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 املقدمة
الواحد   الذي مل يلد ومل يولد  احلمد هلل  الفرد الصمد  له كفو    ،األحد  ى مث الصالة والسالم عل  ،ا أحدومل يكن 

األكرم  والنيب  األعظم  الرسول  عبدهللا  بن  حممد  والشفاعة    ،حبيبنا  املورود  واحلوض  احملمود  املقام  صاحب 
بعد:أما  ،صلى هللا عليه وعلى آله وصحبه ،وأتيت املدود  ،ومن ابلصالة عليه تنكشف الكروب  ،والسجود

. مه عن األمانة العلمية يف الدعوة االسالمية اليت هي للبحث العلمي كالوضوء للصالةأقد    قصير   حبث فهذا 
ال سيما أن هذا العلم وهذه اخلصلة ال    ،علي الباحث أن تكمن فيه هذه اخلصلة قبل التقدم ملثل هذا امليدانف

وعليهما يكون جزاء عظيم يف اآلخرة من    ،ا عن حياة املؤمنوال يبتعدان هنائي    ، ورسولهينفكان عن منهج هللا
 والعياذ ابهلل. ،جنة أو غي ذلك
جلي   يتضح  أ  أا  لذلك  اليت  األساسية  املشكلة  البحث  ن  عليها  األمانة كلي  قيم  غياب  جزئي  هي  أو  أو  ا عمد  ا  ا 

 وهي ما حناول التكلم عنه لتجنب هذه املشكلة. ،جهال  
العلميةإو  األمانة  عن  يقال  أن  ميكن  ما  يشمل كل  لن  ابلطبع  البحث  هذا  ابلدعوة    ،ن  املربوطة  خاصة 

هي    اإلسالمية، ما  اليت  املهمة  النقاط  لبعض  نشي  الغالبإ لكننا  يف  تذكرة  َرى  فَإ ن    َوذَك  ر  ﴿    ، ال  تَ ن  َفع    الذ  ك 
الدينية  ،[55:  الذارايت]  ﴾  ن يَ ال م ؤ م   الرادع  ؛مثل األمهية  النقل والطرح والسرقة والعقوبة وبعض    ،ألهنا  وعن 

 اخلطوات العملية لذلك كما سيتضح خبطة البحث.
 عن أمهيته من الناحية الدينية وذكرت بعضه يف التمهيد  ا كامال  ولذلك أفردت مبحث    ،وال خفاء ألمهية املوضوع

 ويف التعريفات واحلدود يف املبحث األول. ،اأيض  
 ن من أعظم األسباب الدافعة لكتابة هذا املوضوع:إو 
 عند بعض األساتذة.حيان  أأو   ،من املباحث لصغار الباحثي   عن كثير ا أو جهال  غياب األمانة عمد   -1
عدم وعي كثي من الباحثي أبمهية األمانة ومكانتها يف دين هللا سبحانه. -2
.جهل كثي من الباحثي ببعض مظاهر السرقة الفكرية وظنهم أهنا ليست كذلك -3
دراك عقوبة السرقة الفكرية.إ عدم  -4

ن من أهداف البحث:إولذلك ف
.األمانة ومفهومها ى التعرف عل -1
.دراك أمهية األمانةإ -2
.كيفية التلقي والطرح من خالل األمانة العلمية الصحيحة  -3
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 .السرقة الفكرية وعقوابهتا الجتناهبا ى التعرف عل -4
 . بعض النماذج من أصحاب األمانة وغي ذلك ىلقاء النظر علإ -5

 منها:   ؛وهلذا البحث دراسات سابقة عديدة
 . األمانة العلمية لعبدهللا بن سليمان العتيق -1
 .األمانة العلمية ألمحد الكاتب -2
 .اقع واملأمول هلاجر بوزنداألمانة يف البحث العلمي بي الو  -3
 .األمانة العلمية ألمي مهنا وعلي خريس -4
 .األمانة العلمية بي الضوابط األخالقية وورع العامل الرابين ل  أد حممود مصري -5

الكالم  القائلقرار  إ و   ولكيال يطول  لقول  ما قل و   :ا  الكالم  تعايل  ،ل"د"خي  البحث إبذن هللا  خمتصر ال    فإن 
 يتكون منها أال وهي: خطة حبثله ف  ن شاء هللا إطالة فيه ومنظم إ

 . متهيد -1
 .املبحث األول: مفهوم األمانة والدعوة والربط بينهما  -2
 .املبحث الثاين: األمهية الدينية لألمانة -3
 . املبحث الثالث: أمانة التلقي والنقل -4
 . املبحث الرابع: خطوات للوصول لألمانة العلمية -5
 .املبحث اخلامس: السرقة الفكرية وعقوبتها -6
 . املبحث السادس: االقتباس يف العصر احلديث -7
 . وحضارة الغرب يف األمانة العلمية  اإلسالماملبحث السابع: حضارة  -8
 .امتةاخل -9

 التوفيق واملعونة  وأسأل هللا تعال 
 د حسن عالء حسي حمم

 ه   1442  شوال 3
 م  2021مايو   15
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متهيد
، هذا قبل البعثة  ، من قبل املشركي وصف ابلصدق واألمانة  حينما وصف ابتداء   صلى هللا عليه وسلمرسول هللا  

 ولكن مل يلبثوا أن كذبوه حينما جاءهم ابلدين احلق. 
أفلم تَر أن دين هللا سبحانه قد    ، اومعاملة واعتقاد  هااتن الصفتان من أهم أخالقيات املسلم يف كل حياته عبادة  

 ؟ هبما من بدايته صلى هللا عليه وسلمأبن عرف هبما رسول هللا  ين عليهماب  
الناس يف جل أعماهلم وأقواهلم الصفتي يف عصرن احلايل عند عامة  افتقدن هاتي  قد  الواقع  ن فساد  إو   ،ويف 

فهم جزء منهم    ،ن كان اخلاصة هم املصلحون للعامةإف   ،ه من اخلاصةالعامة أييت منه فساد عدد ال يستهان ب
 . أوال  

ويف هذا اخلطر    ،ادراسة وتدريس   ،ا ونقال  ن افتقاد األمانة عند اخلاصة دار ظاهر يف أحباثهم العلمية تلقي  فإلذلك 
بناء الشخصية املسلمة قبل  ن العلم ركن قومي يف  إذا فسد امللح؟ و إ الكبي الذي نتخوف منه فمن يصلح الطعام  

 ي.اإلسالم ا يف بناء الداعية الرابين واملعلم ا قومي  أن يكون ركن  
، من وجود السرقة تزايدها وانتشارها مبرور الزمان  أوكلما تقدم الزمان زادت السرقات الفكرية والعلمية واألسو 

ى ونر   ،العلمي من أساسات ذلكواجلانب    ،ال بنهوض كافة جوانب احلضارة مع بعضهاإ ن األمة ال تنهض  إو 
 ذكر املقريزي يف  فمثال  ،  ا عن هذه األمانة أعين العلميةيف بعض عصور النور هلذه األمة علماءها قد حتدثوا جلي  

املشايخ والكتب)املواعظ واالعتبار( كالم   نقله عن  األمانة فيها  ،ا عن  النقل من  "  :فقال  ،وكيف تكون  فأما 
صنفو  اليت  العلماء  العلومدواوين  أنواع  يف  من    ، ها  منه ألخلص  نقلته  الذي  الكتاب  إل  نقلر  أعزو كل  فإين 

العلوم   إشرافه على  لقلة  املصر صار  علينا  واشتمل  العصر،  وأبرأ من جريرته، فكثي ا ممن ضمين وإايه  عهدته، 
ولو أنصف لعلم  وقصور ابعه يف معرفة علوم التاريخ، وجهل مقاالت الناس يهجم ابإلنكار على ما ال يعرفه،  

قبله من  العجز  إليه،   ،أن  الشريعة  يف  حيتاج  وال  عليه،  يقطع  الذي  العلم  من  الكتاب  هذا  تضمنه  ما  وليس 
ويقف   ذلك  قيل يف  ما  يعلم  أن   العامل  واملشايخ  ،عليهوحسب  اجل ل ة  من  أدركت  عمن  الرواية  يف    ، وأما  فإين 

، ما يتفق مثل ذلك  ته، وقل  ثين إال أال حيتاج إل تعيينه، أو أكون قد أنسيح ابسم من حد  الغالب واألكثر أصر   
 .(1) غي متهم وال ظني" -  وهلل احلمد  -فإين أرجو أن أكون  ،ا ما شاهدتهوأم

بل    ،ومن الشيخ الذي نقل عنه وال يهمل ذلك  ،ذ ينسب الكالم ألصلهإ  ؛ آخر البن األثيمثاال    ىا نر وأيض  
ابلتاريخ؛   املتعل قة  احلوادث  مجيع   على  أتيت    إين   أقول    "وال  فقال:  ،ايعرتف إلقامة هذا اخللق   أعين األمانة   جلي  

املقريزي: املواعظ واالعتبار مقدمة الكتاب  (1)
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كتاب   يف  مجعت  قد  إنين:  أقول  ولكن  والغرب،  الشرق  أبقصى  هو  ما  عنه  يشذ    أن  البد  ابملوصل  هو  من  فإن  
أبو   اإلمام  فهصن    الذي  الكبي  ابلتاريخ  فابتدأت  ،ذلك  صح ة  علم  أتم له  ومن  واحد،  كتاب  يف  جيتمع  مل  ما  هذا

مجيع   من   فيه  ما   فأخذت   إليه،  االختالف   عند  واملرجوع    عليه،  الكافة   عند  ل املعو    الكتاب هو  إذ   الطربي؛   جعفر 
اليت  مثل  منها   رواية  كل  عدد،  ذوات  رواايت   احلوادث   أكثر   يف   هو  ذكر   وقد  منها،  واحدة   برتمجة  أ خل    مل  ترامجه،

