيت اهلل يف مكة بناه آدم وحواء. وملا رجعا إىل العراق امر اهلل تعاىل آدم ان 

. الكوفة  يبني مسجد 
وملا اغرق اهلل قوم نوح بالطوفان وانجاه والذين آمنو معه ورست السفينة 
عىل النجف وهي ارض مرتفعة وكانت السفينة من ثالث طوابق ، الطابق 
االول للمؤن واحليوانات والطابق الثاين للمؤمنني والطابق الثالث خاص 
بالنبي نوح، ثم خصصه بعد الطوفان للصالة ريثام تظهر اليابسة وينزلون 
من السفينة وملا انسحبت املياه وظهرت ارض الكوفة اعاد نوح بناء مسجد 
الكوفة عىل ارض الكوفة املستوية القريبة من مستوى هنر الفرات. فصار 

امام الناس مسجدان:
االول: مسجد السفينة وهو الطابق الثالث منها عىل مرتفع النجف وهو 

يبدو من بعيد كالربج العايل.
الثاين: مسجد ارض الكوفة .

السفينة  معامل  واختفت  بالطوفان  عهدهم  وطال  نوح  ذّرية  تفرقت  وملا 
حماكات  الجل  العالية  املساجد  يبنون  اخذوا  النجف  جبل  عىل  العالية 
السفينة )املسجد االول( بعد الطوفان وكانوا يسموهنا يف لغتهم بالزقورة 
قرية  احلياة،  هضبة  احلياة،  بلدة  احلريف:  ومعناها   (Ziggurat) (zig-ər-at)

احلياة.  كورة  احلياة، 
 (gurrat) و  بالسومرية  حياة  ومعناها   (Zi) مقطعني  من  تتألف  فهي 
بيت  معناها  ايضا  بالسومرية  جبل،  هضبة،  كورة،  قرية،  معناها   (kurrat)

بالسومرية  النور،  ويرادفها  الشكر، وبيت  )املسجد(، وبيت  اي  السجود 
نوحا  التي حفظت  اي  نوح  )نوحار( ومقلوهبا )حارانو( ومعناها حافظة 

الغرق. من  معه  ومن 
وملا ارشكوا باهلل تعاىل وضعوا يف الطابق العلوي منها اخلاص بالنبي نوح 

الصنم الذي عبدوه.

ورة )المعبد( في العراق  قُّ المالحظة الثانية : حول نشأة الزَّ
القديم.

مسجد الكوفةمسجد الكوفة



نشرة يصدرها مركز فجر عاشوراء الثقافي التابع للعتبة الحسينية المقدسة
10تعنى بتيسير الثقافة االسالمية برواية أهل البيت  للمواكب الحسينية

العدد الثاني /28 جمادى اآلخرة 1436

سبب تاليف الكتاب
االوىل،  املدرسية  الطبعة  عىل  نحصل  مل  مالحظة: 
الوراق  بيت  لرشكة  االوىل  الطبعة  عىل  حصلنا  وانام 
من  73)صفحة  يف  الكتاب  ويقع  ))0)م  سنة  طبع 

الرقعي.  القطع 
قال الكرميل يف مقدمة الكتاب: 

بعد  بغداد)))  معارف  ناظر  عيل  اقرتحه  كتاب  »هذا 
رسم  الذي  وهو  سنة  من  بأكثر  الربيطاين  االحتالل 
سنة  حزيران  يف  عيل  اقرتحه  طلبه  فلبيت  فصوله  يل 
الثاين  ترشين  يف  واهنيته  ايلول  يف  فيه  8)9)ورشعت 
لذكرت  للمدارس  موضوع  التأليف  هذا  ان  ولوال 

تأليفه.  يف  منها  استفدت  التي  املناهل  اسامء 
مواضع  يف  وفصلت  املواطن  بعض  يف  امجلت  وقد 
اخرى تبعا حلاجة ابناء البالد اىل معرفة واسعة لبعض 

دراية جمملة.  دراية غريها  واىل  احلقائق 
وقبل اخلتام ارفع عبارات الشكر اىل حرضة استاذي 
افندي  شكري  حممود  السيد  الكبري  والعالمة  الشهري 
االلويس الذي نظر فيه وهداين اىل عدة امور ال مندوحة 

عنها«. 

حمتويات الكتاب
قّسم املؤلف كتابه اىل جزئني: 

القديمة  )اجلزيرة  عنوان  له  ووضع  االول:  اجلزء 
بـ  االفرنج  يسميه  ما  باجلزيرة  ويريد  االسالم(.  قبل 
املمتدة  الديار  النهرين، فهي  )ميسوبوتاميا( اي ما بني 
من هضاب ارمينيا اىل مصب شط العرب. واستخدم 
فجاء  )شنعار(  وهو  للعراق  التورايت  االسم  املؤلف 
واكد(.  شمر  ارض  او  شنعار  )ارض  جزئي  عنوان 

يف  العمومية  املعارف  نظارة  استلم  الذي  )بومان(  امليجر  لعله   (((
العراق يف )) اب 8)9) ، وقد أعلنت سلطة االحتالل الربيطاين 
عن رغبتها يف فتح مدرسة )جتهيزية( أو )ثانوية( يف بغداد، ويف املدة 
لصفوف  العامة  االمتحانات  جرت   (9(9 اب   (9-(6 بني  ما 
الرابع االبتدائي، ويف ثالثة مراكز إمتحانية يف كل من بغداد واملوصل 
بغداد  من  كل  يف  الصف  ذلك  فتح  النتائج  ظهور  وبعد  والبرصة، 
من  تدريسية  كوادر  عىل  معتمدين   (9(9 عام  اواخر  يف  واملوصل 
السوريني واللبنانيني واملرصيني والربيطانيني ووضع منهاج خاص 
لتلك املرحلة وإستمر الوضع عىل ما هو عليه حتى اعالن االنتداب 

 .(9(( عام 

الشنعاري  كان  القديم  العهد  »ويف   :(8 ص  يف  وقال 
شنعار  تاريخ  »ان   :3( ص  يف  وقال  العراقي«  اي 
السيايس« يريد تاريخ العراق السيايس. ويف ص 34: 
 ،37  ،36 ص  يف  وايضا  شنعار...«.  حضارة  »تاريخ 

.38
والقوافل  )ابراهيم  عنوان  حتت   39 ص  يف  وجاء 
السامية( قال :»تفيدنا التوراة )... وبعد ان مىض عىل 
اور  ولد يف  وقد  ابراهيم  اهلل  اختار  الف سنة  الطوفان 
ومجيع  ولوطا  امرأته  سارة  ابراهيم  واخذ  املقري..(... 
فاتوا ارض  امتلكاها يف حران وخرجوا  التي  النفوس 
اسحاق  وابنه  هو  االرض  تلك  يف  واقام  كنعان... 
وحفيده يعقوب. . ثم ذكر قصة يوسف يف مرص واسامء 
ابراهيم  ابناء يعقوب ولكنه مل يذكر قصة اسامعيل بن 

مكة؟«.  وبناء  زممزم  عني  ونبع  احلجاز  يف  وسكنه 
ثم ذكر قصة موسى يف مرص. . 

ثم ذكر االشوريني يف نينوي. 
ثم ذكرالكلدان يف القرن السادس قبل املسيح ودولة 

نبوخذ نرص يف بابل.
ثم ذكر سقوط بابل عىل يد كورش سنة 538ق. م

-333( االسكندر  عهد  عىل  اليونان  دولة  ذكر  ثم 
4)3ق. م( وذكر له ترمجة مفصلة يف ثالثة صفحات، 

ثم ذكر السلوقيني خلفاء االسكندر يف بابل. 
ثم ظهور الدولة الفرثية )الفارسية( بعدهم فحكموا 

بابل اربعة قرون. 
ثم تعرض لذكر الرومان يف سوريا.

6))م  سنة  االيرانية  الساسانية  الدولة  ظهور  ثم 
637م.  سنة  العرب  ايدي  عيل  وسقوطها 

عهد  يف  اجلزيرة  عنوان:  حتت  الثاين  باجلزء  بدا  ثم 
االسالم.

بني  الرصاع  االسالمية  الفتوحات  عنوان  حتت  ذكر 
يف  يدر  »ومل  قال:  ثم  العراق،  عىل  والرومان  الفرس 
خلد احد ان ينهض العرب من ديارهم وينتزعوا البالد 
ما  اعظم  فام  معا  والرومان  الفرس  ايدي  املجاورة من 
كان من عجب كبار الدنيا حينام علموا ان قد قام بني 
جديد  دين  اىل  الناس  يدعو  رجل  ))6م  سنة  العرب 
هو دين االسالم امتد برسعة الربق اخلاطف. حتى ان 

الروم راى بعد بضع سنوات  االمرباطور هرقل ملك 
اهنا خرجت من  الفرس  ايدي  من ختليص سوريا من 
قبضته وانتقلت اىل بني اسامعيل ))63-638م(وبعد 
سنتني سقطت مرص بايدهم ومل يبق اال ديار العجم ثم 
سقطت الدولة الساسانية عىل ايدهيم سنة )64م واتفق 
للجزيرة )العربية( يف عهد اخللفاء الراشدين ما اتفق هلا 
يف سابق االحقاب فان ابا بكر الصديق انفذ اىل العراق 
خالد بن الوليد ففتحه سنة ))هج ))63-633م(ويف 
عهد عمر بن اخلطاب فتح عياض بن غنم اجلزيرة كلها 
)639-640م(،  8)-9)هـ  سنة  يف  العراق(  )شاميل 
اخللفاء  عرص  يف  العراق  حالة  عن  يقال  ما  جممل  هذا 
منها  باالفاقة  اشبه  اليوم  هي  النهضة  فهذه  الراشدين 
يقضة  ايقظوها  الذين  العباسيون  جاء  ثم  بالنهضة 
صادقة من رقدهتا واعادوا اليها شيئا من جمدها الزاهر 

الداثر«.  وعزها 
 ثم حتدث عن )االمويني( بصفحة واحدة قال: »كان 
سبب ابتداء دولة بني امية ان احلسن بن عيل خلع نفسه 
من اخلالفة وسلم امرها اىل معاوية يف )4هـ ))66م(، 
ويف ايام االمويني نفذت كلمة العرب يف ثالث قارات 
وهي اسيا وافريقيا واوربا«. ثم اخذ يفصل يف مناطقها. 
ثم فصل املؤلف يف اعامل العباسيني يف مائة صفحة 

تفصيال. اخللفاء وحياهتم  بذكر 

قراءة في كتاب »خالصة تاريخ العراق« لالب انستاس الكرملي
اول كتاب في تاريخ العراق ُألِّف لطالب المدارس الثانوية العراقية لسنة 1919م

ارسة التحرير
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اليونان  لعلوم  العرب  )حفظ  بعنوان  اعقبها  ثم 
ادى  ما  ننظر  ان  لنا  »حان  قال:  الغرب(  اىل  وعودهتا 
احلضارة  اىل  اخلدمات  من  العباسية  الدولة  خلفاء 
عند  العلم  حالة  نعرف  ان  لنا  والبد  والرقي  والعلم 
التقدم  من  اليه  صاروا  ما  لنعرف  بداوهتم  يف  العرب 
بعد تلك اخلالفة... مل يكن عندهم من العلوم اال علم 
االنساب وقرض الشعر ومل االنواء... ثم جاء االسالم 
الدين  بنرش  الراشدين  اخللفاء  عناية  معظم  فكان 
ما  ثم  املرتدين  مجاح  وكبح  البالد  يف  اسسه  ومتيكن 
لبث ان ظهر االمويون فلام اقاموا يف ديار الشام وكانت 
ينتقلون من  القدر اخذوا  سابقا مقر حضارات جليلة 
بدوية  هي  ال  حالة  يف  واصبحوا  احلضارة  اىل  البداوة 
حمضة وال حرضية بحتة ثم ظهر العباسيون وقد عنوا 
الذي قرب  بغداد  باين  املنصور  بالعلم واول خلفائهم 
الكتب الرسيانية  له  املنجمني وهو اول خليفة ترمجت 
كتب  و  اقليدس  وكتاب  ودمنة  ككليلة  واالعجمية 
وحصل  هذا  هبا...  وتعلقوا  فيها  الناس  فنطر  اليونان 
ان  اال  هبم  خاصة  حضارة  بعلوم  العرب  اشتغال  من 
اسسها ودعائمها بقيت يونانية... نعم ان اهايل ارض 
عن  واعتاضوا  العربية  مواليهم  لغة  اتقنوا  الرافدين 
عهد  منذ  به  يتكلمون  كانوا  الذي  االرامي  لساهنم 
قد  كانوا  التي  اجلليلة  االسفار  وألفوا  نرص  نبوخذ 
نقلوها اىل االرامية يف عهد الدولة الرومانية النرصانية 
والبلدان  والفلك  كالرياضيات  خمتلفة  مواضيع  ويف 
واحليوان والنبات واجلامد والكيمياء واملنطق وما وراء 

 .  . دراسته.  عىل  واكّبوا  الطبيعة 
بسهولة  انتحلوا  )العرب(  بالضاد  الناطقني  ان 
مل  يقال  واحلق  لكنهم  ووسعوها  االقدمني  معارف 
يزيدوا عليها علام جديرا بالذكر، ومع ذلك فلهم اعظم 
فضل عىل العلم والعامل الهنم حفظوا وديعة نور العقل 
الداخلية  بامورها  مرتبكة  الغرب  دول  كانت  عهد  يف 
ومما  بواسطتهم.  املعارف  تلك  معظم  انتقال  وكان 
املتعلقة  االعامل  بعض  العرب  عن  الغرب  اهل  اخذه 
والسكر  واخلزف  والبارود  الكاغد  كعمل  بالصنائع 

وغريها«.  االدوية  وتركيب 
ثم حتدث يف ست وعرشين صفحة عن البدو ومزايا 

عرب  اىل:  العرب  تقسيم  وذكر  وقبائلهم،  العرب 
وطسم  وثمود  عاد  وهم  اسامعيل  قبل  وكانوا  بائدة 
وهم  مستعربة  وعرب  وغريهم،  والعامليق  وجديس 
عرب احلجاز من ذرية اسامعيل وهلذا يسميهم االفرنج 
ليسوا  اىل هاجر وهم  نسبة  اهلاجريني  او  االسامعيليني 

ادد.  بن  بن عدنان  بعرب خلص وهم من ولد معد 
وعرب  اجلزيرة،  شامل  عرب  اىل  تقسيمهم  ثم 
الشامل  وعرب  اليامنيون  هم  اجلنوب  فعرب  جنوهبا. 
هم بنو معد وهم النزاريون، ثم ذكر من قبائل قحطان 
قبيلة طئ ومنها شمر، وقبيلة مهدان و مذحج وكندة 
وازد واالوس واخلزرج، وخلم هؤالء هم الذين شادوا 
الشامل ربيعة ومرض ومن ربيعة  مملكة احلرية. وعرب 
قيس  بنو  ومنهم  ومرض  وتغلب،  بكر  ومنهم  اسد 

قريش.  ومنهم  وكنانة  سليم  وبنو  وهوازن 
مل  ولكنه  الثالث  للجزء  ذلك  بعد  فصوال  عقد  ثم 
يف  التخلف  فيه  يعزو  كان  الثالث،  اجلزء  عنوان  يذكر 
العراق احلديث اىل السلطة العثامنية قال: »العراق هو 
ان  اال  اليه  ارشنا  ما  عىل  احلضارة  القديمة  البالد  من 
املتحرضة  االمم  اخريات  يف  اصبح  اناس  بيد  وقوعه 
املعروفة  افريقية  امم  ان  حتى  الرضر  اعظم  به  ارض 
يف  حثيثا  سريا  املايض  العرص  يف  سارت  بالتوحش 
العمران ومن الغريب ان امم االفرنج كانت ترى بعني 
الكابة واالسف اهل هذه الديار هيوون اىل هوة اجلهل 
ان  ترعاهم  التي  الدولة  اىل  ويطلبون  واالنحطاط 
االمر  اصحاب  فكان  الرقي  اسباب  بادخال  هلم  تاذن 
يمنعون ادخاهلا خوفا من ان يرتقي اهلها فيتخلصون 
من ربقة االذعان لسالطني ال عثامن فبقيت تتسكع يف 
ظلامت اجلهل والغباوة حتى دخل اليها النور من شق 
ضعيف رغام عن مقيدهيا بتلك السالسل الثقيلة دخل 
فلم  وبريوت  وازمري  االستانة  انحاء  من  النور  اليها 
تلك  يف  االرسى  تلك  يبقوا  ان  السجن  الولياء  يكن 

املدهلمة«.  الغياهب 
وثالثني  مخسا  استغرقت  التي  اخلامتة  جاءت  ثم 
االيلخانية  اجلالئرية  السلطة  عن  فيها  حتدث  صفحة: 
بدءا من سنة 736هـ )335)م( ثم احلديث عن ارسة 
االسود  اخلروف  اي  ))4)م  سنة  من  قوينيل«  »اق 

يف  ولد  الكرميل:  أنستاس  )الراهب(  األب 
بغداد سنة 1866م من اب لبناين )أصله من 
بكفيا يف لبنان( وام بغدادية وكان اسمه عند 
تلقى  املاريني،  ميخاييل  بن  بطرس  الوالدة 
دروسه األولية يف »مدرسة اآلباء الكرمليني« 
وعنّي  1882م  عام  فيها  وخترج  بغداد  يف 
وغادر  نفسها  املدرسة  يف  للعربية  مدّرسًا 
بغداد إىل »كلية اآلباء اليسوعيني« يف بريوت 
الالتينية  وتعلم  العربية  فيها  درس  حيث 
لبس  الفرنسية،  اللغة  وآداب  واليونانية 
بلجيكا  يف  شيفرمون  يف  الرهبانية  لباس 
ويف  فرنسا  يف  مونبلييه  يف  الاّلهوت  ودرس 
ماري  »أنستاس  باسم  قسيسًا  رسم   1894
حيث  العراق  اىل  عاد  ثم  ومن  األلياوي« 
أربع  ملدة  الكرمليني  اآلباء  مدرسة  أدار 
سنوات. وباإلضافة للغات السابقة فقد َأَلـمَّ 
واحلبشية  والعربية  كالرسيانية  عدة  بلغات 
واإلنكليزية  والرتكية  والفارسية  واملندائّية 
احلرب  خالل  ويف   ، واألسبانية  واإليطالية 
بالعربية  مناداته  وبسبب  االوىل  العاملية 
»قيرصي«  إىل  العثامنيون  نفاه  هبا  واإلشادة 
يف األناضول من عام 1914 إىل 1916 ثم 
أعيد اىل بغداد ومنها رحل إىل أوروبا مرارًا 
من  االحتالل  أيام  العراق  حكومة  وجعلته 
أعضاء جملس وزارة املعارف )وزارة الرتبية 

والتعليم(.  
اآلباء  دير  يف  يعقده  اسبوعي  جملس  له  كان 
والكتاب  باالدباء  جيتمع  ببغداد.  الكرمليني 

واملسترشقني.
العلمية  اجلمعيات  أعضاء  من  كان  كام 
القاهرة واملجمع  اللغوي يف  التالية: املجمع 
املرشقيات  وجممع  دمشق  يف  العريب  العلمي 
األملاين وظل حمافظًا عىل ثوبه الرهباين حتى 

1947م. سنة  بغداد  يف  وفاته 
يراجع مقدمة كركيس عواد يف كتاب املساعد ، دار 

احلرية، بغداد 1972.

)امليجر  بغداد  معارف  ناظر  عيل  اقرتحه  كتاب  هذا  الكتاب:  مقدمة  يف  الكرميل  قال 
طلبه فلبيت  فصوله  يل  رسم  الذي  وهو  سنة  من  بأكثر  الربيطاين  االحتالل  بومان(بعد  ̓̒
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هلم  ملك  اخر  وكان  اجلالئرية  االرسة  ابادوا  الذين 
يد  عىل  499)م  سنة  قتل  الذي  خان  امحد  بغداد  يف 
وقتل  بغداد  حارص  الذي  الصفوي  اسامعيل  الشاه 
اما  كثريا من مسلمي السنة وذبح مجيع نصارى املدينة 
اليهود فلم يتعرض هلم الهنم كانوا ادالءه، والعجم مل 
الشديدة  قساوهتم  الن  العراق  يف  طويلة  مدة  يملكوا 
اول  يف  الطغاة  اولئك  من  االنتقام  عىل  االهايل  محلت 
ويف  )4)5)م(  934هـ  سنة  ومَلكها  فصمم  فرصة 
جنوده  وامر  بقيادته  بغداد  احتلت  عباس  الشاه  عهد 
بوضع السيف يف اهاليها السنة فقتل منهم اربعني الفا 
عباس  فجدد  دجلة  يف  والقاها  املذهبية  كتبهم  ومجع 
الفضائع  هذه  وبعد  لنك،  وتيمور  هوالكو  ارتكبه  ما 
القادر  وعبد  حنيفة  ايب  مرقدي  وهدم  باالمان  نادى 
السلطان  قدم  اجليالين. ويف سنة 048)هـ )638)م( 
ووضع  فتحها  حتى  وحارصها  بغداد  اىل  الرابع  مراد 
السيف يف الشيعة من اهاليها حتى قتل منهم اكثر من 
عرشين الف نسمة وامر بكتب الشيعة فاحرقت مقابلة 
عثامن  ال  سالطني  بيد  العراق  حكم  واستمر  باملثل. 
ذكر  ثم  4)9)م.  له  الربيطانيني  احتالل  حتى  ووالته 
الوايل داود باشا والوايل مدحت باشا واصالحاهتام ثم 
عرش...  التاسع  القرن  يف  العراق  ديار  حالة  هذا  قال: 
العراق  اعامر  دائام  حتب  الربيطانية  الدولة  وكانت 
وترقيته ومجع كلمة اهاليه وضم شتاهتم ملا بني العراق 
والدولة الربيطانية من التالف والتقارب التي وجدت 
وهناك  متطاولة  قرون  منذ  العرب  وابناء  االنكليز  بني 
برباط  وارتباطهام  للهند  العراق  جماوزة  هو  آخر  سبب 
اهلند  بني  املواصلة  وترتقي  القدم  يف  العريقة  التجارة 
والبرصة عىل طريق اخلليج برعاية الدولة الربيطانية اىل 

ميالدية.       عرش  الثامنة  املائة  من  االول  العقد 
وقال: »ومما بغَّض احلكومة املحلية يف عيون االهايل 
عن  احلميد  عبد  قلبت  التي  والرتقي  االحتاد  مجعية  ان 
عرشه وشددت عىل سياسة ترتيك العنارص غري الرتكية 
يف  رسمية  لغة  الرتكية  اللغة  اختاذ  عىل  االهايل  واجبار 
مما  وكان  املدارس،  يف  وادبية  علمية  ولغة  املحاكم 
الدين  صمموا عليه تصميام ال مرجع عنه هدم قواعد 
الكتب  من  ينرشونه  وكانوا  نرشوه  بام  االسالمي 
الطلبة وموظفي احلكومة وتكريه  والرسائل وبثها بني 
املقدسة  وكتبهم  واوليائهم  وانبيائهم  للعرب  الناس 
يتجرعون  العرب  كان  وباجلملة  وعلامئهم)))... 
من  خوفا  بكلمة  ينطقوا  ان  يمكنهم  وال  الغصص 
االحتاديني. هذا كله يريك ان العرب كانوا نافرين من 
العريب  احلزب  اخذ  ذلك  وقبال  االتراك،  معاملة  سوء 

العبارات مما نبه عليه او اضافه االلويس  )))  الذي نحسبه ان هذه 
التحرير( .)ارسة  للكتاب  مراجعته  عند 

يتقوى يف احلجاز والشام وكان يتحني الفرصة ليتملص 
احلرب  نشبت  ثم  املستبدين.  االغرار  اولئك  ربقة  من 
فيها،  املانيا  مع  تركيا  ودخلت  م   (9(4 سنة  االوىل 
وكان اول ما فعلته بريطانيا هي ان استولت عىل باب 
املحرم سنة 333)هـ  البرصة يف غرة  العراق ومفتاحه 
4)9)م وانجلت احلرب عن جالء االتراك عن بغداد 
الفرح  من  املدينة  يف  فكان  7)9)م  سنة  ))آذار  ليلة 
اجلرائد  مما ذكرته  ما يصفه واصف  االنكليز  بمنقذهيم 
كله  بسنة  بعده  ثم  العراق  معظم  صار  وهكذا  املحلية 
بتحسني  فبدأت  يد دولة تعرف قدره وقدر سكانه  اىل 
وفتح  الزراعة  وتنشيط  احلديد  سكك  مد  من  شؤونه 
املدارس  وفتح  البواخر  عدد  وتكثري  التجارية  لطرق  ا 
واالمال  بالكهرباء  البلدة  وتنوير  والعالية  الرشدية 
معقودة ان هذه البالد خترج من ظلامت اجلهل والغباوة 
الربيطانية  الدولة  بسعي  واحلضارة  املدنية  انوار  اىل 
آخر  وهو  تعاىل وكرمه«.  منه  ببعيد  ذلك  وما  العظمى 

اخلامتة.  ما يف  يف 

ما ذا حيقق الكتاب من اهداف؟

ويتضح لنا من هذه اخلالصة عدة امور: 
االسالمي  التاريخ  بحق  املؤلف  اجحاف  منها : 
وسرية  االسالم  ظهور  طوى  إذ  له  نظري  ال  اجحافا 
 بصفحة واحدة ال غري بل مل يذكر حتى  نبيه حممد 
اسمه الرشيف وال اسم الكتاب الذي جاء به )القرآن 
الكريم(، يف الوقت الذي حتدث عن االسكندر املقدوين 
بثالثة صفحات يف التاريخ القديم مبينا جوانب عظمته. 
تاريخ  انه  عىل  االسالمي  التاريخ  تقديم  ومنها : 
من  العرب  نقلها  التي  باحلضارة  اختزله  ثم  العرب 
ليست  اضافات  اليها  اضافوا  واهنم  والرسيان  اليونان 
بالنوعية ولكنهم حافظواعليها وانتقلت منهم اىل اهلها 

الغرب.))) وهم 
الصفويني  بني  املذهبي  الرصاع  عىل  الرتكيز  ومنها :  
والعثامنيني وانعكاس ذلك عىل بغداد وأهلها مما جيعل 

املذهبني.  تنفر من كال  النفس 
آل  رة من سالطني  املنفِّ اجلوانب  الرتكيز عىل  ومنها : 
االحتاد  مجعية  انتهجتها  التي  الترتيك  وسياسة  عثامن 
هلم.  الربيطانية  الدولة  وتبني  العرب  وظهور  والرتقي 
االحتالل  حالة  لتقبل  الطالب  نفسية  هتيئة  واخيرا : 
اهنم  عىل  االنكليز  وتصوير  الربيطانية  واالنتداب 

  للعراق.  منقذين 

القومي  احلس  بناء  اعمدة  احد  الكرميل  االب  يعد  الواقع  يف   (((
التحرير( )ارسة  وغريهم.  االتراك  العثامنيني  قبال  يف  العريب 

حممود شكري ابن عبد اهلل بن اآللويس: هو 
أحد علامء أهل السنة يف العراق وكانت له 
جمالس يف مساجد بغداد للوعظ واإلرشاد. 
يف  الواقع  األعظم  اإلمام  جامع  خصوصًا 
يف  وخطيبًا  إمامًا  استمر  حيث  األعظمية، 
وممن  عامًا،  أربعني  ملدة  حنيفة  أيب  جامع 
والشيخ  األثري،  هبجت  حممد  بفكره  تأثر 
وغريهم، خترج عىل  الزهاوي  أجمد  اإلمام 
العريب  العامل  وشعراء  أدباء  من  مجلة  يده 
منهم الشاعر معروف الرصايف، والكاتب 
واللغوي العراقي األب أنستاس الكرميل. 
1273هـ/1856م،  عام  بغداد  يف  ولد 
وصفه حممد رشيد رضا بأنه »نارص السنة، 
املعارف  دائرة  ووصفته  البدعة،  قامع 
اإلسالمية، نرباس األمة العربية«. وساهم 
بأنشاء وحترير أول جريدة يف بغداد اسمها 
تيمية،  ابن  ملؤلفات  روج  »الزوراء«. 
العراق حاولوا  الربيطانيون  وعندما أحتل 
أرسته  ومكانة  ملكانته  تقربا  حياسنوه  ان 
االفتاء  الناس. فعرضوا عليه منصب  عند 
»خمترص  املهمة  كتبه  ومن  فرفض،  العام، 
اخلطاب  فصل  عرشية«  اإلثنى  التحفة 
حممد  لإلمام  اجلاهلية  مسائل  رشح  يف 
»مسائل  باسم  طبع   - الوهاب  عبد  بن 
اجلاهلية«. وكتاب »صب العذاب عىل من 
تويف  نجد«.  و»تاريخ  األصحاب«.  سب 
آيار   8 1342هـ/  شوال   4 اخلميس  يوم 

1924م.

اجحف املؤلف بحق التاريخ االسالمي اجحافا ال نظري له إذ طوى ظهور 
االسالم وسرية نبيه حممد  بصفحة واحدة بل مل يذكر حتى اسمه الرشيف 
الذي حتدث عن  الوقت  الكريم يف  القرآن  به  الذي جاء  الكتاب  وال اسم 
االسكندر املقدوين بثالثة صفحات يف التاريخ القديم مبينا جوانب عظمته

̓
̒

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%B3%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1
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 من تاريخ وزارة التربية والتعليم )المعارف العراقية( 
ايام االحتالل البريطاني

سياسة بريطانيا التعليمية في العراق بعد فتح 
بغداد: 

توقفت التدريسات يف املدارس الرسمية العثامنية منذ وقوع 
واختفاء  احلرب  ظروف  بسبب  وذلك  الربيطاين  االحتالل 
معظم املعلمني وانسحاب البعض االخر مع القوات العثامنية. 
كام تعرضت بنايات العديد من املدارس اىل اهلدم والتخريب 
املدارس  من  باالستفادة  االحتالل  سلطات  ترغب  مل  لذلك 
العثامنية، بعد ان تبني هلا ان اعادة ترميمها وتزويدها باالثاث 
واللوازم املدرسية يتطلب مبالغ كبرية مل يكن باستطاعة دائرة 
املعلمني  ندرة  اىل  باالضافة  هذا  توفريها،  انذاك  الواردات 
لغة  كانت  الرتكية  اللغة  الن  العربية،  باللغة  للتعليم  املؤهلني 
التعليم الرئيسية انذاك. واحلقيقة ان االنكليز مل يتحمسوا كثريًا 

وفكرية.))) سياسية  ألسباب  السابقني  املعلمني  الستخدام 
كان املسؤولون عن شؤون التعليم يف حرية من امرهم هل 
يتبعون نظام التعليم يف مرص، ام يتبعون نظام التعليم يف اهلند 
ام حييون النظام العثامين القديم، ام يقلدون املدارس اخلاصة، 
النظام  منوال  عىل  ساروا  اهنم  واالرجح  واالجنبية.  الطائفية 

العثامنية.))) الترشيعات  املرصي مع االستفادة من 
التعليم بعد احتالل بغداد: 

-3-((( يوم  فجر  الربيطانية  القوات  بيد  بغداد  سقطت 
بعد  بغداد  والية  ارجاء  خمتلف  احتالل  واكملت   .)(9(7
املدنية  الشؤون  بتنظيم  املحتلة  السلطة  وبدأت  قصرية.  فرتة 
يف والية بغداد، فأسست »دائرة الواردات«، وتوجه اىل بغداد 
من البرصة عضو جملس الواردات يف والية البرصة املسرت يس. 

اهلامة.  الدائرة  هذه  تنظيم  ليتوىل  كاربيت.  يس. 
دائرة المعارف: 

احلقت )دائرة املعارف( هبذه الدائرة الرسمية، وصار مسرت 
مساعده  ذلك  يف  ويساعده  عنها،  مبارشًا  مسؤوال  كاربيت 
»املسرت بوالرد اضافة اىل واجباته، ومنح هذا صالحية العمل 
واالستفادة من »نظام التعليم العثامين« والنظر يف امكانية فتح 
بعض املدارس االبتدائية رشيطة ان جيري التعليم فيها باللغة 
العربية. واصبح »املسرت بوالرد« وكيال لناظر املعارف اال انه 

كان يعمل حتت ارشاف وارشاد املسرت كاربيت.)3)
بغداد  للمعارف يف  مديرًا  اهلادي)4)  عبد  بك  وعني حسني 
خربة  وله  املعلمني،  لدار  كمدير  االصلية  وظيفته  اىل  اضافة 
بشؤون التعليم، وعارف بأهل البالد، وكان حتت امرة وكيل 
ناظر املعارف املسرت بوالرد. ومل يكن يف مديرية املعارف انذاك 

الراوي.  سوى كاتبني عراقيني مها عطا امني ونجيب 
يف  امامه  عثرة  حجر  بوالرد  املسرت  وقف  عمله،  بارش  وملا 
عدد  قلة  او  ندرة  هو  واهية  بحجج  املدارس  فتح  اعادة  عدم 
البنايات  وجود  وعدم  االوىل،  بالدرجة  االكفاء  املعلمني 

)))  د. ابراهيم خليل امحد، تطور التعليم الوطني يف العراق، ص7.
)))  حسن امحد سلامن، التعليم يف دور االحتالل واحلكومة الوقتية 

من سنة 5)9) حتى سنة ))9).
)3)  اهلاليل، تاريخ التعليم يف العراق يف عهد االحتالل الربيطاين، 

ص)6.
بالعلم  بولعهم  املشهورين  العرب  )4) هو مريب عريب واحد رجال 
والثقافة، له معرفة سابقة باحوال العراق، فقد استقدم من فلسطني 
النه توىل ايام العثامنيني منصب قائم مقام »طويريج واجلزيرة« ثم نقل 
اىل املعارف وعني مدرسا للتاريخ العام يف املكتب السلطاين يف بغداد 
قبيل احلرب. واستقال من منصبه عندما استلم مهغري بومان ادارة 
املجيد زيدان  اذار 8)9)م. وقال االستاذ عبد  منه يف 9)  املعارف 
الربيطاين«  االحتالل  العراق يف عهد  معارف  مقالة »صفحة من  يف 
»اما  ما نصه  استقالته  يوم )/959/9)، عن بسبب  جريدة احلرية 
حسني بك عبد اهلادي فقد ابى ان يتعاون مع االنكليزوكذلك ابى 
ان يتعاون مع امليجر بومن االستعامري فاستقال من الوظيفة وغادر 

العراق«.