ما   غيها   من   إليها   وأضفت   فنقلتها  الرواايت،  أت   فقصدت   نقصه،  أو   ليسي ا  الشيء   زاد   ا ورمب منها،  أقل   أو   قبلها 
ا سياق ا طرقها اختالف على احلادثة  تلك يف ما مجيع  فجاء مكانه، شيء كل   وأودعت فيها، ليس ما  على واحد 
الطربي   اتريخ  من   نقلته  ما  إل   منها   وأضفت  فطالعتها   ،املشهورة  التواريخ  من  غيه  وأخذت    منه  فرغت    ا فلم ،تراه
 . (1) "...موضعه  منها شيء كل   ووضعت   فيه، ليس ما

ومن هذا القبيل كالم أب كامل املصري امللقب أبستاذ اجلرب يف القرن الثالث اهلجري صاحب كتاب الكامل يف  
ن كان  إذكر يف كالمه أنه نقل عن أستاذه ومعلمه حممد بن موسي اخلوارزمي ومل ينسب الكالم لنفسه و   ،اجلرب

 .(3) ، (2)هعلم زمانه بفن   أ
أنفسهم وآابئهم امتثاال هلل ورسوله يف اقامة األمانة خاصة    ىبل األشد من ذلك أن يقيم مثل هؤالء األمانة عل

س ئ ل عن أبيه فقال: اسألوا    يف جانب العلوم والدراسات ومن ذلك ما رواه ابن حبان عن علي ابن املديين أنه
 ( 4) غيي. فقالوا: سألناك. فأطرق، مث رفع رأسه وقال: هذا هو الدين، أب ضعيف

وصاحب األمانة    ،وجرح أصحابه وتعديلهم  ،السند  ىن علوم ديننا مبنية علإذ  إ  ؛ اومثل هذا الكالم كثي جد  
د ينَ   وال  ،له  أمانةَ   ال  ل َمن  إميانَ   "ال   :كما هو معلوم  صلى هللا عليه وسلمفمن أقوال حبيبنا    ،مؤمن وغيه منافق

 . (5)له" عهدَ  ال ل من 
 . (6)"وإذا وعد أخلف، وإذا اؤمتن خان  ،ث كذبحد  آية املنافق ثالث، إذا "  :صلى هللا عليه وسلموقوله  

7،8/ 1ابن األثي: الكامل يف التاريخ  (1)
.199الدفاع: العلوم البحتة يف احلضارة العربية واإلسالمية ص (2)
العلمية من أخالق    (3) "األمانة  بعنوان:  اجمللة اإللكرتونية "قصة اإلسالم" مقال  السرجاين يف  أد. راغب  الثالث استشهادات ذكرها 

 . 2014أغسطس  19العلماء" 
 .  2/15ابن حبان: اجملروحي  (4)
 (.  2863(، وأبو يعلى )7196(، والبزار )12567د )أخرجه أمح (5)
 (.  33(، رقم: )16/ 1أخرجه البخاري، كتاب اإلميان، ابب عالمة املنافق، ) (6)
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فر ب  حامل  فقهر إل من هو    ،نض ر هللا امرء ا مس ع مقاَليت فوعاها وحف ظها وبل غها"  :صلى هللا عليه وسلموقوله  
 . (1)"أفقه  منه

العلوم العلوم    ،فهؤالء جنوم لالهتداء يف ميدان  األمانة يف  أن  الكالم توضيح  منا  إوالشاهد من ذكر مثل هذا 
احلياة أركان  األمة يف كل  بربوز جنم  له  ،ظهرت  فرع  وغيه  لغيه  أساس  والعلم  الدراسة  التقدم يف جمال    ، وإن 

 ا من روح العلم واملعرفة اليت ينبغي أن نقيمها.فاألمانة متثل جزء  
أو تذكيهم وما    ،فادة غييإ  مث  فاديت أوال  إا لوجهه سبحانه يف  أن يكون الكالم يف حمله خالص   وأسأل هللا تعال

 وهللا املوفق سبحانه واملستعان.  ،يف عجلة التقدم هلذه األمة رسر ال ت  إا ن عملنا صاحل  إحنن 
  

 
 (.  5179(، والطرباين يف ))املعجم األوسط(( )219(، واللفظ له، وأبو يعلى يف ))املعجم(( ) 2658أخرجه الرتمذي ) (1)
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 مفهوم األمانة والدعوة والربط بينهما :املبحث األول
 اللغة: : يف : األمانةأوًل 

 :""أَمانَةر  :جاء يف معجم الغين

 . َود يَعة  : أَمانَة   ع ن َده    تَ َركَ ( أم نَ  ،مص[. )ن م ]أ
ل َها  إَل   اأَلَماَنت    ت  َؤدُّوا  أن    أَي م ر ك م    اّلل َ   إن   (1) أَه 

أَلَمانَة    ع ر فَ   ، ت َقاَمة ،  َأي  :  اب  الس  ق    اب  د  لص   َبه    أد ى  اب  خ اَلصر   َواج    إب 
ع ي ةر   الَعام ة    األَمانَة    ،(2)َله    أَمانَةَ   الَ   ل َمن    إميَانَ   الَ   ،َوَوفَاءر   أي:  َوأَمانَةر  ع    اإلَدار يُّ   اجل َهاز  :  َدو ل ي ةر   م َؤس َسةر   أو    جل َم    اخلَاض 

ؤ ول ي ة   َمة    أَمانَة    الَعام     اأَلم ي    ل َمس  َمة   إَدارَة  : الَعاص  ر ف   الَعاص  َها  ي ش  َا َعَلي   َدهت  ين  َها  أو   ع م  (3) أم 
 . 

  من   أم نَ   /وأم نَ   أم نَ   مصدر،  (املصدر  لغي)  أمانت  ج:  مفرد]،  وجاء يف معجم اللغة العربية املعاصرة: " أمانة"
 ،"(4)َله    أََمانَةَ   الَ   ل َمن    إ ميَانَ   الَ   -زوجي ة   أمانة "  خيانة   عكسها  وفاء،   العهد،  على   ثبات  إخالص،  صدق،  نزاهة،
يانة   َأن   أَي م ر ك م   هللاَ  إ ن  ﴿  ،"وديعة عليه ا ؤمتن  قد كان  غيه، أو   مالر  من له ليس فيما الشخص تصرُّف :األمانة خ 
ل َها  إ َل  اأَلَماَنت   ت  َؤدُّوا   . (6) ،(5)﴾  أَه 

عطاء احلق ألهله وهي متاما  إوالعهد والصدق و   اإلخالص  ىمن التعريفات اللغوية اشتمال األمانة عل  اذ  إ  ىفنر 
 اخلصال اليت نتكلم عنها يف البحث العلمي. 

 األمانة يف اصطالح البحث العلمي: 
قاله اآلخرون دون   ما  الباحث بنسخ  يقوم  أال  العلمية هي  نة  وعدم األما  ،هعطاء كل ذي حق حق  إ"األمانة 

 . (7) "هلم اإلشارةنفسه دون  ل إ هموجمهودالعلمية هي أن يقوم شخص بنقل أو نسب تعب اآلخرين 
أفكاره وتالفيها الختالط   ى حلق كل ابحث يف األبوة علصحاهبا ضمان  أ   لإنتاجات العلمية  "إثبات لنسب اإل
 . (1)األنساب العلمية"

 
 . 58النساء  (1)
 . 5ه صسبق خترجي (2)
 مادة أ م ن.  -معجم الغين  (3)
 . 5سبق خترجيه ص (4)
 سبق خترجيه انظر لألعلى.   (5)
 مادة أ م ن.    -معجم اللغة العربية املعاصرة  (6)
 .  43ص 2007القاهرة  -كيف تكتب حبث ا أكادميي ا   -البحث الالهويت  -وجيه يوسف  (7)
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ا ملن نسخ  أي معطي    ؛اما نراه اآلن من هذه التعريف االصطالحي أن يكون الباحث أمين    ى فاألمانة العلمية عل
هنا ملسؤولية كبية جيب احلفاظ عليها  إو   ،أبن ينسب الفضل هلم  أو تعد ر   ونقل عنهم حقوقهم دون ظلمر   ،عنهم

 . ر مقامه أو كرب  من قبل أي ابحث صغ  
 يف اللغة:  :ا: الدعوة اثنيً 

معجم   يف  املعاصرةجاء  العربية    على   الد عوة  هلم  ،2دعا  مصدر   :(املصدر  لغي )  َدع وات  ج [:  مفرد]  :اللغة 
  لَي سَ   فَإ ن ه    ال َمظ ل وم    َدع َوةَ   ات ق  : "َ ل   دعا  /على  دعا  /ب   دعا  /إل  دعا  /دعا  من  مر ة  اسم  الدُّعاء  يف  هبم  ي بدأ  :غيهم

َنه   َ  بَ ي   َجابر  هللا   َوَبي  عى ما ضيافة، ،(2)ح    على  دعوة -ضيافته يف: فالنر   َدع وة    يف هم" شرابر  أو طعامر  من إليه ي د 
ب   ،"الَعَشاء ، :الد عوة صاح  ضيف 

 
  .(3)استضافه :َدع وة  إليه وج ه امل

 الدعوة يف االصطالح:
 ونشره:  اإلسالمالدعوة أتيت مبعين  -1

ا   وأن    هللا   إال  إله   ال   أن    وشهادة   اإلسالم  نشر   :يةاإلسالم  الد عوة    على   الدعوة   بتبليغ  الرسول   قام "  هللا   رسول    حممد 
ق     َدع َوة    َله  ﴿    -وجه  خي  ر    ،(4)"﴾  احلَ    الد عوة   العالنية،  إل  ةالسري  ابب   من   دعوته  الرسول   إخراج:  ابلد عوة  اجلَه 

حم دي ة
 
م النيب  دعوة :امل  .(5)اإلسالم إل صلى هللا عليه وسلم  دحم 
 الدعوة يف االصطالح:  -2

  عقيدة   من   حوى   مبا   اإلسالم   الناس  تبليغ   إل  الرامية  املتعددة  الفني ة   احملاوالت  كافة  تعرف   به  الذي  العلم   "هي
 . (6)وأخالق" وشريعة 