االحتالل  سلطات  اتبعت  احلقيقة  ويف  للمدارس،  املالئمة 
منها  االبتدائية  وخاصة  مدارس  فتح  عدم  سياسة  الربيطانية 
السباب سياسية كام جاء اعاله، ومل يتحمسوا كثريا الستخدام 
واجهت  لذا  وفكرية،  سياسية  ألسباب  السابقني  املعلمني 
البالد،  وترقيته يف  التعليم  االحتالل مشكلة يف نرش  سلطات 
وتقول املس غري ترود بيل عن هذه املشاكل: »وكان من املمكن 
ان تسبب لنا هذه املشاكل ازعاجًا أقل لو كان بوسعنا ان نتبع 
اخلطة املتخدة يف البرصة. وهي خطة عدم فتح أية مدرسة قبل 
احلصول عىل معلمني مقتدرين هلا، غري انه بينام كانت البرصة 
هتتم بالتمور أكثر من اهتاممها بالتعليم، فان بغداد كانت فيها 
نسبة غري قليلة من الناس الذين يقدرون التعليم للتعليم. وقد 
يكون ذلك من بقايا الزمن الذي كانت بغداد فيه مركزًا عظياًم 

والتعليم«.)5) للعلم 
مجلس المعارف: 

سلطات  قررت  العثامين،  العهد  يف  متبعًا  كان  ملا  ووفقًا 
عدد  من  للمعارف(  )جملس  تشكيل   (9(7 سنة  االحتالل 
من الشخصيات البغدادية املعروفة وذلك حماولة منها لكسب 
الرأي العام، وكانت للمجلس صفة استشارية فقط. إذ ليس 
هذا  وبصدد  التعليمية.  والسياسة  اخلطط  رسم  يف  احلق  له 
التشكيل تقول املس بيل: »وألجل تطمني الرأي العام يف هذا 
الشأن تشكلت » جلنة معارف« يف احلال، وكانت هذه مؤلفة 
من مخسة من رجال املعارف اصحاب النفوذ، وكانت هلا صفة 
استشارية فقط والدخل هلا يف رسم اخلطط، لكن تقاريرها عن 
كانت  الواردات«  »جلنة  عليها  تعرضها  كانت  التي  القضايا 

مفيدة«.)6)
اما اعضاء املجلس فهم: 

عيل االلويس، حممود شكري االلويس، مجيل صدقي الزهاوي، 
االب انستاس ماري الكرميل، محدي بك بابان وبعدها اضيف 

عضو سادس هو جعفر ابو التمن. 
امرين  على  مبينًا  الستة  للرجال  االحتالل  سلطات  اختيار  وكان 
وثانيهام ان  اولهما ان هؤالء عرفوا بتأييدهم لالنكليز المحتلين 
ودرايتهم الواسعة بجميع  هلم بعض اخلربة بشؤون التعليم)7) 

العراقية. احلياة  مناحي 
املقرتحات  ملناقشة  الشهر  يف  مرتني  جيتمع  املجلس  وكان 
واقرتحت  االدارية،  واملشاكل  التعليمية  بالسياسة  املتعلقة 
بتوسيع صالحيات املجلس، وتأليف جمالس مماثلة يف املناطق 

يتم.   مل  ذلك  من  شيئًا  ولكن  االخرى،  املحتلة 
همغري بومان يؤسس الجهاز التعليمي في العراق 

نظارة المعارف العمومية:
باسم  املعارف  امور  بتسيري  املكلفة  الدائرة  االنكليز  انشأ 
 (( و  8)9)م.  اذار   (9 يف  العمومية«)8)  املعارف  »نظارة 
 (9(Humphrey E. بومان  مهغري  تسلم   (9(8 آب 

)5)  املس بيل، فصول من تاريخ العراق القريب، ص)4.
)6)  املس بيل، مصدر نفسه، ص )4.

)7)  د. ابراهيم خليل امحد، املصدر نفسه، ص 83.
)وزارة  يعني  االصطالح  هذا  العمومية(  املعارف  )نظارة    (8(
انه اصبح يطلق  املعارف( وسمي رئيسها بأسم )ناظر املعارف( اال 

املعارف. مدير  عىل  العراق  يف  انذاك 
)9)  بومان: عمل بومان يف وزارة املعارف املرصية منذ ايلول 903) 
حتى ))9) ويف السودان من ايلول ))9) اىل ترشين الثاين 3)9). 
التحق   (9(4 ايلول  يف  املرصية  التعليمية  البعثة  منصب  شغل  كام 
باجليش ويف اب من سنة 8)9) وصل البرصة ويف )) اب 8)9) 
العمومية.  للمعارف  كناظر  عمله  فيها  تسلم  حني  بغداد  اىل  وصل 
لكنه  ومثابر،  نشيط  رجل  انه  عىل  حياته  وسرية  مذكراته  وتكشف 
ضيق االفق وغري قادر عىل الدوام، عن اخفاء شكوكه ونفاذ صربه 
مع زمالئه من املوظفني العرب. وقد وصفه احدهم بأنه » كان شيخا 

الذي  اهلادي  عبد  حسني  من  املعارف  ادارة   Bowman
استقال من منصبه وغادر العراق واصبح مديرا عاما للمعارف 

العمومية«.  املعارف  »ناظر  باسم 
ويف ايلول 8)9) أصبحت دائرة املعارف نظارة مستقلة عن 
دائرة الواردات وبات بومان مسؤوالً امام الرس ارنولد ولسن 
وكيل احلاكم املدين العام يف كل ما يتعلق بالسياسة التعليمية يف 

العراق وكمستشار تعليمي لالدارة الربيطانية. 
املعارف،  جملس  اعضاء  عىل  مهمته  يف  بومان  اعتمد 
مناحي  بجميع  الواسعة  ودرايتهم  خرباهتم  من  واالستفادة 
احلياة العراقية، وكانت نظارة املعارف تتصل فيام يتعلق بقضايا 
السيايس  الضابط  مساعد  اىل  ومنه  السيايس  بالضابط  التعليم 
الذي يرشف عىل مدارس منطقته ويدير شؤوهنا. ويف االماكن 
التعليمية  التي يعني فيها ضابط معارف دائم توضع املدارس 
حتت ادارته مبارشة، ولكنه يبقى عىل اتصال بالضابط السيايس 

املقيم.)0))
العراق  يف  التعليمية  سياسته  خطوط  بومان  امليجر  وضع 

اىل:  مستندًا 
املعارف  نظارة  يف  عمله  خالل  من  الشخصية  ).خربته 

املرصية. 
). االستفادة من الترشيعات التعليمية العثامنية. 

بمستقبل  يتعلق  فيام  ولسن  ارنولد  الرس  توجيهات   .3
العراق. 

احدث امليجر بومان نظام ثنائية التعليم االبتدائي يف العراق. 
وقد استوحاه من نظام التعليم الذي كان قائاًم انذاك يف مرص. 

ويف ضوء هذا النظام تقرر ان جيعل مدة الدراسة يف املدرسة 
املقررة يف  االبتدائية )ست سنوات( بدال عن االربع سنوات 
مرص. وقد حرص اسم »االبتدائية« بالسنوات االربع االخرية، 
ان  وتقرر  »االولية«  بـ  فسميت  تسبقهام  اللتان  السنتان  واما 
االبتدائي.  االول  الصف  من  اعتبارا  االنكليزية  اللغة  تدرس 
تكون  ان  تقرر كذلك  االولية. كام  املدرسة  تدرس يف  وان ال 
املدرسة  يف  منها  اقل  االولية  املدرسة  يف  التدريس  ساعات 

االبتدائية.))))
وحيث انه الحظ ان املدارس االبتدائية قد انترشت برسعة 
يف البالد وان هذا االنتشار اليتناسب مع ماهو متوفر يف البالد، 
من املعلمني االكفاء املدربني ملهنة التعليم، جتاه هذه تقرر عدم 
التوسع يف فتح )املدارس االولية( واعتبار »الكتاتيب« املنترشة 

يف البالد قائمة مقام هذه املدارس.))))
امليجر  دعا  فقد  العثامنية،  التعليمية  للترشيعات  بالنسبة  اما 
قانون  جعل  اىل  العامة  املعارف  نظارة  تسلمه  منذ  بومان 
االسس  من  االخرى  التعليمية  واالنظمة  العثامنية،  املعارف 
التي يستند اليها املسؤولون يف املعارف ريثام يتم اصدار قوانني 

جديدة.  نظم  و 
يتحملها  كان  التعليمية  للسياسة  الرئيسية  واملسؤولية 
الرسارنولد ولسن الذي رسم اخلطوط العريضة هلذه السياسة 
البالد  مصالح  »ان  بقوله   (9(8 متوز   ( يف  املؤرخ  تقريره  يف 
من  كبرية  نسبة  وجود  حالة  يف  افضل  ستكون  ومنفعتها 
ذلك  يستمر  وقد  االدارة  فروع  كل  يف  الربيطانيني  املوظفني 
ريثام يتخرج من املدارس »من السكان املحليني« من هم أهل 

  االداري«.  العمل  مهام  لتسلم 

 . للنظام.  وحمب  ونشيط  شغول  فهو  شيخوخته،  من  الرغم  وعىل 
ابراهيم  د.  انظر  شديدة«.   استعامرية  عسكرية  نزعة  ذا  كان  ولكنه 

خليل امحد، املصدر نفسه ص95.
)0))  د. ابراهيم خليل امحد، املصدر نفسه، ص 99.

))))  يالحظ هنا بأن يف العراق، ماكان يوجد مدارس اولية، لذلك 
اوليتني.  بسنتني  مسبوقة  االبتدائية  االربعة  الصفوف  جعلت  فقد 

ابراهيم خليل امحد، املصدر السابق، 00). انظر د. 
))))  اهلاليل، املصدر السابق، ص)0).

نجات كوثر اوغلو
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مقدمة:

املايض  الواقعة يف  هو احلوادث  ؟  التاريخ  ما هو 
»القصص«  بـ  القرآن  البرشية ويسميها  يف مسرية 
من قبيل قصة  النبي آدم مع ولديه قابيل وهابيل، 
نوح  النبي  وقصة  قومه  مع  ادريس  النبي  وقصة 
النبي  وقصة  بالطوفان  هلم  اهلل  وعقوبة  قومه  مع 
ابراهيم وقومه االكديون وملكهم نمرود ، وقصة 
مع   عيسى  النبي  بعده  من  ثم  فرعون  مع  موسى 
  قومه بني ارسائيل يف زمانه  ، ثم قصة حممد 
مع قومه قريش يف مكة ، وهذه احلوادث ليست 
تاريخ  تشكل  فهي  البرشية  مسرية  يف  متكررة  

. البرشية 

ما هو اهلدف من دراسة التاريخ: اهلدف من دراسة 
احلارض  ملواجهة  العرب  استخالص  هو  التاريخ 
واملستقبل. قال اهلل تعاىل ﴿لََقد اكَن يف قََصِصِهم ِعرَبٌة 

بلاِب﴾ يوسف/))). 
َ
ألويل األ

النهر من جانب  َعرَبَ  من  مأخوذة  كلمة  والعربة: 
اي  القصة«  يف  »العربة  بـ  واملراد  اخر،  جانب  اىل 
وعاقبته،  اخلاطئ  السلوك  ملعرفة  فيها  التفكري 
ويقال لإلنسان الذي استفادة من القصة بتجنب 
وقد  العربة.  اخذ  قد  انسان  بانه  اخلاطئ  السلوك 
املايض  يف  الشخص  سلوك  من  العربة  تكون 
وذلك حني يكون قد سلك سلوكا خاطئا ودفع 
الثمن غاليا بسببه فاختذ قرارا يف نفسه ان ال يكرره 
يف املستقبل، وقد يأخذ العربة من احلوادث التي 
تقع عىل اآلخرين فال يكرر السلوك الذي كانت 

هلم.  مؤذية  نتيجته 

قال  املايض:  وحوادث  بقصص  هيتمون  االنبياء 
رُُسٌل  يَأتُِكم  لَم 

َ
أ واإِلنِس  اجِلنِّ  َمعَشَ  ﴿يا  تعاىل:  اهلل 

األنعام/30).  آيايت﴾  َعلَيُكم  َيُقّصوَن  نُكم  مِّ

تاريخ العراق القديم
)العراق القديم مهد النبوات االولى(

منهج مقرتح للصف االول املتوسط يف مادة تاريخ العراق القديم

العالمة السيد سامي البدري

ُْن 
َ

 قَِلياًل َوُكنَّا ن
َّ
َك َمساِكنُُهْم لَْم تُْسَكْن ِمْن َبْعِدِهْم إِال

ْ
ْهلَْكنا ِمْن قَْرَيٍة بَِطَرْت َمِعيَشتَها فَِتل

َ
﴿َوَكْم أ

واِرِثنَي﴾ القصص/58
ْ
ال

مدائن قوم صالح
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اي يقصون عليكم قصص رسل وانبياء اهلل مع اقوامهم. سامها آيات ألهنا تثري 
األعراف/76).  روَن﴾  َيتََفكَّ لََعلَُّهم  الَقَصَص  ﴿فاقُصِص  التفكري. 

الفائدة من دراسة التاريخ العراقي القديم: 

الذين  االولني  االقوام  معرفة  القديم  العراقي  التاريخ  دراسة  من  اهلدف  ان 
سكنوا العراق وما جرى عليهم حني اعرضوا وكذبوا باهلل ورسله، لالستعانة هبا 
يف حل مشكالتنا املعارصة باإلقبال عىل اهلل تعاىل ورسله وآخرهم حممد  وأهل 

 ومن اخذ عنهم من العلامء االمناء عىل حالل اهلل وحرامه.  بيته 
ان التاريخ العراقي القديم اهم عامل يف تنمية الوعي الديني والوطني ومعرفة 

احللول الناجعة ملشكالتنا املعارصة. 
مؤمنني  كانا  وحواء  آدم  وهو  االول  العراقي  االنسان  ان  نعرف  خالله  فمن 
باهلل تعاىل خالقا للكون واالنسان وربا له وان ايامهنام كان وليد التفكري بالظواهر 
هدف  وعلمه  نبيا  آدم  تعاىل  اهلل  اصطفى  ثم  منها،  اخلوف  وليد  وليس  الطبيعية 

السعيدة.  احلياة  وطريقة  اخللقة 
ومن خالله نأخذ العربة حلارضنا كأشخاص وكمجتمع.

اما كأشخاص فحني نعرف نتيجة احلسد الذي تولد عند قابيل عىل اخيه هابيل 
بسبب اصطفاء اهلل اياه وصيا فقد دعاه اىل قتله ومن ثم صارت عليه احلياة نكدا 

فخرس الدنيا واالخرة. 
واما كمجتمع فحني نعرف نتيجة التكذيب باألنبياء وعدم اتباعهم هي نزول 
عذاب اهلل عىل املدى الطويل كام حصل للعراقيني القدماء حني كذبوا رسالة النبي 

نوح إذ سلط اهلل عليهم الطوفان فأغرقهم واورث العراق نوحا واملؤمنني معه.
او عىل املدى القريب والطويل كام حصل للعراقيني القدماء الذين كذبوا رسالة 
تعاىل وطلبوا  اهلل  فأنجاه  فيها  ابراهيم  نارا عظيمة ورموا  ابراهيم واوقدوا  النبي 
منه ان خيرج من مدينتهم بابل فهاجر اىل غرب الفرات الكوفة- مكة وجعل اهلل 
نسله امة كبرية وجعل فيها االنبياء مثل حممد  وآله وموسى وآله  »آل هارون« 
اما اهل بابل ومدينتهم اكد فسلط عليهم الكوتيني من الشامل فدمروا مدينتهم 
وصاروا نسيا منسيا مل يعرفهم البرش اال قبل مائة سنة حني كشفت عن خربهم 

التنقيبات يف خرائبهم. 
التاريخ العراقي القديم ينمو حبنا السم »العراق« »وليس  ومن خالل درس 
السم بالد الرافدين« او اسم »بابل« الذي حياول العامل ان ال يعرفنا اال من خالهلام.

العربية:  اللغة األكدية ولغتنا  القدماء  العراقيني  ان اسم »ِعراق« معناه يف لغة 
»شاطئ« والشاطئ باللغة السومرية واللغة العربية والرسيانية والعربية يعرب عنه 
ُوِديِّ 

ْ
بلفظة »جودي« وهو االسم الذي ذكره القرآن يف قوله تعاىل ﴿َواْستَوَْت َعَ اجل

تذكرنا  »اجلودي«  »العراق«  لفظة  إذن  هود/44،  الِِمنَي﴾  الظَّ َقْوِم 
ْ
لِل ُبْعداً  َوِقيَل 

بالشاطئ الغريب للفرات الذي رست عليه سفينة نوح التي بناها بأمر اهلل وامره 
ان يسميها بـ »سفينة النجاة«. وهذا الشاطئ هو املنزل املبارك املذكور يف القرآن 
االرض  وهي  املؤمنون/9)  الُمزِنلنَي﴾  َخرُي  نَت 

َ
َوأ  

ً
ُمباَراك ُمزَناًل  نِزلين 

َ
أ رَبِّ  ﴿ َوقُل 

 
َ

إِل َولوطاً  َّيناُه 
َ

﴿َون تعاىل  قال  بابل  من  ملا هاجر  ابراهيم  عليها  نّجى  التي  املباركة 
رِض الَّيت باَركنا فيها لِلعالنََي﴾ األنبياء/)7وهي التي سامها طور سينني يف قوله 

َ
األ

ِمنِي )3(﴾ التني/)ـ3. وهو اجلبل الذي اقسم 
َ
ََلِ األ تعاىل ﴿َوُطوِر ِسيِننَي )2( َوهَذا ابلْ

َرقٍّ  يِف   )2( َمْسُطوٍر  َوِكتاٍب   )1( وِر  َوالطُّ الرَِّحيِم  الرَّْحِن  اهلِل  ﴿ِمْسِب  قوله  يف  به  تعاىل  اهلل 
الطور/)ـ3.   ﴾)3( َمنُْشوٍر 

 النجف من جهة الغرب
لوحة للرسام االنجليزي 1860 الطور = الشاطئ = العراق

 لوحة فنية لربج بابل
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 الفصل االول:
ماهي عالقة التاريخ بالعقيدة؟ 

تفسري  من  قلَبه  به  االنسان  ألزم  ما  هي  العقيدة: 
لنشأة الكون واالنسان وظهور االنبياء واستمرار 