  دينهم   على  حنافظ   أو   ،اإلسالم  إل   اآلخرين   هبا   جنذب  اليت   املناسبة   الكيفيات  يف   يبحث   "فن    هي   أو
   .(7)بواسطتها"

 
   2األمانة يف البحث العلمي بي الواقع واملأمول؛ أ هاجر بوزند ص. (1)
   (. 19( ، ومسلم )2448رواه البخاري ) (2)
   مادة د ع و  -معجم اللغة العربية املعاصرة  (3)
   14الرعد  (4)
   مادة د ع و  -اللغة العربية املعاصرة معجم  (5)
   (، ونسب هذا التعريف للدكتور أمحد غلوش.22الدعوة إل هللا، دراسة نصية حتليلية، د/ الشاذيل )ص  (6)
   (. 16املرجع السابق )ص  (7)
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 . (1)كالمية"  أو  كانت  صوتية  متاحة كانت  وسيلة أبي معي  شيء  حنو  للجمهور  اإلمالة  "فن  هي أو
املعن   ىفنر  التعريفات أن  للدعوة جاء مبعن  من هذه  الدين    ، اإلسالمأو نشر    ،ذاته  اإلسالم   األول  وهو من 

املعن  ،ذاته الدين  أما  هذا  لنشر  هبا  نتوصل  اليت  واألساليب  والوسائل  واألدوات  العلوم  فهو  قامة  إ و   ،الثاين 
و  أو خطابة  أ   ،و مقارنةأو تفسي  أ و حديث  أا هلذا جند أن العلوم اليت ندرسها من فقه  وابلنظر ملي    ،هج  جَ ح  

آخره يندرج حتت املصطلح الذي نتكلم عنه. ل إوسائل اتصال 
انة والدعوة: الربط بني األم

 ،"يةاإلسالم"األمانة العلمية يف الدعوة  :افعنوان البحث أساس   ، هذا هو اهلدف من املبحث األول وهو الثمرة
جند الرابط الوثيق بي اتصاف املؤمن هبذه اخلصلة    -  اإلسالم أي    -األول    وابلربط بي األمانة والدعوة ابملعن

 بعده عن مذمة النفاق وعار اخليانة.وت   ،ميانه وتعطيه ثوب االتصاف ابإلميانإ اليت تكمل 
ل إدين النجاة من النار    اإلسالم ا أنه كما أن  ا يوضح جلي  فالربط بي هذين املعنيي أيض    ، بل األشد من ذلك
هذه العوامل املنجية اليت توصل للهدف األمسى من    ىحد إ فاألمانة    ،لرمحن سبحانهرضا ا  ى اجلنة واحلصول عل

 .سبحانه وتعالأعين رضا هللا  ؛احلياة
فهي   -  اإلسالمأي علوم الدين اليت نتوصل هبا لنشر    -  الفين والوظيفي  أما الربط بي األمانة والدعوة ابملعن 

وأن نصل من    ،أعين الوصول لألمانة يف جمال البحث العلمي والدراسة والتدارس  ؛الغاية األكادميية اليت نريدها
 خالهلا للرقي العلمي والفكري واحلضاري.

والثاين أمانة بي الباحث    ،فاألول أمانة بي الباحث وربه ،ال يفارق أحدمها اآلخر  ، واملعنيان مكمالن لبعضهما
 .أو ممن نقل عنه أو تعلم منه ،وحبثه

ا لألمانة  وجيمع بي األمانة مبعانيها فيكون تعريف    ،ا جيمع بي الدعوة مبعانيهان أردن أن نقيم تعريف  إنه  إفولذلك  
أثناء أداء    وخدمة دينه  سبحانه وتعال)حتصيل رضا هللا    فمن املمكن أن نقول:  ،ية اإلسالمالعلمية يف الدعوة  

 وعلومها(.الرسالة العلمية من نقل أو طرح للعلو أبمر األمة 
نقول:  املمكن أن  ه يف نشاطات  عطاء كل ذي حق حق  إالتامة إبخالص ومصداقية و   األمانةقامة  إ)   أو من 

العلمية لرضا هللا    ، البحوث  وتعالللوصول  التميز  إ و   ،سبحانه  من  لسابق عهدها  للوصول ابألمة  لدينه  عالء  
.العلمي والرفعة احلضارية(

(. 22املرجع السابق )ص  (1)
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العلوم والفنون الشرعية وفقط دون العلوم    الدعوة مبعنعلى    ر التعريفوهللا أعلم أنه من اخلطأ أن نقص    ىوأر 
الشرعية   -الدنيوية   الفنون  الفنون دون    ؛أو أن جنعلها يف جسد الدعوة  -  يف حال جعلناها خارج اطار  أي 

. وهللا تعال أعلى وأعلم ، عوة دون استثناءوالد األمانة ا ملفاهيم  فيجب كون التعريف جامع    ،جوهرها وهو التدين
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 األمهية الدينية لألمانة  :املبحث الثاين
دراك املرء  إومراقبة هللا سبحانه و ،  هو الدين والتدين  ،ن الرادع احلقيقي لإلنسان عن أي معصية أو زلة أو معيبةإ

 مطلع وشاهد عليه. ،ا أن هللا يراه يراقبهيقين  
 فعل منهي عنه.على  قدامهذا املبدأ يرتدع الكل قبل اإل  ىوعل ، حساب يوم القيامةالبد لإلنسان من  

ننا حنتاج لالستزادة فإ  ،األمانةنه ابلرغم من توضيحنا العالقة بي الدين و إ  :من خالل هذه اجلمل القصية نقول
العلم دون عمل  ، من هذه اجلزئية ألمهيتهاقليال   فائدة  الروح  ؟فما  فائدة اجلسم دون    إ ن  ﴿    :قال تعال  ؟وما 

َنا ََمانَةَ   َعَرض  َر ض    الس َماَوات    َعَلى   األ  َ   َواجل  َبال    َواأل  ل نَ َها   أَن    فَأََبي  َفق نَ   حَي م  َها   َوَأش  ن   ن َسان    َومَحََلَها  م    ظَل وم ا   َكانَ   إ ن ه    اإل  
 . (1)  [72:  األحزاب]  ﴾  َجه وال  

نزلت يف جذر قلوب    األمانة"  :صلى هللا عليه وسلمفقال    ،عليه الدين يف قلوب البشر  بنأساس ي    األمانة ن  إو 
  فنقول:   األمانة ولذلك نورد بعض النقاط عن    ،(2)مث نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة"  ، الرجال
م  ال رهب   إ فال أحد يراقب الناس حقيقة    ،مث مع الناس  ،مث مع نفسه   ،صادق مع ربه   على اإلنساندليلر   األمانة

أو كذهبا  ،سبحانه أفعاهلم  أو  الناس بصدق كالمهم  أعلم  الناس ألنفسهم  ،وهم  أقرب  على    فيحكمون  ،وهم 
 أو اخليانة. ألمانة نفسهم اب

ألنه لن    ؛عت منه هذه الصفة ضاعت عبادتهفمن نز   ،اا وسر  الفرائض جهر  على    احملافظة  على  دليلر   األمانة  -
 شبه ذلك. أ أو ما  ،ال رمبا أمام الناس أو أن حيفظ بعضها دون البعض برتكه النية فيهاإحيفظها 

 .سبحانه وتعال  هللاال إ فال مطلع عليها  ،نبذ النفاق من القلب واللسان واجلوارحعلى  دليل   األمانة -
 األخالق ومتامها. كمال على   دليل   األمانة -
ن هللا  إف  ،أو حقوق النفس  ،أو حقوق هللا  ،ينقذ نفسه من الوقوع يف شراك حقوق العباد  األمانة صاحب    -

 وينا للحفاظ عليهم.سبحانه استودعنا أجسامنا وأموالنا وذَ 
أمرهإ  األمانة  -  ،ميانهإ ومنا علمه وثبت    ،وازدهر خيه   ،واحنصر شره  ، ن حتققت يف اجملتمع صلح حاله وعال 
 فاألمي أمي مع نفسه وغيه.  ،فإهنا تصلح اجملموع ،ن صدرت من فرد إو  األمانة ف

خالق  أإساءهتا مما ينتج عنه  على    حسان النيةإ الناس مع أنفسهم وغيهم وقدموا  ن حتققت تصالَ إ  األمانة  -
 وابتعاد املشاكل واجلرائم عنهم. ،حسنة يف التعامل بينهم

 
   72األحزاب  (1)
   104\  8,  4697الناس رقم  ابب اذا بقي يف حثالة من   -أخرجه البخاري يف الفنت   (2)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

13 

  النومة،  الرجل "ينام :صلى هللا عليه وسلمفقال  ،ن انداثرها من عالمات الساعةإن لألمانة أمهية كبية حيت إ -
،  أثر  مثل  أثرها  فيظل  قلبه،  من  األمانة  فتقبض ،  مثل  أثرها  فيبقى   فتقبض  النومة  ينام  مث  الوَك ت  ل  َج 

  كجمرر   امل
  ، األمانة  يؤدي   أحد  يكاد  فال  يتبايعون،  الناس   فيصبح   شيء،  فيه  وليس  ام ن  َترب     فرتاه  فنَ َفط،  رجلك  على  دحرجته

  حبة   مثقال  قلبه  يف  وما  أجلده،  وما  أظرفه  وما  أعقله  ما:  للرجل  ويقال  ،اأمين    رجال    فالن  بين  يف  إن:  فيقال
 . (1)إميان" من  خردل
  هللا   صلى   فقال   الساعة   عن  وسلم   عليه  هللا  صلى   النيب  سأل  رجال    أن   عنه  هللا   رضي  هريرة   أب  حديث   من   وجاء
  إل   األمر   أسند  إذا: )قال  هللا؟  رسول   اي  إضاعتها  كيف:  قال  ،(الساعة  فانتظر  األمانة  يعت ض    إذا: )وسلم  عليه
 . (2)الساعة( فانتظر أهله غي