اعدائهم.  وهالك  اتباعهم 
واالنسان  الدين  لنشأة  تفسريان  اليوم  ويسود 

: االنبياء  وظهور 

االنبياء يف كتبهم  اليه  ما دعا  التفسري االول: هو 
واالنسان،  الكون  خلق  تعاىل  اهلل  ان  وخالصته 
واجته  باخلالق  وانثى  ذكرا  االول  االنسان  وآمن 
بالنبوة  آدم  ثم اصطفى  بالدعاء يف االزمات  اليه 
وأخربه عن املالئكة باهنم خملوقني خلدمته وعن 
ابليس وانه عدوه املبني ثم أعلمه بام قدر لذريته 
اىل آخر الزمان وانه قد اختار منهم اصفياء ائمة 
بانبياء  ليسوا  اآلخر  والبعض  انبياء  بعضهم 
هلم  يقع  عام  واخربه  مسريهتم  عن  له  وكشف 
ال  من  باملهدي  سيختم  الذي  الزمان  آخر  اىل 
العقيدة  ومتثلها  الدينية  العقيدة  وهذه   .حممد
ذكر  ديني  سفر  )اقدم  متثيل.  خري  االسالمية 

(9(  ،93 الفصل  اخنوخ  كتاب  املسرية 
االنبياء  كتب  من  الدينية  العقيدة  ضوء  ويف    
فان التاريخ هو: قصص بعثة االنبياء واقوامهم، 
األرض  الصاحلني  وراثة  هي  التاريخ  وخامتة 
ِر 

ْ
ك الِّ َبْعِد  ِمْن  ُبوِر  الزَّ يِف  َكتَبْنا  ﴿ َولََقْد  تعاىل:   قال 

اِلُوَن﴾ األنبياء/05).   رَْض يَِرثُها ِعباِدَي الصَّ
َ
نَّ األ

َ
أ

وقد جاء يف التوارة: سفر املزامري  اإلصحاح 37 
اِت األَْرِض  يُقوَن َيِرُثوَن َخرْيَ دِّ الفقرة 9) : "الصِّ

األََبِد". إىَِل  فِيَها  َوَيْسُكنُوَن 
التفسري الثاين: هو ما دعا اليه َمن عرفوا بالعلامنيني 
من  سنة  مائة  بعد  فرنسا  يف  ظهروا  )الالِئكيني( 
الثورة الفرنسية، دعوا اىل فصل الدين عن الدولة 
دول  كل  يف  فكرهم  اقرتن  ثم  التعليم،  عن  ثم 
من  اخلوف  من  نشأ  الدين  "ان  بمقولة:  الغرب 
الطبيعة واجلهل بقوانينها وان االنبياء مصلحون 
لزيادة  بقوة غيبية  ادعوا اهنم مؤيدون  يف زماهنم 
بعد  العلامنيون  تبنى  ثم  جمتمعاهتم"،  يف  تاثريهم 
عن  تطور  االنسان  ان  داروين:  نظرية  ظهور 
كائنات ادنى منه وان الدين ايضا قد تطور لدى 
الفردانية ثم ظهرت  اىل  االنسان من تعدد االهلة 

 . الكربى  الديانات 
العلامنيني  لدى  التاريخ  فان  ذلك  ضوء  ويف 

قال اخنوخ )ادريس( البنه متوشالح قال اخنوخ )ادريس( البنه متوشالح 9191 : :11 اجمع حولك كل بني امك الن صوتا يناديني وروحا حل  اجمع حولك كل بني امك الن صوتا يناديني وروحا حل 

علي لكي اريك كل ما يحصل حتى نهاية الزمان  علي لكي اريك كل ما يحصل حتى نهاية الزمان  33:احبوا الحق وسيروا  فيه .:احبوا الحق وسيروا  فيه .55: ان الظلم سيحل في : ان الظلم سيحل في 

االرض ولكن يتم عليها عقاب قاس فيوضع حد لكل جور . ليقطع من جذوره ويزول كل بنائه.االرض ولكن يتم عليها عقاب قاس فيوضع حد لكل جور . ليقطع من جذوره ويزول كل بنائه.

11. )االسبوع االول المرحلة االولى(. )االسبوع االول المرحلة االولى( ولدت السبع االخير من االسبوع االول و حتى عهدي كان العدل  ولدت السبع االخير من االسبوع االول و حتى عهدي كان العدل 

والحق قد سادا.والحق قد سادا.

والظلم وعندها  الكذب  الثاني، سيزدهر  االسبوع  والظلم وعندها  وبعدي في  الكذب  الثاني، سيزدهر  االسبوع  الثانية( وبعدي في  المرحلة  الثاني  الثانية(. )االسبوع  المرحلة  الثاني  22. )االسبوع 

الى نوح(. وبعدها سيعود الظلم ولكن . وبعدها سيعود الظلم ولكن  الى نوح()يشير  انقاذ انسان )يشير  العقوبة الشاملة االولى، وسيتم  انقاذ انسان ستكون  العقوبة الشاملة االولى، وسيتم  ستكون 

الخاطئين . لردع  .قانونا سيوضع  الخاطئين  لردع  قانونا سيوضع 

33. )االسبوع الثالث المرحلة الثالثة(. )االسبوع الثالث المرحلة الثالثة( وبعد ذلك في االسبوع الثالث  عند اكتماله سُينتخب انسان لكي  وبعد ذلك في االسبوع الثالث  عند اكتماله سُينتخب انسان لكي 

يصبح غرسة عدل يصبح غرسة عدل )يشير الى إبراهيم()يشير الى إبراهيم( وسيصبح نسله غرسة بِرِّ ابدي  وسيصبح نسله غرسة بِرِّ ابدي )يشير الى محمد )يشير الى محمد  واهل  واهل 

 . .)) بيته بيته 

للقديسين  رؤى  ستحصل  نهايته  في  الرابع  االسبوع  في  ثم  للقديسين   رؤى  ستحصل  نهايته  في  الرابع  االسبوع  في  ثم  الرابعة(  المرحلة  الرابع  )االسبوع  الرابعة(.  المرحلة  الرابع  )االسبوع   .44

..) هارون  وال  موسى  الى  ()يشير  هارون  وال  موسى  الى  )يشير  )قانون(   ناموس  لهم  )قانون(  واالبرار وسيعطى  ناموس  لهم  واالبرار وسيعطى 

55. )االسبوع الخامس المرحلة الخامس(. )االسبوع الخامس المرحلة الخامس( وبعد ذلك في االسبوع الخامس،  عند اكتماله سيؤسس بيت  وبعد ذلك في االسبوع الخامس،  عند اكتماله سيؤسس بيت 

المجد والملك، المجد والملك، )يشير الى داود وسليمان والهيكل )بيت المقدس(الذي بناه سليمان()يشير الى داود وسليمان والهيكل )بيت المقدس(الذي بناه سليمان(..

يعيشون  الذين  سيصبح  السادس   االسبوع  في  ذلك  بعد  يعيشون   الذين  سيصبح  السادس   االسبوع  في  ذلك  بعد  السادسة(  المرحلة  السادس  )االسبوع  السادسة(.  المرحلة  السادس  )االسبوع   .66

)يشير )يشير  السماء  الى  انسان  سيصعد  عندها  لكن  الحكمة  منهم  كل  قلب  وسينسى   ، كلهم  عميانا  السماء فيه  الى  انسان  سيصعد  عندها  لكن  الحكمة  منهم  كل  قلب  وسينسى   ، كلهم  عميانا  فيه 

الى عيسى(الى عيسى(، وعند اكتمال االسبوع فان بيت الملك ستاكله النار وعندها  سيتشتت كل نسل الجذر ، وعند اكتمال االسبوع فان بيت الملك ستاكله النار وعندها  سيتشتت كل نسل الجذر 

المختار المختار )يشير الى خراب بيت المقدس وتشتت بني اسرائيل،)يشير الى خراب بيت المقدس وتشتت بني اسرائيل،  الى هنا  يتفق شراح النص من علماء الى هنا  يتفق شراح النص من علماء 

المسيحية(المسيحية(..

77. )االسبوع السابع المرحلة السابعة(. )االسبوع السابع المرحلة السابعة( ثم في االسبوع السابع سيقوم جيل ضال وتكون افعاله فاسدة  ثم في االسبوع السابع سيقوم جيل ضال وتكون افعاله فاسدة 

وفي اكتمال االسبوع سيختار اهلل االبرار كشهود على الحقيقة طالعين من نبتة البر االبدي فينالون وفي اكتمال االسبوع سيختار اهلل االبرار كشهود على الحقيقة طالعين من نبتة البر االبدي فينالون 

الحكمة والمعرفة سبعة اضعاف .بهم تقتلع اسس االثم وعمل الكذب الحكمة والمعرفة سبعة اضعاف .بهم تقتلع اسس االثم وعمل الكذب )يشير إلى محمد  )يشير إلى محمد   واهل  واهل 

 من نسل ابراهيم( من نسل ابراهيم( . . بيته  بيته  

لجميع  فيه سيعطى سيف  العدل  اسبوع  ثامن:  اسبوع  ياتي  لجميع ثم  فيه سيعطى سيف  العدل  اسبوع  ثامن:  اسبوع  ياتي  ثم  الثامنة(  المرحلة  الثامن  )االسبوع  الثامنة( .  المرحلة  الثامن  )االسبوع   .88

ظهور  الى  ظهور )يشير  الى  )يشير  اليديهم.  سيسلمون  وهؤالء  الكفار  جميع  على  العادل  الحساب  التمام  اليديهم. االبرار  سيسلمون  وهؤالء  الكفار  جميع  على  العادل  الحساب  التمام  االبرار 

.).) المنتظر  المنتظر المهدي  المهدي 

99. )االسبوع التاسع المرحلة التاسعة( . )االسبوع التاسع المرحلة التاسعة( ثم ياتي اسبوع تاسع  يكشف فيه الحق و يتحقق الحساب العادل ثم ياتي اسبوع تاسع  يكشف فيه الحق و يتحقق الحساب العادل 

لجميع ابناء االرض ويزول عمل االشرار من االرض ويرمى في جهنم الى االبد .  ويرى البشر لجميع ابناء االرض ويزول عمل االشرار من االرض ويرمى في جهنم الى االبد .  ويرى البشر 

طريق الحق الى االبد . طريق الحق الى االبد . )يشير إلى الرجعة  الحشر االصغر(.)يشير إلى الرجعة  الحشر االصغر(.

الحشر  يكون  نهايته  في  عاشر:  اسبوع  ياتي  الحشر ثم  يكون  نهايته  في  عاشر:  اسبوع  ياتي  ثم  العاشرة(  المرحلة  العاشر  )االسبوع  العاشرة( .  المرحلة  العاشر  )االسبوع   .1010

القيامة. يوم  الدين  يوم  القيامة.االكبر  يوم  الدين  يوم  االكبر 

سفر اخنوخ )ادريس( اوائل االف السابع ق.مسفر اخنوخ )ادريس( اوائل االف السابع ق.م

رؤيا االسابيع )مراحل مسيرة البشر وحركة االنبياء(رؤيا االسابيع )مراحل مسيرة البشر وحركة االنبياء(
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عالقته  يف  االنسان  تطور  عن  حتكي  قصص 
واملعتقدات  احلكم   انظمة  وتطور  الطبيعة  مع 
الدينية، وقد جاءت خالية من ذكر بعثة االنبياء،  
ان  منهم  قسم  قال  فقد  التاريخ  خامتة  عن  اما 
مستمر،  وتطور  مستمر  رصاع  حالة  يف  التاريخ 
بني  رصاع  حركة  التاريخ  ان  آخر  قسم  وقال 
تكون  املستَغلَّة  والطبقات  املستِغلَّة  الطبقات 
العدل  وسيادة  املستِغلة  الطبقة  بانتصار  النهاية 
وانتهاء الدين الذي قال بزعمه انه خرافة وافيون 

. للشعوب 
اي التفسريين احرى باالتباع ؟

نجده  الديني  التفسري  يف  النظر  ننعم  عندما 
يقوم اساسا عىل االيامن بوجود اخلالق وانه بعث 
الرسل وانزل معهم الكتب . وكلتا  القضيتني قد 
توفر هلا من مناهج االستدالل واالدلة ما يكفي 
الثباهتا ، وابرزها منهج الدليل االستقرائي، وهو 
الثبات  العلامنيون  يعتمده   الذي  نفسه  املنهج 

. العلوم  العلمية يف شتى  احلقائق 
 فاما ان يؤمن العلامنيون بكل تطبيقات املنهج 
الطبيعية  العلوم  حقل  يف  سواء  االستقرائي 
مضاد  البنسلني  وان  اجلاذبية  بقانون  كااليامن 
كروية  االرض  وان  البكترييا  ضد  فعال  حيوي 
واحلقائق  الطبيعية  القوانني  من  ذلك  وغري 
العلمية،  وكذلك يف حقل االيامن باهلل وباالنبياء، 
وليس    ، مجيعا  التطبيقات  يرفضوا  ان  واما 
حقل  يف  املنهج  تطبيقات  يرفضوا  ان  بامكاهنم 
إذن البد   ، يوافقهم احد عىل ذلك  إذ ال  العلوم 
االيامن  حقل  يف  املنهج  بتطبيقات  يؤمنوا  ان  هلم 
باهلل وباالنبياء وبالتايل تسقط دعواهم ان االيامن 
اجلهل  من  ناشئ  او  خرافة  وبانبيائه  تعاىل  باهلل 
بتفسري الطبيعة )انظر مقالة املنهج االستقرائي يف 

.) العدد  هذا 
ويرتتب عىل ذلك اعتبار كتب االنبياء بقدر ما 
املنهج االستقرائي  اثبات وفق  ادلة  يتوفر هلا من 
الكريم  القرآن  واوهلا   ، صادقة  معرفية  مصادر 
الذي الياتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه، 
 برواية اهل بيته ثم مع  ثم احاديث النبي 
ما ينسجم منها برواية اصحابه ثم ما ال يتعارض 
الكريم  القرآن  مع  االنبياء  وكتب  التوراة  من 

. الثاين  الفصل  وتفصيل ذلك يف 

إّن هذه الدراسة الشاملة التي قمنا هبا كشفت عن االسس املنطقية لالستدالل االستقرائي، الذي يضّم كّل 

ألوان االستدالل العلمي القائم عىل أساس املالحظة والتجربة. واستطاعت أن تقّدم اجتاهًا جديدًا يف نظرية 

املعرفة يفرّس اجلزء األكرب منها تفسريًا استقرائيًا مرتبطًا بتلك االسس املنطقية التي كشف عنها البحث.

وتربهن هذه الدراسة يف نفس الوقت، عىل حقيقة يف غاية األمهية من الناحية العقائدية. وهي اهلدف احلقيقي 

الذي توّخينا حتقيقه عن طريق تلك الدراسة.

املالحظة  املستمّدة من  العلمية  االستدالالت  كّل  تقوم عليها  التي  املنطقية  أّن االسس  احلقيقة هي  وهذه 

والتجربة، هي نفس االسس املنطقية التي يقوم عليها االستدالل عىل إثبات الصانع املدّبر هلذا العامل، عن 

العامل من مظاهر احلكمة والتدبري، فإّن هذا االستدالل- كأّي استدالل علمي آخر-  به  طريق ما يّتصف 

للدليل االستقرائي يف كلتا مرحلتيه. التي حّددناها  العاّمة  للطريقة  بطبيعته، وتطبيق  استقرائي 

فاإلنسان بني أمرين: فهو إّما أن يرفض االستدالل العلمي ككّل، وإّما أن يقبل االستدالل العلمي، ويعطي 

لالستدالل االستقرائي عىل إثبات الصانع نفس  القيمة التي يمنحها لالستدالل العلمي.

وهكذا نربهن عىل أّن العلم واإليامن مرتبطان يف أساسهام املنطقي االستقرائي، وال يمكن- من وجهة النظر 

املنطقية لالستقراء- الفصل بينهام.

وهذا االرتباط املنطقي بني مناهج االستدالل العلمي، واملنهج الذي يّتخذه االستدالل عىل إثبات الصانع 

بمظاهر احلكمة، قد يكون هو السبب الذي أّدى بالقرآن الكريم إىل الرتكيز عىل هذا االستدالل من بني ألوان 

االستدالل املتنّوعة عىل إثبات الصانع، تأكيدًا للطابع التجريبي واالستقرائي للدليل عىل إثبات الصانع.

فإّن القرآن الكريم- بوصفه الصيغة اخلامتة ألديان السامء- قد قّدر له أن يبدأ بمامرسة دوره الديني مع تطّلع 

اإلنسان نحو العلم، وأن يتعامل مع البرشية التي أخذت تبني معرفتها عىل أساس العلم والتجربة، وحتّدد 

هبذه املعرفة موقفها يف كّل املجاالت. فكان من الطبيعي- عىل هذا األساس- أن يّتجه القرآن الكريم إىل 

العلمي، ويقوم عىل نفس  املنهج احلقيقي لالستدالل  يمّثل  الذي  الدليل  القصد واحلكمة- بوصفه  دليل 

اسسه املنطقية-، ويفّضله عىل سائر الصيغ الفلسفية لالستدالل عىل وجود اهلل تعاىل.

هذا إضافة إىل أّن الدليل التجريبي عىل وجود اهلل- الذي يضع هذا الكتاب أساسه املنطقي- أقرب إىل الفهم 

البرشي العام، وأقدر عىل مل ء وجدان اإلنسان- أّي إنسان- وعقله باإليامن من الرباهني الفلسفية ذات 

الصيغ النظرية املجّردة التي يقترص معظم تأثريها عىل عقول الفالسفة وأفكارهم.