 . (3)وأن يستعملنا وال يستبدلنا ،األمانةقدر هذه على  فأسأل هللا سبحانه أن جيعلنا
  

 
(، وأخرجه الرتمذي يف "  6497(، وأخرجه البخاري يف "كتاب الرقاق" "ابب رفع األمانة " حديث )143خرجه مسلم حديث ) (1)

(، وأخرجه ابن ماجه يف " كتاب الفنت " "ابب ذهاب األمانة "  2179كتاب الفنت " " ابب ما جاء يف رفع األمانة " حديث )
   (4053))حديث  

   (6015رواه البخاري ) (2)
   2018فرباير  12فكرة النقاط من مقال مبوقع "موضوع" االلكرتوين بعنوان "ما أمهية األمانة" إلبراهيم أبو غزالة  (3)
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أمانة التلقي والنقل :املبحث الثالث
: (1) ويندرج حتتها نقاط  : أمانة التلقي:أوًل 

.األخذ عن أهل الفضل -1
.املنهجية يف حتصيل العلم  -2
. التقيد آبداب التلقي -3
. يف فهم العلم األمانة -4
األخذ عن أهل الفضل:  -1
اقتصر  إ املنزلة واملكانة  ،الكتب والصحفعلى    الباحثن  العلماء أصحاب  الفضالء  املشايخ  وقع يف    ،وترك 

 أخطاء شائعة كالتصحيف والتحريف. 
صلى هللا عليه  فقد قال   ،ا لنهج أهل احلق أهل السنةكان متبع    ،ونقل عنهم  ، وراء هنج هؤالء العلماء ىومن مش

بن عمروسلم "اي  دينك  ، :  هو    ،دينك  ودمكإمنا  استقاموافانظ    ،حلمك  الذين  وال    ، ر عمن أتخذ خذ عن 
  .(2)أتخذوا عن الذين مالوا"

 . (3)"ال أتخذوا العلم ممن ال جتوز شهادته" :وقد قال ابن عباس رضي هللا عنه
 . (4)"إن هذا العلم دين فانظروا ممن أتخذون دينكم" :وقال حممد بن سيين رضي هللا عنه

ال  إن نقلنا من العلماء ال ننقل  إا  بل أيض    ،أنه ليس فقط من اخلطأ االكتفاء ابلصحف والدواوين  ى فأيضا نر 
 قوهلم. على   ممن علمت أمانتهم ورأي الناس فعلهم ،من أهل الفضل والرأي والعلم

ننقل منهم مهمة   األمانةن  إ الذين  إاجد    من  لدرجة حتتار هلا  ، حىت  اهتموا هبا  األوائل  العلم والفضل  أهل  ن 
توفر   بدون  حديثةإالعقول  واحلياة  ،مكانيات  والعبادة  والتعليم  ابلعلم  وبركتها  ، وانشغاهلم  مؤلفاهتم  ، مع كثرة 

التكاسل عن أخذ  طالب العلم  على    نه ملن العيب الفظيعإفلذلك  ،  كرب سنعلى    ومنهم من بدأ ابب العلم
 هذا العلم عن أهله.

   58) -56جامعة السلطان حممد الفاتح الوقفية ص -األمانة العلمية بي الضوابط األخالقية وورع العامل الرابين أد حممود مصري  (1)
   121الكفاية يف علم الرواية للخطيب البغدادي  (2)
   95املرجع السابق  (3)
النيسابوري   (4) القشيي  احلجاج  بن  ملسلم  وسلم  عليه  هللا  صلي  هللا  رسول  ايل  العدل  عن  العدل  بنقل  املختصر  الصحيح  املسند 
(1\14   

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





15 

ن مل جيد فما دون  إف  ،فاألفضل فيأخذ عن أحسن الناس يف فنه  ،الطالب أن يقدم من أيخذ عنه األفضل  ىوعل
وحتصيال    ،ا فيها له وأكثر حتقيق  "يعتمد يف كل فن من هو أحسن تعليم    :رمحه هللا تعالقال ابن مجاعة    ،ذلك
 . (1)قرأه" وأخيهم ابلكتاب الذي  ،منه
املنهجية يف حتصيل العلم: -2

 يف  ن من أهم أركان املنهجية أن أنخذ من املصادر األصلية أوال  إ  :ولكن نقول  ،ويندرج حتتها الكثي مما يقال 
فن أنخ  فمثال    ،كل  الفقه  يف  األوائل  وشيوخه  املذهب  من كتب كبار  الزمين    ،ذ  ابلتدريج  بعدهم  الذين  مث 
فتأخذ األيسر فاأليسر    ،ا أما تلقي    ،نقال  وهذا  وكذلك أنخذ من األصول قبل الفروع    -  من املكانة  -واملكاين  

لطالهبم مناسب  ترتيب  من  والرتبية  والفضل  العلم  أهل  يراه  مبا  العلوم  أبواب  عل  ؛يف  حيصلوا  الثمرة    ى لكي 
 املرجوة. 

 آخره. ل.. إ.ا يكون بتقدمي املتون فالشروح فاحلواشي فالتقييدات فاملبهمان فالنكتأيض  والتدرج يف الكتب  
التقيد آبداب التلقي:  -3

 وهي مجلة ال خيرج أحدها عن الدائرة احمليطة هلذه اخلصال. ،هناك آداب لتلقي العلوم وتعلمها
 ا. ا أو دنيا أو فخر  هلل سبحانه يف هذا التلقي وعدم القصد به شر   اإلخالص منها 

  ومشقة.رحاال  ا وتَ سفر   ىمع اجلد يف الطلب ولو اقتض، ومنها علو اهلمة وعدم التكاسل واخلمول
 وقلة الراحة فيه وكثرة االنشغال به للوصول للهدف املطلوب.  ،صعاب التعلم وغربته ىومنها الصرب عل

بعضفادة  إومنها   من  بعضهم  و   ،الطالب  توقيهم ألساتذهتم  منزلتهمإمع  اإل  ؛نزاهلم  مالك  قال  رمحه هللا  مام 
 .(2)ا"فادة بعضهم بعض  إ "من بركة احلديث  :تعال

يف فهم العلم:  األمانة -4
، يورد صاحبه التهلكة هو ومن يتبعه من مستمعي   ،والفساد يف اتباع معاين كالم العلماء  ى ن اتباع الظن واهلو إ
العظمإ اخليانة  ملن  عمد  إ  ىنه  قصدوا  ما  غي  يف  العلماء  أو جهال  يراد كالم  من  ا  الفهم  طلب  يف  ابلتقصي   

"ال ينبغي    :صلى هللا عليه وسلمكما قال    ؛أحد نفسه يف موضع ال يطيقه  لذلك ال يضعن  ،  أصحاب الفهم
  .(3)وكيف يذل نفسه؟ قال: يتعرض من البالء ملا ال يطيق" : قيل ،للمؤمن أن يذل نفسه

112الدين ابن مجاعة  تذكرة السامع واملتكلم يف أدب العلم واملتعلم لبدر  (1)
   122\2املدخل ايل السنن الكربى للبيهقي  (2)
4016رقم   1332\2. وسنن ابن ماجة 2254رقم   523\4سنن الرتمذي  (3)
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. عليه الوقوع فيها ىفال يوقع نفسه يف مهالك خيش ،اا رويد  الطالب أن يستقل سلم العلوم رويد  على  لذلك
  .(1)ويندرج حتتها نقاط اثنيا: أمانة النقل:

توفر األهلية العلمية.  -1
مصدره.  ل إيف عزو العلم  األمانة -2
املصادر األصلية. لإالرجوع   -3
الصدق يف النقل. -4
مراعاة حال املخاطب ابلعلم.  -5
حسن الصياغة.  -6
العلمية.  األمانة"ال أعلم" من  :االلتجاء لقول -7
العلمية يف حتقيق املخطوطات. األمانةخصوصية  -8
توفر األهلية العلمية:  -1
ا لنهضة األمم  وملا كان العلم حمرك    ،هذه قاعدة بدهية يف تعامالت الناس مع بعضهم،  الشيء ال يعطيهن فاقد  إ

الدبن آدمعلى    وأمنة كبية يف هذا  العلم    ،ظهور بين  والتحذير اجلاد لكل من دخل ابب  للتنويه  بد  كان ال 
أهله فانتظر    د األمر غي  ذا توس  إ"  :صلى هللا عليه وسلموكما قال    ، لذلكن كان أهال  إال  إ والبحث أال ينقل  

 . (2)الساعة"
، مل ميلكوا من العلم ما يذهب الظمأ  ،اا وعنت  ا علت أنوفهم يف السماء كرب  ن مما يكاد يبعث للجنون أن أنس  إو 

املصدر بعزو  والفتو   ،استقلوا  والتشديد  ى،وتسرعوا يف احلكم  الرتخيص  ، ا هلمذا كنت نصح  إف  ،وتساهلوا يف 
 "هم رجال وحنن رجال". :استدلوا مبا استدل به من قبلهم بقوهلم

مصدره:  ىلإيف عزو العلم  األمانة -2
فيكون العزو    ،ابختصار أو تطويل أو املعن  ،أو كتاب ابللفظ ، عن مشافهةوهذا العزو يكون جبميع أنواعه نقال  

 ا يف املصداقية والشفافية. ابلغ  
 . (3)وليتبوأ مقعده من النار" ،ما ليس له فليس منا  ى"من ادع :صلى هللا عليه وسلمقال 

)  65-58جامعة السلطان حممد الفاتح الوقفية ص -األمانة العلمية بي الضوابط األخالقية وورع العامل الرابين أد حممود مصري  (1)
6496رقم  104\8خاري  الب (2)
112رقم  79\1مسلم  (3)
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 . (1)"األمانة  ىولكنه من أد ،كم من الرجل طنطنته"ال يعجبن   :وقال سيدن عمر رضي هللا عنه
ن  إو   ، مفيدها من الصدق يف العلم وشكره  لإ"إن نسبة الفائدة    :رمحه هللا تعالومن ذلك قول سفيان الثوري  

 . (2)السكوت عن ذلك من الكذب يف العلم وكفره"
 املصادر األصلية:  ىلإالرجوع  -3

فمن نقل عن املالكية    ،املصادر األصلية يف النقلعلى    وهو االعتماد  ،هذا عمدة الباب وأصل النقل عن الغي
الكتب مثال   أصول  نقل من  الصغي  ؛  والشرح  والكبي  والشرح  الدردير وسحنون  ،كاملوطأ  وغيهم من    ،وكتب 

 تعليقات وغيه. الواشي و احلما دون ذلك من شروح للمتون و مث بعد ذلك ينتقل ل   ،كبار أئمة املذهب
األئمة من  النقل  يقدم إف  ،وكذلك حي  بعضهم  الزمينبعض يف على    ن  السبق  أو  املكانة  ما  على  حىت    أو  ، 

 يقتضيه البحث من تقدمي وأتخي. 
 الصدق يف النقل:  -4

 منها:  ؛ويكون ذلك ابالنتباه لبعض النقاط
 ا.ال بتوضيح ذلك جيد  إ و التعليق  أو االختصار أالنقل احلريف وعدم التصرف  -
 مبراعاة الفواصل. ى الشروح أو التعليقات أو النقول األخر نقل وغيه من الفصل بي ال -
 عند نقل اخلالفات البد من التأكد أنه القول املعتمد أو الراجح. -
 مراعاة حال املخاطب ابلعلم:  -5

"حدثوا الناس مبا يعرفون    :رضي هللا عنهعلى    قال  ،ا للجمهور القارئ أو السامعأبن يكون الطرح والنقل موافق  
 . أتريدون أن يكذب هللا ورسوله"

ََماَنت    ت  َؤدُّوا َأن   أَي م ر ك م   اّلل َ  إ ن  ﴿   :ومنه قوله تعال ل َها إ َل   األ   . (3)  [58:  النساء]  ﴾ أَه 
 فعدم مراعاة املتلقي يزيل عن الكالم قيمته.

 حسن الصياغة:  -6
 كي ال يفهم خطأ هذا من نحية.   ؛املناسب أي مبراعاة اللفظ إليصال املعن

 
   242الزهد والرقائق لعبدهللا بن املبارك   (1)
   .4\1مواهب اجلليل حملمد بن حممد الطرابلسي املغرب املعروف ابخلطاب الرعيين  (2)
   58النساء  (3)
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ابإلضافة    ،العلمي واالجتماعي للمتلقي  ىمن حيث املستو   ؛أن تكون الصياغة الئقة ابملقام  ىومن نحية أخر 
 مناسبة الكالم ونوع البحث العلمي.  لإ

 العلمية:  األمانة"ل أعلم" من   :اللتجاء لقول  -7
قمة   املعرفة  بعدم  املعرفة  األمانةاالجابة  عدم  البحثية  إ و   ،عند  العلمية  لألمانة  خيانة  علم  دون  فالكالم  ال 

رو   ،واخلطابية قال  ىوقد  أنه  عمر  ابن  عن  البغدادي  ثالثة  :اخلطيب  وال    :"العلم  ماضية  وسنة  كتاب نطق 
 . (1)أدري"

 العلمية يف حتقيق املخطوطات:  األمانةخصوصية  -8
يعلم جيد    ىعل أن  أمانة كبيةالباحث  ما بي يديه من خمطوط ونصوص  أن  فيه    ،ا  ال سيما يف عصر كثرت 

 مر العصور. على  اإلسالممة من بالد وقد سرقت ماليي املخطوطات القي     ،السرقات الفكرية
أحسن حال. على  ا إلخراج النقلفالنصوص اليت تنقل أمانة عظيمة علينا أن ندرك ذلك جيد  

 
   243\ 4اتريخ بغداد وذيوله ألمحد بن علي اخلطيب البغدادي  (1)
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 خطوات للوصول لألمانة العلمية  :بحث الرابع امل
فال    ،ان امتألت وقود  إن املركبات والسيارات و إو   ،ن قطعت قدماهإن صح جسده فال حراك منه  إو   اإلنسان

  األمانةيضاح العملي لعملية  ما كان له أن يكمل دون اإل  األمانةكذلك الكالم عن    ،تتحرك دون العجالت
 ا. وطرح  العلمية أثناء البحث العلمي نقال  

ولكن املثال ما كان له أن    ،وذكر نقاط مباشرة وغيها  ،ن التوضيح العملي لذلك قد أييت بعدة طرق كاملثالإو 
إبذن    -وهذه النقاط تشتمل    ،هيئة نقاط مباشرةعلى    مي العمليلذلك أجعل كال  ،يذكر يف حبث صغي كهذا

 ت العملية: أهم اخلطواعلى   -هللا 
وقوله  -1 القائل  عن  الكايف  التفصيل  مع  لقائله  الكالم  بعزو  التام  االسم كامال    ،االعتناء  للمصنف  فيذكر   

 .ادَ ج  ن و  إوالطباعة والتاريخ   ،والكتاب واجلزء والصفحة
وعدم االكتفاء بنقل النص    ،مع التوضيح هلا وربطها ابلكالم  ،النصوص وذكر الشاهد منهاعلى    التعليق   -2

 هبامه.إأو قلته أو   ،أو تصرف لكثرة الكالم ،طالةإ حتتاج النصوص الختصار أو وأحيان   ،فقط
  وحيتاج هذا الكالم أحيان    ،عه يف غي سياقهن قوله وعدم وض  االهتمام اجليد واملراعاة التامة ملقصد القائل م   -3

 . ا ملن يفهم النص ومقصد قائله منهأو يكون تلميذ   ،ا ملن نقل عنهون الناقل تلميذ  ألن يك
ال البحث عن الصواب  إ فال يكون عمل الباحث    ،عرض نتائج البحث بشفافية وصدق دون التدخل فيها  -4

 ال اختالق الصواب.
املرادة   العلمية  واملراجع  للمصادر  قراءته  بعد  الباحث  أن  بذلك  والنتيجة    ،لبحثهوأعين  النهائية  الفكرة  يكون 

عقال   ميكن  وال  البحث  من  واملصداقيةاملرادة  الشفافية  تكمن  أن  القراءة    ،   قبل  ذهنه  النتيجة يف  يكون  فيمن 
 واالطالع.

تتسب  إو  قد  النقطة  هذه  الباحثن  قبل  من  املنقولة  النصوص  أصحاب  مقصد  يف  تزوير  يف  يف    ؛ ب  ليجعلها 
 طالق. اإلعلى  وهو ما يعترب جرمية أخالقية غي مقبولة   ،السياق الذي يريده من عقله وفكره احملدود

والسامعإ  -5 للقارئ  توضح  أن  العلمية ال جيب  النتائج  التأكد من  إ  ،ن  بعد  فيهاإال  والتهويل  املبالغة    ،زالة 
التهوين ألمرها من النصوص املكتوبة عنها نقال  إو  والشفافية واجبة  فالدقة مطلوبة  ،  ا من الباحثأو أتليف    زالة 

 يصال. اإل
النتائج وأدلتها تعرضإ  -6 أو قويةعلى    ن  قد    ،حقيقتها اجملردة ضعيفة كانت  احلقائق مما  وال بد من جتريد 

 يغيها دون قصد من مبالغة أو تنقيص قدر.
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قلتها  -7 أفقهسعة  على    ال يدل  ،كثرة املصادر واملراجع أو  أو ضيق  الباحث  متانتهعلى    وال يدل  ،اطالع 
 بل الوصول للمراد هو املطلوب وهو ما عليه احلكم. ،العلمية أو ضعفها

وهي   ،كثار النصوص والنقول دون حاجة لتبيي حقيقة مزورةإد  تعمُّ   األمانةوليعلم كل ابحث أنه من خيانة  
 سعة اطالعه وغزارة علمه.

أن  -8 يراعي  أن  ثقلت مكانتهمالباحث جيب  ينقل ممن  أن  رأيه من خالهلا  ويطرح  النصوص  ينقل  ه حينما 
كثار من النقول ممن قدرهم ال  اإل   ل إوال يلجأن   ،وأن يقدم األفضل فاألفضل  ،العلمية يف الفن الذي يكتب فيه

 الباحث التأين فيمن ينقل عنه. ى فعل ،يتجاوز قدره ذاته
نبذة عن ص  -9 مع ذكر  النقل من مصدر  املرجعحي  أو  املصدر  متام    ،احب  يراعي  أن  النبذةجيب  ا ذكر 

.األمانةنقاص من القوي ليضعف وهو من  إأو  ،بشفافية اتمة دون متويه للضعيف ليقوي
فاملقصد الوصول للنتيجة  ،فيجب كوهنا واقعية  ،و احتاج البحث لذلكأحصائيات  إذا وجد ابلبحث  إ  -10

منا  إفما فائدة الرسالة املوصلة للدرجة العلمية والرسالة حمشوة إبحصائيات    ،الدرجة العلميةعلى    وليس احلصول
 هي حشو أوراق ال تقدمي منفعة أو تسهيل وصول للنتيجة.

 وكذلك النتائج الومهية اليت ميأل هبا الفراغات. 
ن لكلإف  ،من خبيي الرتمجة ال أن يرتجم الباحث بنفسه دون معرفةمراعاة ترمجة النصوص أن تكون    -11

مما يقرر االستعانة أبهل اخلربة يف الرتمجة    ؛لغة مفرداهتا ومصطلحاهتا وبالغتها وأدهبا وترمجاهتا اجلملية واحلرفية
 احلقيقي.للمعن  للوصول

جيد    -12 الرتقيم  بعالمات  النقوالتاالهتمام  يف  خاصة  تعي   ؛ا  علألهنا  أو  ى   تضاربه  وعدم  املقصد  فهم 
تداخله.
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 السرقة الفكرية وعقوبتها  :املبحث اخلامس
للمجرمي  والعقوابت  للجرائم  احلدود  أمهية  أمهيته  املبحث  العقوبة  إف  ،وهذا  اجلرمية  الرادع عن  تتمكن  إن  مل  ن 

ن أي  آكثر مما يزع القر أمام  ما يزع اإل "  :ن عثمان بن عفان كان يقولأمالك  فعن    ،األخالق من جوارح املرء
 .  (1)"من الناس

لرتدع اجلرائمإف قرر احلدود  أكثر من مواعظ األخالقإو   ،ن هللا سبحانه  القرآن  ،هنا لرتدع  النفس    ؛واتباع  ألن 
 أمارة ابلسوء. 