ُه َعىَل ُكلِّ َشْ ٍء َشِهيٌد«. ُه احلَقُّ أَو مَلْ َيْكِف بَِربَِّك أ نَّ َ هَلُْم أ نَّ  »َسنُِرهيِْم آَياتِنَا يِف اآل َفاِق َويِف أ ْنُفِسِهْم َحتَّى َيَتَبنيَّ
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 الفصل الثاني: 
 مصادرنا عن تاريخ العراق القديم

وجغرافيته التاريخية 

القديم  العراق  تاريخ  عن  معلوماتنا  نستمد 
منها  مصادر  عدة  من  التارخيية  وجغرافيته 
تتمثل  التي  القديم  العراقي  االنسان  خمّلفات 
من  والكهوف  االثرية  التلول  عنه  تكشف  بام 
العظمية  واهلياكل  واالواين  احلجرية  االدوات 
واملنحوتات واالبنية مضافا اىل ما ذكرته املصادر 

وهي:  املدّونة 

1. القرآن الكريم وأحاديث النبي  برواية اهل 
يف  املعصومني    بيته 

كتاب الكايف وغريه: فقد ذكر القرآن اسم مدينة 
)طور  جبل  فيها  ان    عيل  االمام  وقال  بابل 
سينني( الذي اقسم اهلل تعاىل به فقال عنه ﴿َوُطوِر 
ِسيِننَي﴾ اتلني/2 وهو النجف ويسمى بظهر الكوفة 
وهو )اجلودي( موضع استقرار سفينة الطوفان، 

تارخيية واجلغرافية.  احلقائق  وغري ذلك من 

وتعرف  هبا:  امللحقة  الدينية  والكتب  التوراة   .2
عند املسيحيني بـ )العهد القديم( ويف قباهلا العهد 
والكتب  االربعة  االناجيل  به  ويريدون  اجلديد 
حرفها  قد  الكتب  وهذه  هبا،  امللحقة  الكتب 
َكَِم َعْن 

ْ
فُوَن ال علامء اليهود وعلامء النصارى ﴿ُيَرِّ

معرفته  يمكن  التحريف  هذا  ولكن  َمواِضِعِه﴾ 
تعاىل:  اهلل  قال  وقد  الكريم  القرآن  مع  باملقارنة 
قاً ِلا بنََي يََديِه ِمَن  َك الِكتاَب بِالَقِّ ُمَصدِّ

َ
نَزنلا إِل

َ
﴿ َوأ

املائدة/48.  َعلَيِه﴾  َوُمَهيِمناً  الِكتاِب 
اي  الِكتاَب﴾:  َك 

َ
إِل نَزنلا 

َ
﴿َوأ تعاىل  قوله 

القرآن. 
ِمَن  يََديِه  بنََي  ِلا  قاً  ُمَصدِّ  ﴿ تعاىل  وقوله 
الِكتاِب﴾: اي مؤمنا بتوراة موسى اهنا وحي من 
بعد موسى. األنبياء اآلخرين  اهلل وكذلك كتب 

عليها  وقبانا  رقيبا  اي  َعلَيِه﴾  ﴿َوُمَهيِمناً  قوله 
وميزانا هلا، ألهنا قد زيدت وانقصت يف قليل او 
الناقص  الزائد من  القبان ملعرفة  كثري  فالبد من 
كتب  فان  وهكذا  القرآن.  هو  الرقيب  وهذا 
كثرية  صحيحة  معلومات  فيها  االولني  االنبياء 
ولكن معرفتها بحاجة اىل مقارنتها مع القرآن فام 

وافق القرآن او سكت عنه اخذنا به، وما خالف 
القرآن علمنا انه حمّرف، ومن هذا القبيل ما ذكرته 
التوراة: من ان اهلل برش ابراهيم بانه بارك اسامعيل 
من  عرش  واثني    حممدا  ذريته  من  جعل  بان 
اهلل  بان  ارسائيل  بني  برش  موسى  وان  بيته،  اهل 
وزيرا  ومعه    حممدا  هلم  يبعث  سوف  تعاىل 
من اهل بيته من مكة. ومنها ايضا ان اجلنة التي 
خلق اهلل عليها آدم وحواء قد كانت يف العراق يف 
فيه دجلة  االربعة  االهنار  الرسويب حيث  السهل 
ولد  ابراهيم  وان  له.  اخران  وفرعان  والفرات 
هاجر  وانه  الكلدانيني،  عاصمة  بابل  مدينة  يف 
الكوفة«  وان اسامعيل ولد  ـ  اىل غرب »الفرات 
فيها ثم امره ا اهلل تعاىل ان يسكنه يف احلجاز، وغري 

التوراة(.  ملفوفة  احلقائق.   )صورة  ذلك من 

رقيم(  )مجع  قم  الرُّ وهي  املسامرية:  الكتابات   .3
وسوريا  العراق  يف  التنقيبات  عنها  كَشفت  التي 
ان  منها  كثرية،  بمعلومات  امدتنا  وقد  ومرص 
اسام  تكون  ان  قبل  بابل،  ملدينة  اسم  هو  سيناء 
لشبه اجلزيرة بني مرص وفلسطني والبحر االمحر، 

هي:  املسامرية  الوثائق  واهم  ذلك.  وغري 
ادم  اسامء  ذكرت  وقد  السومرية  امللوك   قائمة 
لوح  ونوح. )صورة  ادريس  ومنهم  التسعة  واوصيائه 

بة( لكتا ا

قائمة 

ك  لملو ا

 2000( السومرية 

ي 
�ف اكتشفت  الميالد(  قبل 

الرسا أو كما يسميها السكان المحليون 

تل السنكرة أو سنكرة مدينة سومرية 

أثرية 

تقع  هامة 

العراق.  جنوب 

ي 
�ف حاليا  القطيعة  منطقة  ي 

�ف

ي تقع ضمن حدود 
جهة الجزيرة. ال�ت

دراية. االإ قار  ذي  محافظة 
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باللغة  نوح(  )اسم  »زيوسدرا«  طوفان   قصة 
 . ية مر لسو ا

عرش  احلادي  والفصل  املقدمة  »جلجامش«   ملحمة 
االكدية.  باللغة 

 ملحمة »اتراحاسيس« باللغة االكدية. 
 لوح »ادابا« اول الرسل ادريس. 

 مسلة رشيعة »محورايب«. 

العراق  عن  القديمة  اليونانية   الكتابات    .4
 : يم لقد ا

 كتاب »هريودوت«  )483- 5)4ق. م( الذي ذكر 
ان بابل كانت تقع عىل البحر االمحر. 

بابل   كتب »بريوسس« )ق3 قبل امليالد( عن تاريخ 
ان هناك شخصا  فيه  اىل زمانه، وذكر  اخلليقة  اول  من 
وله  سمكة  شكل  شكله  »يونس«  »اوانوس«  باسم 
راس اخر هو راس انسان وقد علَّم اهل بابل القانون 

املتمدنة.  احلياة  اىل  اهلمجية  من  وحوهلم  واحلضارة 
 كتاب »بطليموس« )ت 68)م( يف اجلغرافية الذي 
اخلليج  عىل  تقع  واهنا  بابل  جبال  فيها  بابل  ان  ذكر 

الفاريس. 

5. كتابات اجلغرافيني واملؤرخني العرب:
ان  ذكر  الذي  /897م(  )8)هـ  )ت   »اليعقويب« 
الصني  سفن  وان  امللح  بحر  ساحل  عىل  تقع  النجف 

اليعقويب( كتاب  )صورة  النجف.  اىل  تصل  كانت 
ذكر  الذي  /957م(  346هـ  )ت   »املسعودي« 
بالبحر  يسمى  النجف  عليه  تقع  الذي  امللح  بحر  ان 

  . حلبيش ا
 »ياقوت احلموي« )6)6هـ /9)))( يف كتابه معجم 

البلدان الذي ذكر ان النجف يتصل به بحر فارس. 

6. بحوث اجليولوجيني املعارصين:
جديدة  »نافذة  بعنوان:  الساكني«  »جعفر   بحث 
الجيولوجية  الدالئل  ضوء  في  الفراتين  تاريخ  على 
والمكتشفات اآلثارية« الذي كشف عن جمرى الفرات 
القديم قبل مليون سنة انه كان جيرى غرب النجف وان 

. له.  الرشقي  اجلرف  النجف هي  طارات 

ودوت  ه�ي
)Herodotus(

م.  ق.   )425-  484( ف  ب�ي ة  الف�ت ي 
�ف عاش  ي 

يونا�ف مؤرخ  هو 
ولد بمدينة "هاليكارناسوس" المعروفة حاليا باسم "كاريا" 
الميالد حسب  قبل  الخامس  القرن  وعاش خالل  تركيا.  ي 

�ف
معظم المصادر التاريخية. أطلق عليه الغربيون لقب أبو 
التاريخ، حيث كان أول مؤرخ يجمع مادته بطريقة منهجية 
وقد  وجديدة.  شيقة  بطريقة  ويرسدها  البناء،  ومكتملة 
بالبحر  المحيطة  البلدان  حال حول  وال�ت االأسفار  كث�ي  كان 

المتوسط. االأبيض 
ودوت" يعت�ب هو  كتابه التاريخ المعروف باسم "تاريخ ه�ي

ودوت. العمل الوحيد المتأكد من نسبته إىل ه�ي
ف  ف اليوناي�ي والموضوع االأساىس للكتاب هو تاريخ الحروب ب�ي
اطورية الفارسية وملوكها االأوائل  م�ب والفرس، وتوسعات االإ

مثل:
1- كورش )557 – 530 ق.م.( – الكتاب االأول.

من  وجزء  الثا�ف  الكتاب   – ق.م.(   522  –  530( ف  قمب�ي  -2
الثالث.

3- داريوش )521 – 486 ق.م.( – بقية الكتاب الثالث ثم 
والسادس. والخامس  الرابع 

4- أكرسگيس )468 – 479 ق.م.( – السابع والثامن والتاسع.

كالوديوس بتوليمايوس )83ـ161م(، المعروف باالسم "بطليموس" وأيضا باالسم "الحكيم بطليموس"، عالم رياضيات 

ي وعالم فلك ومنجم وهو صاحب العديد من االأطروحات العلمية، ثالثة منها بالتحديد لها تأث�ي كب�ي 
إغريقي، وجغرا�ف

سالمية واالأوروبية.  عىل العلوم االإ

ي تعرف االآن باسم المجسطي وقد ترجمها 
االأوىل: هي االأطروحة الفلكيه والرياضية ال�ت

ي كتاب "مخترص المجسطي" وكتاب 
ف بن إسحاق ثم نقحها ابن سينا �ف ي حن�ي العالم العر�ب

الشفاء. 

والثانية: هي الجغرافيا، وهي مناقشة مستفيضة لجغرافية المعرفة اليونانية ـ الرومانية 

ي العالم.
�ف

ي 
ال�ت ابيبلوس "الكتب االأربعة"  الفلكية المعروفة تي�ت التنجيمية  والثالثة: هي االأطروحة 

ي عرصه وكان هذا الكتاب أساس كل 
حاول تكييف االأبراج النجمية إىل فلسلفة أرسطو �ف

ي يتبعها المنجمون منذ أقدم العصور.
ف التنجيم ال�ت قوان�ي
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الفصل الثالث : بحوث تاريخ العراق

العراق يف ظل كتب االنبياء بلد بداية البرش 
وهو  آدم  نبوة  االوىل  النبوة  بلد  هو  وهنايتهم، 
بلد ادريس اول الرسل، وهو بلد نوح الويص 
الثالث إلدريس كام هو بلد احلسني الويص 
االوصياء  بلد  وهو  االنبياء.  خلاتم  الثالث 
الطويل  العمر  صاحب  تاسعهم  آلدم  التسعة 
حيث صفى عىل يده احلساب مع الظاملني من 
البرش واسكنه الكوفة جنة االرض وهي قلب 
العراق والعامل القديم. وهو بلد االئمة التسعة 
 تاسعهم صاحب العمر  من ذرية احلسني 
الطويل املهدي املنتظر إذ سوف ُيصفى عىل يده 
احلساب مع الظاملني من البرش ويسكنه الكوفة 
وقلب  احلديث  العراق  وقلب  االرض  جنة 

العامل يف الغد املرشق.
حييا  ان  تعاىل  اهلل  االنبياء: قّدر  يف  اهلل  خمطط 
البرش عىل االرض اىل أجل مسمى، وان يبعث 
هلم االنبياء ليخربوهم هبدف اخللقة وأهنا دار 
اىل  ثم  للحساب  قيامة  يوم  هناك  وان  اختبار 

اخللود اما يف اجلنة واما يف النار.
وقد كشف اهلل تعاىل ألول انبيائه خمططه يف 
وأخربنا  عليهم،  يقع  وما  واسامئهم  االنبياء 
من  العهد  اخذ  قد  تعاىل  انه  الكريم  القرآن 
النبي السابق ان يبرش بالالحق كام اخذ العهد 
بوصفه    بمحمد  يبرشوا  ان  اجلميع  من 
من  عرش  االثني  وبأوصيائه  االنبياء  خاتم 
اهل بيته وان الثاين عرش منهم هو املهدي 
 الذي يقيم دولة العدل يف االرض  املنتظر 

. كلها
ويف ضوء ذلك فان مراحل سري االنبياء التي 
 خامتهم  قدرها اهلل من زمن آدم واىل حممد 

تكون كام ييل:
مرحلة نبوة آدم واوصيائه اىل نوح )عرشة(.

مرحلة اوصياء نوح.
واسحاق  واسامعيل  ابراهيم  مرحلة 

. ب يعقو و
)اثنا  ذريته  من  واالئمة  يوسف  مرحلة 

. ) عرش
االوىل  الوجبة  هارون  وآل  موسى  مرحلة 

عرش(. )اثنا 
مرحلة داود وسليامن.

رجعة  اىل  الثانية  الوجبة  هارون  آل  مرحلة 
عام. مائة  موته  بعد  عزير 

)اخلمسة  الثالثة  الوجبة  هارون  آل  مرحلة 
عمران(. آل  من 

بيته  واهل    حممد  اخلامتة  النبوة  مرحلة 
.عرش االثنا 

تاريخ  األنبياء؟ ندرس  تاريخ  ندرس  ذا   ملا 
املقدمة،  يف  علينا  مر  كام  العربة  ألخذ  االنبياء 
يف  اهلل  خمطط  من  ُأنِجز  قد  كم  لنعرف  وايضا 

األرض. عىل  مسريهتم  من  بقي  وكم  انبيائه 
ويقسم تاريخ العراق إلى خمسة اجزاء:

اجلزء األول: العراق القديم )االلف الثامن 
قبل امليالد اىل هناية االلف االول قبل امليالد(، 
وهو عهد النبوات األوىل: آدم ونوح وابراهيم 

وموسى وعيسى.
املبكر  االسالمي  الثاين: العراق  اجلزء 
ظهور  عهد  وهو  7-9م(،   / )القرن)-3هـ 
نبي اإلسالم وأوصيائه األئمة االثنا عرش من 
   آل حممد  ونشاطهم فيه من االمام عيل 
االمام  والد  العسكري  احلسن  وفاة  اىل 

. املهدي
الوسيط  االسالمي  الثالث: العراق  اجلزء 
)القرن 3-9هـ/9-6) م(، وهو عرص والدة 
االمام املهدي  وغيبته ومرجعية محلة علوم 
الصغرى  الغيبة  عرص  يف    البيت  اهل 

والكربى.
احلديث  االسالمي  الرابع: العراق  اجلزء 

6)-))م(.  / 0)-5)هـ  )القرن 
التاريخ  هناية  يف  اخلامس: العراق  اجلزء 
 )او الباقي من خطة  وعرص ظهور املهدي 

التاريخ(. يف  اهلل 
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الشهيد الصدر يواجه االلحاد 
التجريبي:

جتريبيًا  دليال  )رض(  الصدر  الشهيد  شيَّد 
األسس  شيد  ان  بعد  تعاىل  اهلل  وجود  عىل 
واالستقرائي  التجريبي  للدليل  املنطقية 

 . مًا عمو
بصياغته  الدليل  هذا  عن  بيان  ييل  وفيام 

نفسه.  الصدر  الشهيد  قبل  من  املبسطة 
لنا  البد  الدليل  هذا  بعرض  نبدأ  ان  وقبل 
كام قال الشهيد الصدر : ان نتعرف عىل املنهج 
مدى  وعىل  عليه  العلمي  الدليل  قام  الذي 
اكتشاف  عليه يف  به واالعتامد  الوثوق  امكان 

احلقائق. 
العلمي  بالدليل  خمترص  تعريف  ييل  وفيام 

االستقرائي.  واملنهج  الدليل  بني  والفرق 

ما هو الدليل العلمي؟
يعتمد  دليل  كل  هو  العلمي:  الدليل 
الدليل  منهج  ويّتبع  والتجربة  احلس  عىل 
االحتامالت.  القائم عىل حساب  االستقرائي 

: قباله  ويف 
الدليل الريايض: هو الدليل الذي يستعمل 
يف جمال الرياضيات البحتة واملنطق الصوري 
ويقوم دائام عىل مبدأ عدم التناقض القائل ان 

)أ(هي )أ( وال يمكن ان ال تكون )أ(. 
والدليل الفلسفي: هو الدليل الذي ُيعتمد 
اخلارجي  العامل  يف  موضوعي  واقع  إلثبات 
التي  املعلومات  وهي  عقلية  معلومات  عىل 
ال حتتاج اىل احساس وجتربة اضافة اىل مبادئ 

الريايض.  الدليل 

ما الفرق بين المنهج والدليل؟
منهج الدليل غري الدليل نفسه. 