:(2)عدة نقاط ىن هذا املبحث يشتمل علأو 
.مفهوم السرقة العلمية -1
.صور السرقة العلمية -2
.آليات اكتشاف السرقة العلمية -3
.وعقوبتها  أساليب وطرق مكافحة السرقات العلمية -4
مفهوم السرقة العلمية:  -1

 حداها:إ العلمية وقد قيل فيها الكثي من التعريفات و   األمانةهي ضد 
واالعتداء املؤلف  حقوق  للمؤلفعلى    "انتهاك  املعنوي  االعتداء   ،احلق  األبوة على    أو  املصنفات  على    حق 

 . (3)واألعمال الفكرية"
أفكار  حىت    أو   ،عكس لألمانة العلمية من أخذ جمهودات الغي من كتب أو نقول أو مؤلفات  ىفهي كما نر 

 ا.  أو قصد  ا جهال  وعزوها للنفس صراحة أو جماز   ،ومعاين
ألهنا تتعلق بباب اجلرائم والعقوابت. ى؛وهذه اجلرمية هلا تعريفات دستورية ختتلف من دولة ألخر 

 هي:  (4) ن السرقة العلمية هلا عدة مرتادفاتإو 
Plagiarism   -السرقة الفكرية أو االنتحال   
Literary theft -السرقة األدبية 

   118ص:  1التمهيد البن عبد الرب ج:  (1)
8-3األمانة يف البحث العلمي بي الواقع واملأمول أ هاجر بوزند ص (2)
137املمارسات األكادميية الصحيحة وأساليب جتنب السرقة العلمية ص -طه عيساين  (3)
139املمارسات األكادميية الصحيحة وأساليب جتنب السرقة العلمية ص - طه عيساين (4)
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Literary Piracy -القرصنة األدبية   
 صور السرقة العلمية:   -2

 ومنها هذه الصور: ،أي السرقة الفكرية ؛هناك مسارات وصور لطريق هذه اجلرمية
 تزييفها ومنه:إل  الغش: أي املساس بسالمة البيانت ودقتها والعمد -أ

  .اإلشارةالنقل دون  على   الزايدة -
  . بهخالال  إالنقص من النص  -
   .تنكيس املفاهيم وتغيي املراد -
 .واملصدر املنقول عنهعدم مراعاة املصطلحات الدارجة عن صاحب املرجع  -
 اخلداع والتضليل: انتهاك قواعد البحث العلمي املتعلقة ابهلامش واالقتباس والعزو. -ب
 .سرقة اجملهودات الفكرية من أفكار ومؤلفات ونصوص -ج 
 .ليهإ اإلشارة عادة صياغة األفكار دون ذكر صاحبها و إ  -د
 . ا أفكار جديدةسرقة املفاهيم واألمناط بطريقة مبتكرة لتظهر أهن -ه 
 . للغة األصلية للنص اإلشارة عدم  -و
 كالتصوير والفيديوهات لعزوها للذات.  ى  نتاج العمل الفكري بصورة أخر إعادة إ -ز
انتشار    -ح الغش  اإلأكثر  الغش  هو  اإلا  اجملالت  النتشار  يستغل  لكرتوين  اليت  املدفوعة  واملقاالت  لكرتونية 

 للسرقة. البعض فيها الوسائل احلديثة  
 آليات اكتشاف السرقات العلمية:   -3

 ويسهل اهلروب من قبضته. ،دراك السرقة العلمية ابلطرق القدمية البدائية صعب حتقيقهإن  إ :يف الواقع
ال السرقات  ولذلك كان  هذه  الكتشاف  حديثة  طرق  توافر  من  اليت  تقدُّ مع  ا  خصوص    ،بد  التكنولوجيا  م 

ال أن الوسائل التكنولوجية للسرقة العلمية ال  ، إ اكتشافهاعلى    ا ساعدت يض  أو   ،انتشار السرقة على    ساعدت
غالب   تتمثل  اليت  القدمية  الوسائل  عن  والرسائل  تستقل  األحباث  حتكيم  وجلان  الكبار  األساتذة  معرفة  يف  ا 

 كنهم من اكتشاف السرقة.ابلنصوص واألحباث واملراجع معرفة عميقة مت  
صفحات الشبكة العنكبوتية بشكل  على    يتمثل عملها يف أهنا تطرح الرسالةن آليات اكتشاف السرقة هذه  إو 

ويف هذه احلالة يتأكد    ،وحتدد أنه منقول  ،ا ال من حيث املعنا ولفظي  وتقارن املتماثل واملتشابه حرفي    ،تلقائي
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ز مقدار  لتمي     ،للنقول  ا حمددةب  سَ ومن هذه اجلزئية وضعت اجلامعات ن    ، عزوه أو الاألساتذة هل هذا املنقول تَ 
 الكتابة من عند نفسه وقدرة استنتاجه.على  استطاعة الباحث 
أيض   العلم  متطورةأا  وينبغي  الربامج  هذه  البحثإحىت    ،ن  يف  الكالم  تقيس  متاحعلى    هنا  هو  ما  على    كل 
  حذفها. البيانت اليت تَ حىت   الشبكة العنكبوتية

ومل   ن نقل الكالم بتصرف أو ابملعنإفالباحث  ،من حيث اللفظ فقط ؛الكالمولكن هذه الربامج تقيس صحة 
ذلك تدرك  أن  الربامج  هلذه  ما كان  لصاحبه  يكم    ،ينسبه  املشرفي وهنا  املتخصصي  األساتذة  دور  على    ن 

 الرسائل العلمية. 
ليتأكد من كالمه    ؛مواقع اكتشاف السرقةعلى    عند بعض الباحثي أن يدخل  املدمرة  ومن األخطاء الساذجة

حىت    ،ولكنه ال يشعر أن هذه املواقع تسجل كالمه يف الذاكرة  ،وهو يعلم أنه ليس كذلك  ،أهو مسروق أو ال
السرقةإ الذاكرة  ،ذا قامت اجلامعة بطرح كالمه يف برامج  الكالم كله يف  البحث  إل    مما يؤدي  ؛وجدوا  رفض 

 ا واعتباره سرقة فكرية. متام  
:وعقوبتها   مكافحة السرقات العلميةأساليب وطرق  -4

هناك ثالث أساليب ملكافحة السرقة األدبية أو العلمية وهي تتمثل يف:
 ا يف العصر احلديث الكتشاف السرقة العلمية.ا جد   مهم  تعد عامال  و ا  الوسيلة التكنولوجية اليت ذكرن آنف   -أ

قواني وعقواب  -ب الدولة  تقيم  أن  القانونية وهي  األدبيةالوسيلة  السرقات  ولكننا يف مصرن    ، ت صارمة جتاه 
الناحية القانونية  ،احلبيب نواجه مشاكل من هذه  الناحية  فورد ما    ،فذكر يف جريدة األهرام هذا املوضوع من 

يلي:
: قصور القانون"

األحباث العلمية،  ، مل حيدد بشكل مباشر عقوبة جلرمية سرقة  2002لسنة    82قانون محاية امللكية الفكرية رقم  
مبعاقبة كل من قلد بغرض التداول التجاري موضوع اخرتاع أو منوذج منفعة منحت    32واكتفى يف املادة رقم  

املادة    ،ألف جنيه براءة اخرتاع عنه، بغرامة ال تقل عن عشرين 181وال جتاوز مائة ألف جنيه، كما نصت 
وال جتاوز عشرة آالف جنيه،    ،عن مخسة آالف جنيه  على عقوبة ابحلبس مدة ال تقل عن شهر وغرامة ال تقل

ا ألحكام القانون أو طرحه  أو برنجمي إذاعي حممي طبق    ،لكل من قام ببيع أو أتجي مصنف أو تسجيل صويت
كتاب مسبق من املؤلف أو صاحب احلق اجملاور.   للتداول بدون إذنر 
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من    ،اضي السارق، وتتول احملكمة البت يف األمرعلى العمل بقانون محاية حيق لصاحب املؤلف أن يق  وبناء  
اختاذ خطوات   الباحثي عن  أدى إل عزوف  التقاضي  ء  الرسالة، ولكن بط  فنية لفحص  خالل تشكيل جلنة 

قانونية حيال السارق.
 : تغليظ العقوبة

والسبب  البحتة،  اكتشافها ابلصدفة  يتم  العلمية  السرقات  معظم حاالت  أن  القانون  انتشار    ويؤكد خرباء  يف 
ملستوى اجلرم    ى لصوص العلم جبامعتنا املصرية يعود إل أن العقوبة اليت ينص عليها قانون امللكية الفكرية، ال ترق

نرَ  فلم  بتكاتف    املقرتف،  القانون  خرباء  يطالب  لذلك  العلمية،  السرقة  بتهمة  ابحلبس  عوقب  من  هناك  أن 
الشق لتعديل  للجامعات،  واألعلى  العايل  يتم    التعليم  وأن  الفكرية،  امللكية  بقانون  العلمية  ابلسرقات  املتعلق 

 . (1) " تغليظ العقوبة ابلقانون
فذكر يف نفس املقال    ،ليتأكد القارئ من جدية األمر وأمهيته  ؛وأحب أن أذكر بعض مناذج السرقة وعقوبتها

السابق ما يلي: 
: وقائع سرقة األحباث"

من   األول  هي  الواقعة  هذه  تكن  مصر  مل  جامعات  من  املاضية، كانت كثي  سنوات  العشر  فخالل  نوعها، 
تتناىف كلي   مماثلة  سرقة  حوادث  على  اجلامعات  شاهدة  تضعها  اليت  العلمي،  البحث  أخالقيات  مواثيق  مع  ا 