 فانت قد تستدل عىل ان الشمس اكرب من 
هنا  واملنهج  ذلك،  يقولون  العلامء  بان  القمر 
هو )اختاذ قرارات العلامء دليال عىل احلقيقة(. 
ان فالنا سيموت برسعة  تستدل عىل  وقد 
انه  احللم  ذلك  يف  ورايت  حلام  رايت  بانك 
دليال  االحالم  )اختاذ  هو  هنا  واملنهج  مات، 

احلقيقة(.  عىل 
مزدوج  االرض  ان  عىل  تستدل  وقد 
وموجب  سالب  قطبان  وهلا  كبري  مغناطييس 
مستوى  يف  املوضوعة  املغناطيسية  االبرة  بان 
الشامل  اىل  طرفيها  باحد  دائام  تتجه  افقي 
)اختاذ  هو  هنا  واملنهج  اجلنوب،  اىل  وباالخر 
ترتبط  استدالل  كل  وصحة  دليال(  التجربة 
يعتمد  الذي  املنهج  بصحة  اساسيا  ارتباطا 

 . عليه

ما هي خطوات المنهج االستقرائي:
عىل  القائم  االستقرائي  الدليل  منهج  ان 

اذا  تلخيصه  يمكن  االحتامالت  حساب 
اخلطوات  يف  والوضوح  البساطة  توخينا 

التالية))): اخلمس 
احلس  جمال  يف  نواجه  الخطوة االولى اننا 
ومتكاملة  مرتابطة  عديدة  ظواهر  والتجربة 

التجربة(.  يف  املالحظة  بخطوة  ها  )ولنسمِّ

مالحظتها  بعد  الخطوة الثانية ننتقل 
يف  واملطلوب  تفسريها،  مرحلة  اىل  وجتميعها 
لتفسري  صاحلة  فرضية  نجد  ان  املرحلة  هذه 
تلك الظواهر وتربيرها مجيعا، ونقصد بكوهنا 
كانت  اذا  اهنا  الظواهر  تلك  لتفسري  صاحلة 
مع  تتناسب  او  تستبطن  فهي  الواقع  يف  ثابتة 
وجود مجيع الظواهر التي هي موجودة فعال، 
ها بخطوة اعطاء الفرضية الصاحلة(.  )ولنسمِّ

هذه  ان  نالحظ  الخطوة الثالثة ان 
الفرضية اذا مل تكن صحيحة وثابتة يف الواقع، 
جمتمعة  كلها  الظواهر  تلك  تواجد  ففرصة 
عدم  افرتاض  عىل  انه  بمعنى  جدا،  ضئيلة 
صحة الفرضية تكون نسبة )احتامل وجودها 
منها  واحد  عدم  او  عدمها  احتامل  اىل  مجيعا 
او  املائة  يف  كواحد  جدا  ضئيلة  االقل(  عىل 
بخطوة  )ولنسمها  وهكذا،  االلف  يف  واحد 

الفرضية(.  كذب  احتامل 
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0

من  نستخلص  الخطوة الرابعة ان 
الفرضية صادقة ويكون  الثالثة ان  اخلطوات 
الظواهر  تلك  وجود  صدقها  عىل  دليلنا 
االوىل،  اخلطوة  يف  بوجودها  احسسنا  التي 

الفرضية(.  ترجيح  خطوة  ها  )ولنسمِّ
1
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0



تلك  اثبات  درجة  الخطوة الخامسة ان 
الظواهر للفرضية املطروحة يف اخلطوة الثانية 

املطلب  لتسهيل  اسام  خطوة  لكل  وضعنا   (((
والجل التوسعة يف فهم خطوات املنهج ومراحل 
املنطقية  االسس  راجع  االستقرائي  الدليل 
 .4(0-(55 ص   ،(47-(46 ص  لالستقراء 

تتناسب عكسيا مع النسبة املذكورة يف اخلطوة 
الظواهر  تلك  وجود  احتامل  وهي  الثالثة 
منها  واحد  عدم  او  عدمها  احتامل  اىل  مجيعا 
كانت  وكلام  الفرضية،  كذب  افرتاضه  عىل 
أكرب  االثبات  درجة  كانت  اقل  النسبة  هذه 
حتى تبلغ يف حاالت اعتيادية كثرية اىل درجة 
ها  )ولنسمِّ الفرضية،  بصحة  الكامل  اليقني 

بالفرضية(.  اليقني  بخطوة 
1

0.5 0.5

0



هذه هي اخلطوات التي نتبعها عادة يف كل 
استدالل استقرائي يقوم عىل اساس حساب 
االعتيادية  احلياة  جمال  يف  سواء  االحتامل 
جمال  يف  او  العلمي  البحث  صعيد  عىل  او 
استداللنا عىل الصانع احلكيم سبحانه وتعاىل. 

كيف نقّيم المنهج االستقرائي:
الدليل  منهج  لتقييم  طريقتان  هناك 
به: الوثوق  امكان  مدى  وحتديد  االستقرائي 

االوىل: عن طريق حتليله منطقيا واكتشاف 
عليها  يقوم  التي  والرياضية  املنطقية  االسس 
االسس  كتاب  اىل  موكولة  الطريقة  وهذه 

ملنطقية.  ا
االخرى  تطبيقاته  ضوء  يف  تقييمه  الثانية: 
انسان  كل  من  عموما  هبا  املعرتف  العلمية 
عليه  يعتمد  الذي  املنهج  ان  فنوضح  سوي 
نفس  هو  احلكيم  اخلالق  وجود  عىل  الدليل 
نثق  التي  استدالالتنا  نعتمده يف  الذي  املنهج 

االعتيادية.  اليومية  حياتنا  يف  الثقة  كل  هبا 
تستلم  حني  االعتيادية  حياتك  يف  فأنت 
رسالة بالربيد فتعرف بمجرد قراءهتا عىل اهنا 

اخيك.  من 
وحني جتد ان طبيبا ينجح يف عالج حاالت 
انه طبيب  به وتعرف عىل  فتثق  كثرية  مرضية 

حاذق. 
عرش  يف  بنسلني  ابرة  تستعمل  وحني 
يف  إستعامهلا  فور  وتصاب  مرضية  حاالت 
كل مرة باعراض معينة متشاهبة فتستنتج من 
ذلك ان يف جسمك حساسية خاصة جتاه مادة 

 . لبنسلني ا
واشباهها  االستدالالت  هذه  كل  يف  انت 
تستعمل يف احلقيقة منهج الدليل االستقرائي 

االحتامالت.  حساب  عىل  القائم 
حينام  العلمي  بحثه  يف  الطبيعي  والعامل 
الحظ خصائص معينة يف املجموعة الشمسية 
اجزاء من  كانت  اهنا  فيتعرف يف ضوئها عىل 
الشمس وانفصلت عنها. وحينام استدل عىل 
املجموعة  هذه  اعضاء  احد  )نبتون(  وجود 
واستخلص ذلك من ضبط مسارات حركات 

باحلس.  نبتون  يكتشف  ان  قبل  الكواكب 
عىل  معينة  ظواهر  ضوء  يف  استدل  وحينام 
املجهر  اىل  التوصل  قبل  )االلكرتون(  وجود 

الذري. 
احلاالت  هذه  كل  يف  الطبيعي  العامل  ان 
الدليل  منهج  احلقيقة  يف  يستعمل  ونظائرها 
االحتامالت.  القائم عىل حساب  االستقرائي 
الذي  الدليل  منهج  هو  نفسه  املنهج  وهذا 
جتده فيام ييل الثبات وجود اهلل سبحانه وتعاىل 
استعراض  عند  وضوح  بكل  سنراه  ما  وهذا 

الدليل.  ذلك 

مثال من الحياة االعتيادية:
بالربيد  رسالة  تتسلم  حني  انك  آنفا  قلنا 
ال  اخيك  من  اهنا  عىل  فتتعرف  وتقرأها 
مواصلتك  يف  يرغب  ممن  آخر  شخص  من 
ومراسلتك متارس بذلك استدالال استقرائيا 
هذه  كانت  ومهام  االحتامل  حساب  عىل  قائام 
اخيك(  قبل  من  الرسالة  ان  )وهي  القضية 
قضية  احلقيقة  يف  فهي  نظرك  يف  واضحة 
للمنهج  وفقا  استقرائي  بدليل  استنتجتها 

ملتقدم: ا
املالحظة  خطوة  وهي  االوىل  فاخلطوة 

: والتجربة 
 تواجه فيها ظواهر عديدة من قبيل:

اسم  مع  يتطابق  اسام  حتمل  الرسالة  ان 
متاما.  اخيك 

التي  الطريقة  بنفس  مجيعا  كتبت  قد  واهنا 
يكتب هبا اخوك االلف والباء واجليم والدال 

احلروف.  آخر  اىل  والراء 
وان الكلامت والفوارق بينها نسقت بنفس 

الطريقة التي اعتادها أخوك. 
وما  متانته  ودرجة  التعبري  اسلوب  وان 
يشمل عليه من نقاط قوة او ضعف يتامثل مع 

اخيك.  لدى  التعبري  اساليب  من  تالفه  ما 
االخطاء  وبعض  االمالء  طريقة  وان 
نفس  هي  الرسالة  يف  املتواجدة  االمالئية 
اخوك  اعتادها  التي  االخطاء  الطريقة ونفس 

كتابته.  يف 
وان املعلومات التي تتحدث عنها الرسالة 

هي معلومات يعرفها اخوك عادة. 
وان الرسالة تطلب منك اشياء وتعلن عن 
وارائه  اخيك  حاجات  مع  متاما  تتوافق  اراء 

عنه.  تعرفها  التي 
اعطاء  خطوة  وهي  الثانية  اخلطوة  ويف 

الصاحلة:  الفرضية 
تتساءل هل الرسالة قد ارسلها اخي ايلَّ او 

اهنا من شخص آخر حيمل نفس االسم؟
لتفسري  صاحلة  فرضية  لديك  ان  جتد  وهنا 
وتربير كل تلك الظواهر وهي ان تكون هذه 
الرسالة من اخيك حقا، فاذا كانت من اخيك 
املعطيات  تلك  كل  تتوفر  ان  الطبيعي  فمن 

االوىل.  املرحلة  يف  الحظتها  التي 

الدليل العلمي على اثبات الصانع الحكيم
آية اهلل العظمى الشهيد  السيد حممد باقر الصدر
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احتامل  خطوة  وهي  الثالثة  اخلطوة  ويف 
الفرضية: كذب 

تطرح عىل نفسك السؤال التايل: اذا مل تكن 
كانت من شخص  بل  اخي  الرسالة من  هذه 
تلك  كل  فيها  تتواجد  ان  فرصة  هي  فام  آخر 
التي  والظواهر  واخلصائص  املعطيات 

االوىل؟ اخلطوة  يف  الحظتها 
الفرضية بحاجة اىل جمموعة كبرية  ان هذه 
من االفرتاضات، الننا لكي نحصل عىل كل 
احلالة  هذه  يف  واخلصائص  املعطيات  تلك 
حيمل  آخر  شخصا  ان  نفرتض  ان  جيب 
طريقة  يف  متاما  اخاك  ويشابه  االسم،  نفس 
واجليم  والباء  االلف  من  احلروف  كل  رسم 
ويشاهبه  الكلامت  وتنسيق  وغريها  والدال 
الثقافة  مستوى  ويف  التعبري  اسلوب  يف  ايضا 
املعلومات  من  عدد  ويف  واالمالئية  اللغوية 
واحلاجات ويف كثري من الظروف واملالبسات 
احتامل  يعترب  الصدف  من  جمموعة  وهذه 
عدد  ازداد  وكلام  جدًا  ضئيال  مجيعا  وجودها 
هذه الصدف التي البد من افرتاضها تضاءل 

فاكثر.  اكثر  االحتامل 
ترجيح  خطوة  وهي  الرابعة  اخلطوة  ويف 

الفرضية: صدق 
يف  الظواهر  هذه  كل  تواجد  مادام  نقول 
الرسالة امرا غري حمتمل اال بدرحة ضئيلة جدا 
اخيك  من  ليست  الرسالة  ان  افرتاض  عىل 
فمن املرجح بدرجة كبرية بحكم تواجد هذه 
اخيك.  من  الرسالة  تكون  ان  فعال  الظواهر 
اليقني  خطوة  وهي  اخلامسة  اخلطوة  ويف 

: ضية لفر با
اخلطوة  يف  قررته  الذي  الرتجيح  بني  تربط 
من  ارسلت  قد  الرسالة  ان  )ومؤداه  الرابعة 
يف  قررهتا  التي  االحتامل  ضئالة  وبني  اخيك( 
اخلطوة الثالثة )وهي ضئالة احتامل ان تتواجد 
كل تلك الظواهر يف الرسالة بدون ان تكون 
من اخيك( ويعني الربط بني هاتني اخلطوتني 
مع  عكسيا  تتناسب  الرتجيح  ذلك  درجة  ان 
ضئالة هذا االحتامل فكلام كان هذا االحتامل 
قيمة  اكرب  الرتجيح  ذلك  كان  درجة  اقل 
واقوى اقناعا واذا مل تكن هناك قرائن عكسية 
فسوف  اخيك  من  الرسالة  تكون  ان  تنفي 
القناعة  اىل  اخلمس  اخلطوات  هذه  من  تنتهي 

اخيك.  من  الرسالة  بان  الكاملة 

مثال للمنهج من طرائق العلماء في 
االستدالل على النظرية العلمية 

واثباتها:
الكواكب  نشوء  نظرية  املثال  هذا  وليكن 
التسع  السيارة  الكواكب  )ان  السيارة ونصها 
عنها  انفصلت  حيث  الشمس  من  اصلها 
وعلامء  السنني(  ماليني  قبل  ملتهبة  كقطع 
النظرية  العموم يف اصل  يتفقون عىل  الطبيعة 
عن  القطع  تلك  انفصال  سبب  يف  وخيتلفون 

 . لشمس ا
ضمن  يتم  النظرية  اصل  عىل  واالستدالل 

التالية: اخلطوات 
ففي اخلطوة االوىل: وهي خطوة املالحظة 

والتجربة:
ادركوها  ظواهر  عدة  العلامء  فيها  الحظ 

والتجربة.  احلس  بوسائل 

الشمس  حول  االرض  حركة  إن   .(
منسجمة مع حركة الشمس حول نفسها كل 

لرشق.  غرب  من  منها 
). ان دوران االرض حول نفسها متوافق 
مع دوران الشمس حول نفسها أي من غرب 

لرشق. 
3. ان االرض تدور حول الشمس يف مدار 
تكون  بحيث  الشمس  استواء  خط  يوازي 
عىل  واقعة  نقطة  واالرض  كقطب  الشمس 

الرحى. 
منها  تتألف  التي  العنارص  نفس  ان   .4

تقريبا.  الشمس  يف  موجودة  االرض 
العنارص  نسب  بني  توافقا  هناك  ان   .5
واالرض  الشمس  بني  الكم  ناحية  من 
فيهام  السائد  العنرص  هو  مثال  فاهليدروجني 

 . معا
دوران  رسعة  بني  انسجاما  هناك  ان   .6
وبني  نفسها  وحول  الشمس  حول  االرض 

نفسها.  حول  الشمس  دوران  رسعة 
االرض  عمري  بني  انسجاما  هناك  ان   .7
والشمس حسب تقدير العلم لعمر كل منها. 
8. ان باطن االرض ساخن وهذا يثبت ان 

االرض يف بداية نشوئها كانت حارة جدا. 
هذه بعض الظواهر التي الحظها العلامء يف 

اخلطوة االوىل بوسائل احلس والتجربة. 
إعطاء  خطوة  وهي  الثانية  اخلطوة  ويف 

الصاحلة: الفرضية 
ان  يمكن  فرضية  هناك  ان  العلامء  وجد 
لوحظت  التي  الظواهر  تلك  كل  هبا  تفرس 
ثابتة  كانت  اذا  اهنا  بمعنى  االوىل  اخلطوة  يف 
مجيعا  الظواهر  هذه  تستبطن  فهي  الواقع  يف 
االرض  ان  هي  الفرضية  وهذه  وتربرها. 
عنها  وانفصلت  الشمس  من  جزءا  كانت 
التقدير  هذا  عىل  فانه  االسباب  من  لسبب 
الظواهر  ذلك  اساس  عىل  نفرس  ان  لنا  يتاح 

 . مة ملتقد ا
اما الظاهرة االوىل )وهي أن حركة االرض 
الشمس  حركة  مع  منسجمة  الشمس  حول 
حول نفسها الن كال منهام من غرب لرشق( 
يصبح  احلركة  يف  التوافق  هذا  سبب  فألن 
الن  الفرضية  تلك  صحة  تقدير  عىل  واضحا 
أي جسم يدور اذا انفصلت منه قطعة وبقيت 
بنفس  تدور  فاهنا  غريه  او  بخيط  اليه  منشدة 

االستمرارية.  قانون  بمقتىض  االصل  اجتاه 
وكذلك االمر يف الظاهرة الثالثة ايضا. 