البحوث واملؤلفات  األمانةنصت على: "و العلمية،    األمانة اتفقت على ضرورة  و مبصر،   تنفيذ  فال    ،العلمية يف 
ا،  ا وحمدد  الباحث لنفسه إال فكرة وعمله فقط، وجيب أن يكون مقدار االستفادة من اآلخرين معروف  ينسب  

 تورط يف منافيات أخالقية". من الا ر  يالعلمية توثيق املصدر ابلدقة حتذ  األمانة فمقتضى أخالقية  
 : 2010فرباير  

فرباير عام   أستاذ مساعد    2010يف  قامت هبا  األلسن جامعة عي  حدثت سرقة علمية  بكلية  الصينية  للغة 
مت هبما لرتقيتها إل أستاذ، جبانب أحباث أخرى، واكتشفت جلنة  مشس، حيث قامت بسرقة حبثي علميي تقد  

فحص اإلنتاج العلمي ابجمللس األعلى للجامعات الواقعة وأثبتها، وحينما تقدمت إبنتاجها إل اللجنة العلمية  
للغات الشرقية   اللجنة احملكمة  الدائمة  أثبتت  الرتقية إل درجة أستاذ،  الشرق األقصى وآداهبا، بغرض  ولغات 

  حتويلها للتحقيق. العلمية وثبوت السرقة يف حبثي كاملي، وتَ  األمانة عدم 

مقال بعنوان: "السرقات العلمية كارثة هتدد مسية البحث العلمي مبصر والعزل عقوبة لصوص    -االلكرتونية    -) جريدة األهرام    (1)
 . 15:43 /  2020-2-24العلم" بقلم اميان فكري 
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 : 2015يونيو 
دما  أحال رئيس جامعة بين سويف أستاذة بكلية االقتصاد والعلوم السياسية إل التحقيق، بع  2015ويف يونيو  

 كت حبقها يف ملكيتها الفكرية، وتَ اهتمت بسرقة مادة علمية من مراجع أجنبية يف إحدى املؤلفات اليت متس  
إحالتها إل جملس أتديب أعضاء هيئة التدريس، بعدما ثبت قيامها بسرقة مادة علمية من مراجع أجنبية دون  

 مما يشكل عدم أمانة علمية.  ؛إليها  اإلشارة
 : 2016يناير وأغسطس 

مادة   سرقته  ثبوت  رغم  العربية،  اللغة  قسم  من  املاجستي  درجة  على  الطالب  أحد  دمياط حصل  يف جامعة 
البحث، حيث نقل إبفراط عن مراجع ومصادر دون أن ينسب إليها، مما أاثر ضجة كبية بي زمالئه وأساتذته 

 سويف، بعد ثبوت قيامه بنسخ   عزل أستاذ جامعي جبامعة بينتَ   2016داخل أسوار اجلامعة، ويف أغسطس  
 حبث من رسالة طالب للرتقية بوظيفة أستاذ مساعد.

 : 2017سبتمرب  
سبتمرب   يف  القاهرة  جامعة  دار قرار    2017أصدرت  بكلية  قسم  رئيس  إبعفاء  وإحالته   ا  منصبه،  من  علوم 

 .(1)" ابجلامعة ثي من سرقته ألحباث علمية، وت إحالة األمر إل اللجنة العلميةللتحقيق حول ما أ  
ويدرك بقلبه أن    ،اه دائم  رب   اإلنسانوهي أن يراقب    ،الوسيلة األخالقية هي آخر الوسائل اليت تردع السراق  -ج

 وهو السميع العليم اخلبي سبحانه. ،يهلهللا يراه وهو مطلع وشاهد ع

مقال بعنوان: "السرقات العلمية كارثة هتدد مسية البحث العلمي مبصر والعزل عقوبة لصوص    -ونية  االلكرت   -) جريدة األهرام    (1)
 15:43 \  2020-2-24العلم" بقلم اميان فكري 
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 القتباس يف العصر احلديث  :املبحث السادس
بل    -العلمية ومضادها   األمانةأعين    -وبي موضوعنا   -أي النقل من املراجع    -هناك رابط كبي بي االقتباس  

هي الرابط األساسي وغيها اتبع له.
وكما    ،األمانةهو ما يقع فيه السرقة ويطلب فيه    ،كالماتر أو مجل أو أفكار  النقل من املراجع واملصادر سواء  

 ا أن ينقل الباحث من غيه. يسي  تشار العلم احلديث صار األمر سهال  ا أنه ابنبينا مسبق  
اتبعتها اجلامعات    ىحدإ فظهرت   اليت  الباحث وليس  أ لتضمن  الوسائل  العلمي كان فيه جهد من  البحث  ن 

 . ال نقال  إال فأين شخصية الباحث يف حبثه؟ فال يعترب حينها  إو  ، عن الغي وفقطوليس نقال    ،ا فقطاقتباس  
بتقليل نسبة االقتباس    نالباحثي يهتمو   جعلت النسبة اليت وضعتها كثي من اجلامعات واألكادمييات العلمية  و 

 لكي ينجحوا يف أحباثهم املقدمة. ؛بطرق معينة
 سب اليت وضعنها اجلامعات لقبول االقتباسات أو رفضها؟ ما الن    :ولكن قبل الكالم عن تقليل االقتباس

 الختالف املواضيع واألفكار وبعض  أحيان    ى، بل من كلية ألخر   ى، النسبة ختتلف من جامعة ألخر يف الواقع  
 والتعبي فيها قليل ولكن ليس مبنعدم. ،ااملواضيع قد قتلت حبث  

االقتباس من  فإلذلك   نسبة  قد حددت  العلمية  املؤسسات  أقل على    %5ن بعض  حد  على    % 15إل    حد 
وبعض املؤسسات  ،  حد أكثرعلى    % 25أو    % 20إل    حد أقلعلى    % 5حددت    ى ومؤسسات أخر ،  أكثر

ولكن األمر  ى،  فاألمر خمتلف من مكان آلخر ومن مؤسسة ألخر ،  %60إل    رفعتها  ى،وأخر   %30إل    رفعتها
 ما اخلطوات اليت قد يتخذها الباحث لتقليل نسبة االقتباس؟  :املهم اآلن

 خطوات تقليل القتباس: 
ا عن أي تشاهبات يف االحباثويبحث جاهد    ،تكون فكرة البحث مستقلة من فكر الباحث أن  جيب أوال   -1

فال    ،تيان ابجلديداإلعلى    ألنه حينما يضمن أن فكرته جديدة غي مقلدة أو مكررة سيساعده ذلك   ؛السابقة
 حيتاج للنقل الكثي. 

ألنه بذلك  ؛ للمرجع واملصدر ابلطبع  ويزيد عليه بعد أن يشي   ،ويشرحه  عند النقل قد ينقل النص ابملعن   -2
ا. ا سلبي  وال حيتسب ذلك اقتباس   ،نقل عن غيه وزاد من عنده

الشاهد فقطابملعن    ذا مل ميكن االقتباسإ   -3 القول ليقف عند  ،ويزيد عليه من عنده ويوضحه  ،قد خيتصر 
موضع الشاهد.على   الشاهد أن يقتصر يف النقل 

لكي خيرج عن دائرة اشتباه النقل اجملرد. ؛اا وافر  ا اتم  ا كافي  للنصوص التعليق عليها تعليق  جيب بعد النقل   -4
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وأييت    ،ويستقل أبفكاره  ،لكي يصل للتعبي املمتاز عن رأيه  ؛الباحث سيحتاج العصف الذهين والتحليل  -5
 حسب ما يتطلب البحث ابمتياز.على   مه وينظمهويقس    ،ابجلديد من الكالم

ألن هذا    ؛اوال يكثر االستدالل كثي    ،شيء معي االقتباس بدليل واحد قويعلى    كفي يف االستدالل ي  -6
 منا جاء مللء الفراغات والصفحات.إفقد يتهم بذلك أبن االكثار من االقتباس  ،ينقلب عليه

واحتاج  إ   -7 االقتباس  من  الباحث  نية  خائف    ،اليه كثي  إذا حسنت  خ وكان  من  حبثه  رفض  من  برامج  ا  الل 
يب دي  اللكرتونية احملمية املعروفة بكتب  ا من الكتب اإلفيمكنه أن ينقل اقتباس    ،الكرتوني  إكشف نسبة االقتباس  

تكشف    ؛فإ الغالب ال  يف  االقتباس  برامج  احلالة  هذه  غي  إ ألهنا يف  الكتب  االقتباسات يف  من  احملال  مية 
  يف ذاكرة الربنمج بطريقة مفتوحة. الكتاب احملمي مسجال  التعديل أو املقاالت املفتوحة مامل يكن  

نه سيصل ال حمالة هلدفه  إف   ،االجتهاد  ن اجتهد يف حبثه حق  إا أنه  الباحث أن يعلم جيد  على    :آخر جزئية  -8
هللا    ،املراد وتعالوسيعينه  سبحانه  ؛عليه  سبحانه  هللا  د يَ ن  ه م    ف يَنا  َجاَهد وا  َوال ذ ينَ ﴿    :قال    ﴾   س ب  َلَنا  لَنَ ه 

 . (1) [69:  العنكبوت]
  

 
   69العنكبوت   (1)
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 العلمية األمانةوحضارة الغرب يف  اإلسالمحضارة  :املبحث السابع
احلضارة    األمانةن  إ بي  متام    يةاإلسالمالعلمية  ومتباينة  متفارقة  الغربية  احلضارتي واحلضارة  بي  بي  وأيض    ،ا  ا 

 األزمنة. 
  ولكن غثاء    ،اأما اليوم وقد انقلبت املوازين وصرن كثي    ،األمانةفبي األزمنة قد كنا أصحاب أمانة يوم أن خانوا  