اللتان  واخلامسة  الرابعة  الظاهرة  واما 
يف  والشمس  االرض  توافق  عن  تعربان 
بوضوح  مفهومتان  فهام  نسبها  ويف  العنارص 
عىل اساس ان االرض جزء من الشمس الن 

الكل.  عنارص  نفس  اجلزء  عنارص 
واما الظاهرة السادسة )وهي االنسجام بني 
وحول  الشمس  حول  االرض  دوران  رسعة 
حول  الشمس  دوران  رسعة  وبني  نفسها 
نفسها( فقد عرفنا ان فرضية انفصال االرض 
من الشمس تعني ان حركتي االرض ناشئتان 
االنسجام  لنا  يفرس  وهذا  الشمس  حركة  من 

سببه.  وحيدد  املذكور 
االنسجام  )وهي  السابعة  الظاهرة  واما 
بني عمري االرض والشمس( فمن الواضح 
االنفصال،  نظرية  اساس  عىل  تفسريها 
يبدوا  التي  الثامنة  الظاهرة  يف  االمر  وكذلك 
كانت  نشوئها  بداية  يف  االرض  ان  منها 

الشمس  عن  انفصاهلا  فرضية  فإن  جدا  حارة 
ذلك.  تستبطن 

احتامل  خطوة  وهي  الثالثة  اخلطوة  ويف   
الفرضية: كذب 

يالحظ انه عىل افرتاض ان نظرية انفصال 
فمن  صحيحة  ليست  الشمس  من  االرض 
البعيد ان تتواجد كل تلك الظواهر وتتجمع 
ليس  التي  الصدف  من  جمموعة  تكون  الهنا 
منها  يتطلب  فاحتامل  مفهوم  ترابط  بينها 
نفرس  لكي  االفرتاضات  من  كبرية  جمموعة 

مجيعا.  الظواهر  تلك 
حول  االرض  حركة  انسجام  اىل  فبالنسبة 
نفسها  حول  الشمس  حركة  مع  الشمس 
نفرتض  ان  البد  لرشق  غرب  من  اهنا  يف 
الشمس  عن  بعيدا  جرما  كانت  االرض  ان 
من  جزء  كانت  ام  وحدها  خلقت  سواءا 
من  اقرتبت  ثم  عنها  انفصلت  أخرى  شمس 
املنطلقة  االرض  ان  ايضا  ونفرتض  الشمس 
حينام دخلت يف مدارها حول الشمس دخلت 
حينئذ  فتدور  الشمس  غرب  يف  تقع  نقطة  يف 
من غرب لرشق، أي مع اجتاه حركة الشمس 
مدار  يف  دخلت  قد  كانت  لو  اذ  نفسها  حول 
الشمس يف نقطة تقع يف رشق الشمس لكانت 

لغرب.  رشق  من  تدور 
االرض  حركة  بني  التوافق  اىل  وبالنسبة 
ان  يف  نفسها  حول  الشمس  ودوران  نفسها 
ان  مثال  نفرتض  لرشق  غرب  من  االجتاه 
الشمس االخرى التي انفصلت عنها االرض 

لرشق.  غرب  من  تدور  كانت  افرتاضا 
وبالنسبة اىل دوران االرض حول الشمس 
يف مدار يوازي خط استواء الشمس نفرتض 
مثال ان الشمس االخرى التي انفصلت عنها 
خط  نقطة  يف  عمودية  واقعة  كانت  االرض 

للشمس.  االستواء 
والشمس  االرض  توافق  اىل  وبالنسبة 
ان  نفرتض  ان  البد  نسبها  ويف  العنارص  يف 
انفصلت  التي  االخرى  الشمس  او  االرض 
نفس  عىل  تشتمل  كانت  قد  االرض  عنها 

متشاهبة.  وبنسب  الشمس  هذه  عنارص 
دوران  رسعة  بني  االنسجام  اىل  وبالنسبة 
وبني  نفسها  وحول  الشمس  حول  االرض 
نفرتض  نفسها  حول  الشمس  دوران  رسعة 
انفصلت  التي  االخرى  الشمس  ان  مثال 
عنها االرض انفجرت بنحو اعطت لالرض 
املنفصلة نفس الرسعة التي تتناسب مع حركة 

 . شمسنا
وبالنسبة اىل االنسجام بني عمري االرض 
نشوئها  بداية  يف  االرض  وحرارة  والشمس 
انفصلت  قد  كانت  االرض  ان  مثال  نفرتض 
من شمس اخرى هلا نفس عمر شمسنا واهنا 
حرارهتا  ارتفاع  اىل  ادى  نحو  عىل  انفصلت 

جدًا.  كبرية  بدرجة 
تلك  مجيع  تواجد  ان  نالحظ  وهكذا 
فرضية  صحة  عدم  تقدير  عىل  الظواهر 
من  جمموعة  افرتاض  اىل  حيتاج  االنفصال 
مجيعا  وجودها  احتامل  يعترب  التي  الصدف 
وحدها  االنفصال  فرضية  بينام  جدا  ضئيال 
كافية لتفسري كل تلك الظواهر والربط بينها. 
ترجيح  خطوة  وهي  الرابعة  اخلطوة  ويف 

الفرضية: صدق 
الظواهر  هذه  كل  تواجد  مادام  نقول 
اال  حمتمل  غري  امرا  االرض  يف  امللحوظة 

االرض  ان  افرتاض  عىل  جدا  ضئيلة  بدرجة 
ليست منفصلة عن هذه الشمس فمن املرجح 
بدرجة كبرية بحكم تواجد هذه الظواهر فعال 

الشمس.  عن  منفصلة  االرض  تكون  ان 
اليقني  خطوة  وهي  اخلامسة  اخلطوة  ويف 

: ضية لفر با
االرض  انفصال  فرضية  ترجيح  بني  يربط 
الرابعة  تقرر يف اخلطوة  الشمس كام  عن هذه 
تلك  كل  تتواجد  ان  احتامل  ضئالة  وبني 
منفصلة  تكون  ان  بدون  االرض  يف  الظواهر 
الثالثة  ا خلطوة  تقرر يف  الشمس كام  عن هذه 
كلام  انه  اخلطوتني  هاتني  بني  الربط  ويعني 
اخلطوة  يف  املوضحة  االحتامل  ضئالة  كانت 
الرابعة  اخلطوة  يف  الرتجيح  كان  اشد  الثالثة 

اكرب. 
نظرية  عىل  نستدل  االساس  هذا  وعىل 
املنهج  وهبذا  والشمس  االرض  انفصال 

بذلك.  كاملة  قناعة  عىل  العلامء  حصل 
نظرية  عىل  نستدل  االساس  هذا  وعىل 
املنهج  وهبذا  والشمس  االرض  انفصال 

بذلك.  كاملة  قناعة  عىل  العلامء  حصل 

خطوات الدليل العلمي الثبات 
الصانع الحكيم:

للدليل  العام  املنهج  عرفنا  ان  بعد 
االحتامالت  حساب  عىل  القائم  االستقرائي 
وبعد ان قيمنا هذا املنهج من خالل تطبيقاته 
االستدالل  عىل  االن  تطبيقه  نامرس  املتقدمة 
نفس  باتباع  وذلك  احلكيم  الصانع  الثبات 

السابقة.  اخلطوات 
الخطوة االولى وهي خطوة املالحظة:

نالحظ توافقا مطردا بني عدد كبري وهائل 
االنسان  حاجة  وبني  املنتظمة  الظواهر  من 
نجد  نحو  عىل  له  احلياة  وتيسري  حي  ككائن 
الظواهر  تلك  من  لظاهرة  بديل  أي  ان 
او  االرض  عىل  االنسان  حياة  انطفاء  يعني 
الظواهر  تلك  من  عددا  نذكر  ييل  وفيام  شلها 

:(( ( كأمثلة
االرض  تتلقى  االرض:  حرارة  ). ظاهرة 
بالدفء  متدها  احلرارة  من  كمية  الشمس  من 
الكائن  حاجة  واشباع  احلياة  لنشوء  الكايف 
احلي اىل احلرارة ال أكثر وال اقل وقد لوحظ 
االرض  بني  تفصل  التي  املسافة  ان  عمليا 
كمية  مع  كامال  تواففا  تتوافق  والشمس 
هذه  عىل  احلياة  اجل  من  املطلوبة  احلرارة 
ملا  االن  عليها  ما  ضعف  كانت  فلو  االرض 
باحلياة  يسمح  الذي  بالشكل  حرارة  وجدت 
النخفضت  االن  عليها  ما  نصف  كانت  ولو 

احلياة.  تطيقها  ال  التي  الدرجة  اىل  احلرارة 
). ظاهرة االوكسجني: ونالحظ ان قرشة 
االرض واملحيطات حتجز عىل شكل مركبات 
اجلزء االعظم من االوكسجني حتى انه يكون 
ثامنية من عرشة من مجيع املياه يف العامل، وعىل 
الرغم من ذلك ومن شدة جتاوب االوكسجني 
هذا  عىل  لالندماج  الكيمياوية  الناحية  من 
يساهم  طليقا  منه  حمدد  جزء  ظل  فقد  النحو 
رشطا  حيقق  اجلزء  وهذا  اهلواء،  تكوين  يف 

))) وضعنا امسا للظواهر الكونية من اجل تسهيل ذلك 
على الطالب )اسرة التحرير(.
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ولو  تتنفس  لكي  احلياة  رشوط  من  رضوريا 
قدر له ان حيتجز كله ضمن مركبات ملا امكن 
ماهو  نسبة  ان  لوحط  وقد  توجد.  ان  للحياة 
طليق من هذا العنرص تتطابق متاما مع حاجة 
االنسان وتيسري حياته العملية، فاهلواء يشمل 
يشتمل  كان  ولو  االوكسجني  من   %(( عىل 
حرائق  اىل  البيئة  لتعرضت  كبرية  نسبة  عىل 
نسبه  عىل  يشتمل  كان  ولو  باستمرار  شاملة 
صغرية لتعذرت احلياة او اصحبت صعبة وملا 
توفرت النار بالدرجة الكافية لتيسري مهامهتا. 
احليوان:  وتنفس  النبات  تنفس  ظاهرة   .3
باستمرار  تتكرر  طبيعية  ظاهرة  ونالحظ 
ماليني املرات عىل مر الزمن تنتج احلفاظ عىل 
ان  وهي  باستمرار  االكسجني  من  معني  قدر 
اهلواء  يتنفس  االنسان واحليوان عموما حينام 
ويوزع يف  الدم  يتلقاه  االوكسجني  ويستنشق 
االوكسجني  هذا  ويبارش  اجلسم  ارجاء  مجيع 
اوكسيد  ثاين  يتولد  وهبذا  الطعام  حرق  يف 
يلفظه  ثم  الرئتني  اىل  يتسلل  الذي  الكاربون 
من  وغريه  االنسان  ينتج  وهبذا  االنسان 
اللغز  وهذا  باستمرار،  الغاز  هذا  احليوانات 
النبات. والنبات  بنفسه رشط رضوري حلياة 
الكاربون  اوكسيد  ثاين  يستمد  حني  بدوره 
نقيا  ليعود  ويلفظه  منه  االوكسجني  يفصل 

جديد.  من  لالستنشاق  صاحلا 
امكن  والنبات  احليوان  بني  التبادل  وهبذا 
ولوال  االوكسجني  من  بكمية  االحتفاظ 
احلياة  وتعذرت  العنرص  هذا  لتعذر  ذلك 
ليس  التبادل  هذا  وان  هنائيا،  االنسان  عىل 
التي جتمعت  الطبيعية  الظواهر  نتيجة من  إال 
حتى انتجت هذه الظاهرة التي تتوافق بصورة 

احلياة.  متطلبات  مع  كاملة 
ان  ونالحظ  النيرتوجني:  ظاهرة   .4
اىل  اقرب  ثقيال  غازا  بوصفه  النيرتوجني 
اجلمود يقوم عند انضاممه اىل االوكسجني يف 
لالستفادة  املطلوبة  بالصورة  بتخفيفه  اهلواء 
التي  االوكسجني  كمية  ان  هنا  ويالحظ  منه 
النيرتوجني  وكمية  الفضاء  يف  ضيقة  ظلت 
بمعنى  متاما  منسجمتان  كذلك  ظلت  التي 
للكمية  يمكن  التي  هي  االوىل  الكمية  ان 
قل  او  االوكسجني  زاد  فلو  ختففها  ان  الثانية 
النيرتوجني ملا متت عملية التخفيف املطلوبة. 
ان  ونالحظ  اجلوي:  الغالف  ظاهرة   .5
يزيد  ال  قد  االرض  يف  حمدودة  كمية  اهلواء 
الكرة االرضية  عىل جزء من مليون من كتلة 
وهذه الكمية بالضبط تتوافق مع تيسري احلياة 
اهلواء  نسبة  زادت  فلو  االرض  عىل  لالنسان 
عىل ذلك او قلت لتعذرت احلياة او تعرست 
عىل  اهلواء  ضغط  ازدياد  تعني  زيادهتا  فان 
االنسان الذي قد يصل اىل ما اليطاق وقلتها 
كل  يف  ترى  التي  للشهب  املجال  فسخ  تعني 
واخرتاقها  االرض  عىل  من  الهالك  يوم 

بسهولة. 
ان  نالحظ  االرض:  قرشة  ظاهرة   .6
قرشة االرض التي كانت متتص ثاين اوكسيد 
ال  نحو  عىل  حمددة  االكسجني  و  الكاربون 
كانت  ولو  الغاز  هذا  كل  متتص  ان  هلا  يتيح 
اكثر سمكا المتصته وهللك النبات واحليوان 

واالنسان. 
القمر  ان  ونالحط  القمر:  ظاهرة   .7

تتوافق  وهي  حمددة  مسافة  االرض  عن  يبعد 
عىل  لالنسان  العملية  احلياة  تيسري  مع  متاما 
قصرية  مسافة  عنا  يبعد  كان  ولو  االرض، 
من  واصبح  حيدثه  الذي  املد  لتضاعف  نسبيا 
مواضعها.  من  اجلبال  يزيح  نحو  عىل  القوة 
غرائز  وجود  ونالحط  الغرائز:  ظاهرة   .8
كثرية يف الكائنات احلية املتنوعة، ولئن كانت 
املالحظة  يقبل  ال  غيبيا  مفهوما  الغريزة 
واالحساس املبارش فام تعرب عنه تلك الغرائز 
التي  الغرائز  آالف  يف  الغريزي  السلوك  من 
او  االعتيادية  حياته  يف  االنسان  عليها  تعرف 
يف بحوثه العلمية يتوافق باستمرار مع تيسري 
درجة  اىل  احيانا  يبلغ  وانه  ومحايتها  احلياة 
نقسم  وحينام  واالتقان،  التعقيد  من  كبرية 
ذلك السلوك اىل وحدات نجد ان كل وحدة 
قد وضعت يف املوضع املنسجم متاما مع مهمة 

ومحايتها.  احلياة  تيسري 
والرتكيب  الفسلجية:  9. الظاهرة 
الفسلجي لالنسان يمثل املاليني من الظواهر 
تكوينها  يف  ظاهرة  وكل  والفسلجية  الطبيعية 
سائر  مع  وترابطها  الفسيولوجي  ودورها 
تيسري  مهمة  مع  باستمرار  تتوافق  الظواهر 
احلياة ومحايتها. فمثال ناخذ جمموعة الظواهر 
مهمة  مع  متاما  يتوافق  نحو  ترابطن عىل  التي 
االبصار وتيسري االحساس باالشياء بالصورة 
املفيدة. ان عدسة العني تتلقى صورة الشبكة 
وحتتوي  طبقات  تسع  من  تتكون  التي 
االعواد  ماليني  عىل  منها  االخرية  الطبقة 
تسلسل  يف  مجيعها  رتبت  قد  واملخروطات 
حيث  من  االبصار  مهمة  اداء  مع  يتوافق 
وعالقتها  االخر  بالبعض  بعضها  عالقات 
استثنينا شيئا واحدا وهو  اذا  بالعدسة،  مجيعا 
انه  غري  مقلوبة،  عليها  تنعكس  الصورة  ان 
هبذه  يربط  مل  االبصار  فان  موقت  استثناء 
مقلوبة  وهي  باالشياء  نحس  لكي  املرحلة 
بل اعيد تنظيم الصورة يف ماليني اخرى من 
حتى  املخ  اىل  املؤدية  االعصاب  خويطات 
اخذت وضعها الطبيعي وعند ذلك فقط تتم 
عملية االبصار وتكون عندئذ متوافقة بصورة 

احلياة.  تيسري  مع  كاملة 
اجلامل  حتى  والعطر:  اجلامل  ظاهرة   .(0
اهنا  نجد  طبيعة  كظواهر  والبهاء  والعطر 
تواجدها  يتوافق  التي  املواطن  يف  تتواجد 
يف  دورا  ويؤدي  احلياة  تيسري  مهمة  مع  فيها 
ذلك، فاالزهار التي ترك تلقيحها للحرشات 
لوحط اهنا قد زودت بعنارص اجلامل واجلذب 
يتفق  بنحو  املغري  والعطر  الزاهي  اللون  من 
عملية  وتيسري  الزهرة  اىل  احلرشة  جذب  مع 
التلقيح بينام ال تتميز االزهار التي حيمل اهلواء 

االغراء.  بعنارص  عادة  لقاحها 
العموم  عىل  الزوجية:  ظاهرة   .((
الفسلجي  الرتكيب  بني  الكامل  والتطابق 
للذكر والرتكيب الفسلجي النثاه يف االنسان 
الذي  النحو  عىل  والنبات  احليوان  واقسام 
مظهر كوين  احلياة  واستمرار  التفاعل  يضمن 
آخر للتوافق بني الطبيعة ومهمة تيسري احلياة. 
ُْصوها إِنَّ اهلَل 

ُ
وا نِْعَمَة اهلِل ال ت ﴿َوإِْن َتُعدُّ

لََغُفوٌر رَِحيٌم﴾ النحل/8). 
اعطاء  خطوة  الخطوة الثانية  وهي 

الصاحلة: الفرضية 
الظاهرة  بني  املستمر  التوافق  هذا  ان  نجد 
يف  وتيسريها  احلياة  ضامن  ومهمة  الطبيعية 
ماليني احلاالت يمكن ان يفرس يف مجيع هذه 
نفرتض  ان  وهي  واحدة،  بفرضية  املواقع 
ان  استهدف  قد  الكون  هلذا  حكيام  صانعا 
وتيسري  احلياة  يوفر عىل هذه االرض عنارص 
هذه  كل  تستبطن  الفرضية  هذه  فان  مهمتها 

التوافقات. 
الخطوة الثالثة وهي خطوة احتامل كذب 

الفرضية:
احلكيم  الصانع  فرضية  تكن  مل  اذا  نتسائل 
ثابتة يف الواقع فام هو مدى احتامل ان تتواجد 
الطبيعية  الظواهر  بني  التوافقات  تلك  كل 
هناك  يكون  ان  دون  احلياة  تيسري  ومهمة 
هدف مقصود ومن الواضح ان احتامل ذلك 
الصدف،  من  هائلة  جمموعة  افرتاض  يعني 
املربرة  الرسالة  تكون  ان  احتامل  كان  واذا 
غري  آخر  شخص  من  سابق  مثال  يف  اليك 
بعيدا  الصفات  كل  يف  يشاهبه  ولكنه  اخيك 
ضئيل  االلف  يف  املشاهبة  افرتاض  الن  جدا، 
بدرجة كبرية يف حساب االحتامالت فام ظنك 
نعيش  التي  االرض  هذه  تكون  ان  باحتامل 
غري  مادة  صنع  من  تتضمنه  ما  بكل  عليها 
هادفة ولكنها تشابه الفاعل اهلادف احلكيم يف 

الصفات.  ماليني 
ترجيح  خطوة  الخطوة الرابعة وهي 

الفرضية: صدق 
تكون  ان  الشك  يشوهبا  ال  بدرجة  نرجح 
الثانية  اخلطوة  يف  طرحناها  التي  الفرضية 

حكيام.  صانعا  هناك  ان  أي  صحيحة، 
اليقني  خطوة  الخطوة الخامسة وهي 

: ضية لفر با
ضئالة  وبني  الرتجيح  هذا  بني  تربط 
الثالثة،  اخلطوة  يف  قررناها  التي  االحتامل 
يزاداد  الثالثة  اخلطوة  يف  االحتامل  كان  وملا 
ضئالة كلام ازاداد عدد الصدف التي البد من 
إفرتاضها فيه كام عرفنا سابقا فمن الطبيعي ان 
متاثلها  بدرجة ال  االحتامل ضئيال  هذا  يكون 
عىل  االستدالل  يف  الثالثة  اخلطوة  احتامالت 
أي قانون علمي، الن عدد الصدف التي البد 
من افرتاضها يف احتامل اخلطوة الثالثة هنا اكثر 
من اي عدد يف أي احتامل مناظر وكل احتامل 

يزول.  ان  الرضوري  فمن  القبيل  هذا  من 

مشكلتان امام الدليل العلمي:
املشكلة االوىل مشكلة البديل املحتمل:

لفرضية  املحتمل  البديل  ان  يالحظ  فقد 
الصانع احلكيم تبعا ملنهج الدليل االستقرائي 
املتوافقة  الظواهر  من  ظاهرة  تكون  ان  هو 
رضورة  عن  ناجتة  احلياة  تيسري  مهمة  مع 
بطبيعتها  املادة  تكون  بان  املادة  يف  عمياء 
وفاعليتها  الداخلية  تناقضاهتا  وبحكم 
تلك  من  هلا  حيدث  فيام  السبب  هي  الذاتية 
االستقرائي  الدليل  من  واملقصود  الظواهر، 
البديل  عىل  احلكيم  الصانع  فرضية  تفضيل 
افرتاضًا  اال  التستبطن  تلك  الن  املحتمل 
بينام  احلكيمة،  الذات  افرتاض  وهو  واحدا 
املادة  يف  عمياء  رضورات  يفرتض  البدليل 
فيكون  البحث  موضوع  يف  الظواهر  بعدد 

الوقائع  لعدد كبري من  احتامال  البديل  احتامل 
والصدف فيتضاءل حتى يفنى غري ان هذا انام 
يتم اذا مل تكن فرضية الصانع احلكيم مستبطنة 
مع  ايضا  والصدف  الوقائع  من  كبري  لعدد 
الصانع  اهنا مستبطنة لذلك الن  يبدوا  انه قد 
الكون  يف  الظواهر  تلك  يفرس  الذي  احلكيم 
بعدد  وقدرات  علوما  فيه  نفرتض  ان  جيب 
تلك الظواهر وهبذا كان العدد الذي تستبطنه 
هذه الفرضية من هذه العلوم والقدرات بقدر 
رضورات  افرتاض  من  البديل  يستبطنه  ما 

التفضيل؟ فأين  عمياء 
هذه  ان  من  ينشأ  التفضيل  ان  واجلواب: 
ان  بمعنى  مرتابطة،  غري  العمياء  الرضورات 
جتاه  حياديا  يعترب  منها  واحده  أي  افرتاض 
وهذا  وعدمها  االخرى  الرضورة  افرتاض 
حوادث  اهنا  االحتامل  حساب  لغة  يف  يعني 

مستقلة.  احتامالهتا  وان  مستقلة 
يتطلبها  التي  والقدرات  العلوم  واما 
موضوعه  للظواهر  احلكيم  الصانع  افرتاض 
يتطلبه  ما  ال  مستقلة  ليست  فهي  البحث 
فافرتاض  وقدرة  علم  من  آخر  بعض  صنع 
حياديا  ليس  والقدرات  العلوم  تلك  بعض 
او  يستبطنه  بل  االخر  البعض  افرتاض  جتاه 
يرجحه بدرجة كبري، وهذا يعني بلغة حساب 
من  املجموعة  هذه  احتامالت  ان  االحتامل 
احتامل  ان  أي  مرشوطة  والقدرات  العلوم 
بعضها عىل تقدير افرتاض بعضها االخر كبري 

يقينا.  يكون  ما  وكثريًا  جدا 
هذه  جمموعة  احتامل  نقيم  ان  نريد  وحينام 
تلك  جمموعة  واحتامل  والقدرات  العلوم 
االحتاملني  قيمتي  بني  ونوازن  الرضورات 
املقررة  االحتامل  رضب  قاعدة  نتبع  ان  جيب 
قيمة  نرضب  بان  االحتامل،  حساب  يف 
احتامل  بقيمة  املجموعة  يف  عضو  كل  احتامل 
نعلم  كام  الرضب  وهكذا.  فيها  آخر  عضو 
كانت  وكلام  االحتامل  تضاؤل  اىل  يؤدي 
التضاؤل اقل  عوامل الرضب اقل عددا كان 
املرشوطة  االحتامالت  يف  الرضب  وقاعدة 
عىل  رياضيا  برهنت  املستقلة  واالحتامالت 
ان يف االحتامالت املرشوطة جيب ان نرضب 
وجود  افرتاض  عىل  آخر  عضو  احتامل  قيمة 
او  يقينا  يكون  ما  كثريا  وهو  االول  العضو 
االحتامل  تقليل  اىل  الرضب  يؤدي  فال  قريبا 
اطالقا او اىل تقليله بدرجة ضئيلة جدا خالفا 
واحد  كل  يكون  التي  املستقلة  لالحتامالت 
منها حياديا جتاه االحتامل االخر فان الرضب 
هناك يودي اىل تناقض القيمة بصورة هائلة، 
عىل  االفرتاضني  احد  تفضيل  ينشأ  هنا  ومن 
الرضب  قاعدة  توضيح  اجل  )من  االخر 
راجع  واملستقلة  املرشوطة  االحتامالت  يف 
كتاب االسس املنطقية لالستقراء ص 53)-

 .((54
املشكلة الثانية مشكلة االحتامل القبيل:

الدليل  تطبيق  بني  يقارن  ذلك  ولتوضيح 
وتطبيقه  احلكيم  الصانع  الثبات  االستقرائي 
التي  الرسالة  ان  الثبات  السابق  املثال  يف 

اخيك.  من  هي  الربيد  من  تسلمتها 
ويقال بصدد هذه املقارنة: ان رسعة اعتقاد 
االنسان يف هذا املثال بان الرسالة قد ارسلها 
قبل  القضية  هذه  احتامل  بدرجة  تتأثر  اخوه 
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مانسميه  -وهو  ويقرأها  الرسالة  يفض  ان 
ان  قبل  كان  فاذا  للقضية  القبيل  باالحتامل 
املائة  يف  مخسني  بدرجة  حيتمل  الرسالة  يفتح 
مثال ان اخاه يبعث اليه برسالة فسوف يكون 
اخيه وفق اخلطوات  الرسالة من  بان  اعتقاده 
اذا  بينام  رسيعا،  االستقرائي  للدليل  اخلمس 
كان مسبقا ال حيتمل ان يتلقى رسالة من اخيه 
بدرجة معتد هبا اذ يغلب عىل ظنه مثال بدرجة 
عالية من االحتامل انه قد مات فلن يرسع اىل 
االعتقاد بان الرسالة من اخيه مامل حيصل عىل 
اثبات  جمال  يف  السبيل  هو  فام  مؤكدة  قرائن 

للقضية؟ القبيل  االحتامل  لقياس  الصانع 
واحلقيقة ان قضية الصانع احلكيم سبحانه 
ليست حمتملة وانام هي مؤكدة بحكم الفطرة 
والوجدان، ولكن لو افرتضنا اهنا حمتملة نريد 

نقدر  ان  فيمكن  االستقرائي  بالدليل  اثباهتا 
التالية:  بالطريقة  القبيل  قيمة االحتامل 

موضوعة  الظواهر  من  ظاهرة  كل  نأخذ 
هناك  أن  فنجد  مستقلة  بصورة  البحث 
منها  واحد  باي  نفرسها  ان  يمكن  افرتاضني 
واالخر:  حكيم،  صانع  افرتاض  احدمها: 
افرتاض رضورة عمياء يف املادة وما دمنا امام 
لرتجيح  سبق  مربر  أي  والنملك  افرتاضني 
رقم  نقسم  ان  فيجب  االخر  عىل  احدمها 
اليقني عليها بالتساوي فتكون قيمة كل واحد 
املائة. وملا كانت االحتامالت  منهام مخسني يف 
التي يف صالح فرضية الصانع احلكيم مرتابطة 
اىل  باستمرار  يؤدي  فالرضب  ومرشوطة 
الرضورة  فرضية  احتامل  يف  شديد  تضاؤل 
فرضية  احتامل  يف  مستمر  وتصاعد  العمياء 

احلكيم.  الصانع 
الحظته  والذي    الصدر  الشهيد  قال 
بعد تتبع وجهد ان السبب الذي جعل الدليل 
ال  تعاىل  الصانع  الثبات  العلمي  االستقرائي 
االوريب  الفكر  صعيد  عىل  عاما  قبوال  يلقى 
هو  »رسل«  امثال  من  كبار  فالسفة  وينكره 
عىل  التغلب  عىل  املفكرين  هؤالء  قدرة  عدم 
واىل  هنا  اليها  ارشنا  اللتني  النقطتني  هاتني 
اجل  ومن  عليها  هبا  التغلب  يتم  الطريقة 
مناهج  تطبيق  كيفية  يف  والتعميق  التوسع 
من  الصانع  الثبات  االستقرائي  الدليل 
التغلب عىل هاتني النقطتني يمكن ان يراجع 
ص))4.  لالستقراء  املنطقية  االسس  كتاب 
وهي  القاطعة،  النتيجة  اىل  نصل  وهكذا 
ان للكون صانعا حكيام بداللة كل ما يف هذا 

والتدبري.  االتساق  آيات  من  الكون 
ْنُفِسِهْم 

َ
أ َوِف  اآلفاِق  يِف  آياتِنا  يِهْم  ﴿َسُنِ

َو لَْم يَْكِف بَِربَِّك 
َ
َقُّ أ

ْ
نَُّه ال

َ
َ لَُهْم أ َحتَّ يَتَبَنيَّ

َشِهيٌد﴾ فصلت/53. َشْ ٍء  ُكِّ  َع  نَُّه 
َ
أ

رِْض 
َ
َواأل ماواِت  السَّ ِق 

ْ
َخل يِف  ﴿إِنَّ 

ِْري 
َ

ِك الَّيِت ت
ْ
ُفل

ْ
َواْخِتالِف اللَّيِْل َوانلَّهاِر َوال

نَْزَل اهلُل ِمَن 
َ
َْحِر بِما َينَْفُع انلَّاَس َوما أ يِف ابلْ

رَْض َبْعَد َمْوتِها 
َ
ْحيا بِِه األ

َ
ماِء ِمْن ماٍء فَأ السَّ

ياِح  الرِّ يِف  َوتَْصِ َدابٍَّة  ُكِّ  ِمْن  ِفيها  َوَبثَّ 
رِْض 

َ
َواأل ماِء  السَّ َبنْيَ  ِر  ُمَسخَّ

ْ
ال حاِب  َوالسَّ

ابلقرة/164.  َيْعِقلُوَن﴾  ِلَقْوٍم  آلَياٍت 
 )3( ُفُطوٍر  ِمْن  تَرى  َهْل  ََصَ  ابلْ ﴿فَارِْجِع 
ََصُ  َْك ابلْ

َ
َتنْيِ َينَْقِلْب إِل ََصَ َكرَّ ُثمَّ ارِْجِع ابلْ

  .4َوُهَو َحِسرٌي )4(﴾ اللك/3ـ خاِسئاً 

رسم بيانيتطبيقاتهالمنهج االستقرائي

خطواته

تطبيق المنهج على مثال من 
 الحياة االعتيادية إلثبات :

)ان الرسالة التي وصلتك هي من 
اخيك(

تطبيق المنهج على مثال من العلوم 
 الطبيعية إلثبات 

)ان االرض قطعة منفصلة من 
الشمس(

تطبيق المنهج على مثال من العلوم الدينية  
إلثبات:

)ان الكون والحياة أوجدهما الصانع الحكيم(

1.المالحظة 
والتجربة 

ظواهر  مجموعة  الرسالة  ي 
�ف الحظت 

عن  تعرفها  ي 
ال�ت الظواهر  نفس  هي 

اخيك: كالخط واالسلوب والمعلومات 
و... والحاجات 

ف  كة ب�ي الحظ العلماء مجموعة ظواهر مش�ت
ي 

�ف االنسجام  واخواتها:  واالرض  الشمس 
الحركة والدوران والعمر،  قطبية الشمس، 
سخونة  العنارص،  نسب  ف  ب�ي التوافق 

و... الباطن 

من  وهائل  كب�ي  عدد  ف  ب�ي مطردا  توافقا  نالحظ 
إليها  االنسان  حاجة  ف  وب�ي المنتظمة  الظواهر 
ككائن حي، وتيس�ي الحياة له عىل نحو نجد ان أي 
ي انطفاء حياة 

بديل لظاهرة من تلك الظواهر يع�ف
االأرض:  عىل  االنسان 

 ، ف وج�ي ، التنفس، الني�ت ف حرارة االأرض، االوكسج�ي
الغرائز،  القمر،  االأرض،  ة  ق�ش الجوي،  الغالف 

الظاهرة الفسلجية، الزوجية، و...

2. اعطاء فرضية 
صالحة لتفسير 

الظاهرة او التجربة 

اجتماع  لتفس�ي  الصالحة  الفرضية 
ان  هي:  الرسالة  ي 

�ف الظواهر  هذه 
اخيك. من  الرسالة 

تلك  لتفس�ي اجتماع كل  الصالحة  الفرضية 
الظواهر: ان االرض اصلها الشمس وليس 

من كوكب اخر .

الفرضية الصالحة لتفس�ي هذا التوافق المستمر 
الحياة  ضمان  ومهمة  الطبيعية  الظاهرة  ف  ب�ي
ض  نف�ت ان  هي  الحاالت:  ف  مالي�ي ي 

�ف ها  وتيس�ي
يوفر  ان  استهدف  قد  الكون  لهذا  صانعا حكيما 
مهمتها. وتيس�ي  الحياة  عنارص  االرض  عىل هذه 

3.حساب احتمال 
عدم صحة الفرضية

من  الرسالة  كون  عدم  احتمال  ان 
الن  جدا،  ضئيل  احتمال  هو  أخيك 
الرسالة  ي 

�ف الظواهر  تلك  كل  اجتماع 
زائدة  اضات  اف�ت اىل  بحاجة  صدفة 

. جدا  ة  وكث�ي

لالرض  الشمس  اصالة  عدم  احتمال  ان 
الظواهر  تلك  اك كل  ضئيل جدا، الن اش�ت
يتطلب  صدفة  واالرض  الشمس  ف  ب�ي
الزائدة. اضات  االف�ت من  ة  كب�ي مجموعة 

ف  ب�ي التوافقات  تلك  كل  تتواجد  ان  احتمال  ان 
ان  الحياة دون  لتيس�ي مهمة  الطبيعية  الظواهر 
ي 

يكون هناك هدف مقصود ضئيل جدا، الأنه يع�ف
الصدف. من  هائلة  مجموعة  اض  اف�ت

4. ترجيح صدق 
الفرضية 

بدرجة  اخيك  من  الرسالة  ان  ح  ترجِّ
ة، بحكم تواجد واجتماع كل هذه  كب�ي

فعال. الظواهر 

بحكم  ة  كب�ي بدرجة  الفرضية  جح صدق  ي�ت
فعال. الظواهر  تواجد هذه 

نرّجح بدرجة ال يشوبها الشك ان تكون الفرضية 
ي الخطوة الثانية صحيحة، أي ان 

ي طرحناها �ف
ال�ت

هناك صانعا حكيما.

5.الربط بين 
الترجيح في الخطوة 

الرابعة وضئالة 
احتمال عدم الصحة 
في الخطوة الثالثة. 

فيولد اليقين 
بالفرضية الصالحة.

الصالحة  الفرضية  ترجيح  ف  ب�ي تربط 
ي الخطوة الرابعة مع ضئالة احتمال 

�ف
تكون  )ان  الثالثة  الخطوة  ي 

�ف الخالف 
ف  الرسالة من غ�ي اخيك(. فيتولد اليق�ي

الصالحة. بالفرضية 

ي 
�ف قررناها  ي 

ال�ت الفرضية  ترجيح  ف  ب�ي تربط 
ي 

ف ضئالة االحتمال ال�ت الخطوة الرابعة وب�ي
الثالثة )تواجد كل تلك  ي الخطوة 

قررناها �ف
الفرضية(  تلك  بغ�ي  االرض  ي 

�ف الظواهر 
بصحة  الكاملة  والقناعة  ف  اليق�ي فيتولد 

. الفرضية 

ضئالة  ف  وب�ي الرابعة  الخطوة  ي 
�ف جيح  ال�ت هذا  ف  ب�ي نربط 

ي الخطوة الثالثة. ولّما كان االحتمال 
ي قّررناها �ف

االحتمال ال�ت

الصدف  عدد  ازداد  كّلما  ضئالًة  يزداد  الثالثة  الخطوة  ي 
�ف

اضها فيه كما عرفنا سابقاً، فمن  الطبيعيّ   ي البّد من اف�ت
ال�ت

احتماالت  تماثلها  ال  بدرجٍة  ضئياًل  االحتمال  هذا  يكون   أن  

ي االستدالل عىل أّي قانون علمي؛ الأّن عدد 
الخطوة الثالثة �ف

الثالثة  الخطوة  احتمال  ي 
�ف اضها  اف�ت من  البّد  ي 

ال�ت الصدف 

ي أّي احتمال مناظر، وكّل احتمال من 
هنا أك�ش من عددها �ف

يزول . أن  ورّي  ال�ف فمن  القبيل  هذا 
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