 الذي كان فيه أئمتنا وعلماؤن رمحهم هللا.   وا أن نعود للزههد  افنحن حناول ج ،كغثاء السيل
 ،ألن تركيز كالمي عن حضارة الغرب هنا  ؛فال أحتاج للكالم الكثي فيها ،يةاإلسالموحي الكالم عن احلضارة 

كانت يف    ن األمةإو   ،اإلسالمن ما ذكرنه من أمهية دينية يف أول البحث كفيل عن التعبي عن  إ  :ولكن أقول
ثلة ما ذكرنه  العلمية ومن هذه األم  األمانة فضربوا أروع األمثلة يف    ،يف هذا الباب  سبحانه وتعال صدق مع هللا  

 . (1) ا يف متهيد هذا البحثآنف  
أمثلة كثية  اإلسالمعند علماء    األمانة والكالم يف ابب   فيكفي ما ذكرن ويكفي    ،كبي ال يتسع اجملال لذكر 

القول كان ال يقبل من قائله  إف  ،عن غيها يف االهتمام ابألسانيد  ية اإلسالما متيز األمة  أيض   ال بعد عزوه  إ ن 
وقائله مصدره  للحديث  ،وذكر  ومصطلح  وتعديل  جتريح  من  ذلك  يف  املتخصصة  العلوم  يعد    ؛وظهرت  مما 

 اآلن يف العصر احلديث. إل  أعجوبة علمية مل يصلوا هلا 
وحينما نلقي  ،  اآلن مع تقدمهم  إل  الغرب حىت    فاألسانيد تطبيق عملي لألمانة العلمية املثالية اليت مل يصل هلا

 : (2) ذلكعلى   احلضارة الغربية يف هذا اجملال جند العجب فمن األمثلةعلى   الضوء
 ابن النفيس واكتشافه األهم: الدورة الدموية الصغرى:"

القانون(،  لها بدقة يف كتاب )شرح تشريح  اقرتن اسم ابن النفيس ابكتشاف الدورة الدموية الصغرى اليت سج  
احلقيقة ظل   أن هذه  قرون  إال  وليام هار يف )  اسبت ومه  ون    ،طويلة  ت خمتفية  الطبيب اإلنكليزي  ه  1068إل 

ظل الناس يتداولون هذا  و   م(، الذي حبث يف دورة الدم بعد وفاة ابن النفيس أبكثر من ثالثة قرون،1657\
حيث عثر    ؛ه التارخيي العلميحق  و   إليه اعتباره  رد  و   ،ويحىت أابن عن احلقيقة الدكتور حيىي الدين التطا  ،الوهم

قام  و   هذا الطبيب العرب املصري على نسخة من خمطوطة )شرح تشريح القانون( البن النفيس يف مكتبة برلي،
ا للقرشي(، وذلك  ذلك تبع  و   هو موضوع: )الدورة الدموية و   جبانب واحد فيها   ين َ ع  و   إبعداد رسالة دكتوراه عنها،

 
   5-4انظر ص (1)
األمثلة مبصادرها يف املبحث منقولة من مقال بعنوان "كي تعود احلقوق العلمية ايل أصحاهبا" د هند عبدهللا بشي, منظمة اجملتمع   (2)

   م04:01 \  2016-5-28)العلمي العرب االلكرتونية  

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





29 

أصابتهم الدهشة حيث اطلعوا على  و   املشرفون على الرسالة، و   قد ذهل أساتذتهو   م(،1924\ه  1343نة )س
 ما كادوا يصدقونه!!و  ما فيها،

وجلهلهم ابللغة العربية بعثوا بنسخة من الرسالة إل الدكتور مايرهوف املستشرق األملاين الذي كان آنذاك يقيم  
الو   ابلقاهرة، أي  و   باحث،طلبوا رأيه فيما كتبه  النتيجة أن  التطاوي،  د كانت  الدكتور  أبلغ حقيقة ما  و   مايرهوف 

املعروف   فنشر هذه احلقيقة يف آخر جزء من كتابه  إل املؤرخ جورج سارتون،  النفيس  ابن  كشفه من جهود 
نتيجة  نشر  و   عن تراجم له،و   )اتريخ العلم(، مث ابدر مايرهوف إل البحث عن خمطوطات أخرى البن النفيس

، (1) "إعادة اكتشافهو   منذ ذلك احلي بدأ االهتمام هبذا العامل الكبيو  ،حبوثه يف عدة مقاالت
ا: ومن هذه األمثلة أيضً 

ابن سينا واكتشافاته أو ابتكاراته الرائدة يف عدة جمالت: "
 ة اإلنكلستوما.( لطفيل اكتشافه املهم يف علم الطفيليات )العلم الذي ابتكره املسلمون أصال  و  ابن سينا

؛إن الشيخ الرئيس ابن سينا يرجع الفضل إليه يف اكتشاف العديد من األمراض اليت مازالت منتشرة حىت اآلن 
)اإلنكلستوما(إإذ   طفيلة  عن  من كشف  أول  اخلامس  و   ،نه  الفصل  يف  الطب(  يف  )القانون  يف كتابه  مساها 

الدودة   املعوية:  ابلديدان  مرة اخلاص  ألول  ابلتفصيل  ووصفها  الذي  و   املستديرة،  املرض  أعراض  عن  حتدث 
يف جملة الرسالة، جاء فيه    عن هذا الفتح الكبي كتب األستاذ الدكتور حممد خليل عبد اخلالق مقاال  و   ،به تسب   

ن  يل أتبي  و   ( أن قمت بفحص ما جاء يف كتاب القانون يف الطب،1921)).. قد كان يل الشرف يف عام )
قد أعاد )دوبيين( اكتشافها إبيطاليا  و   الدودة املستديرة اليت ذكرها ابن سينا هي ما نسميه اليوم ابإلنكلستوما،

( تقريب    ؛م(1838عام  سنة  بتسعمائة  هلا  سينا  ابن  اكتشاف  بعد  علم  و   ،اأي  يف  املؤلفي  مجيع  أخد  لقد 
سة )روكلفر( األمريكية اليت تعين بكل ما كتب  الطفيليات هبذا الرأي يف املؤلفات احلديثة، كما أخذت به مؤس

املرض... هذا  ليط  و   عن  هذا  الناسلذلك كتبت  عليه  هذا  و   ،لع  العديدة  سينا  ابن  اكتشافات  إل  يضيفوا 
 يف العامل اآلن..((.  ااالكتشاف العظيم ملرض هو أكثر األمراض انتشار  

الباحثي املسلمي السعي الدؤوب  و   العلماءو   األطباء   تنتظر منو   له،  ا حق    ابإلضافة البتكارات أخرى هامة تعدُّ 
األنوثة يف اجلني إل الرجل دون املرأة )علم اجلني أصال  و   من أمهها عزو الذكورةو   ،إعادة هذا احلق له و   إلثباهتا،

علم مبتكر للمسلمي(.

451رواد علم الطب يف احلضارة اإلسالمية ص  -علي عبد هللا الدفاع  (1)
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احلصبة  و   األمراض املعدية مثل اجلدريالعدوى لبعض    له السبق التارخيي يف التحدث ألول مرة عن أن  اأيض   
  ا قال: ))إن املاء حيتوي على حيوانت صغية جد  و  اجلو،و  تنتقل عن طريق بعض الكائنات احلية الدقيقة يف املاء 

الثامن  د هو ما أك  و   ،هي اليت تسبب بعض األمراض...(( و   ،ال ترى ابلعي اجملردة القرن  ه )خان ليوهتوك( يف 
 إثباهتم لوجود اجلراثيم يف املاء واهلواء. و  خرون من بعده بعد اخرتاع اجملهرالعلماء املتأ و  عشر

املوسوعي العامل  سينا  ابن  حبث  احلركة املتخص و   لقد  يف  الدقيق  هبا،و   ص  املتعلقة  األمور  امليل  و   تناول  موضع 
ابإلضافة    ،مارقد خرج األستاذ مصطفى نظيف إل أن دراسات ابن سينا يف هذا املض و   امليل املعادن،و   العشري

قد   أخرى  دراسات علماء مسلمي  احلديث،أإل  الديناميكا  لبعض معاين علم  التمهيد  ابن  و   سهمت يف  أن 
املعن و   سينا األوفر يف  القسط  أدركوا  قد  املسلمي  العلماء  من  و   بقية هؤالء  األول  القانون  املنصوص عليه يف 

 . (1)"صرحية  اوص  أوردوا على ذلك نصو  قواني نيوتن الثالثة يف احلركة،
 وأيضا من األمثلة: 

 أهم ابتكارات الرازي اليت تنتظر إعادة نسبها إليه: "

 أول من أدخل املركبات الكيميائية يف العالجات الطبية. 
اليت مل يتوقف اجلراحون عن استعماهلا    أول من استخدم أمعاء احليوان )القطة( كخيوط يف العمليات اجلراحية

 معدودة يف أواخر القرن العشرين، عند اخرتاع أنواع أفضل من اخليوط.إال منذ سنوات 
احليوانت التجرييب على  الطب  دعائم  أرسى  القرود  ،أول من  األدوية على  أنواع  فإن    ، فقد كان جيرب بعض 

 .اإلنسانهبا على جر   أمان  و  أثبتت كفاءة
 اليت اغتصبت منه ونسبت لغيه من العلماء األوروبيي:د علم اجلراحة أبو القاسم الزهراوي ئأهم ابتكارات را

م من  آلةامبتكر ألكثر  ط  و   ئيت  اليت  النواة  أصبحت  اليت  األدوات  و   أداة جراحية  لتصبح  بقرون  ذلك  بعد  رت 
 .(2)"اجلراحية احلديثة

 ا: ومن األمثلة أيضً 
العامل،" الطباعة يف  لفكرة  أول رائد  الطباعة،  لقد خطا اخلطوة األولو   الزهراوي  األملاين  و   يف صناعة  سبق هبا 

العشرين من كتابه  و  ها يف املقالة الثامنةنفذو  ،ل الزهراوي فكرته عن الطباعةقد سج  و  يوحنا جوتنبزغ بعدة قرون!
املقالة الثالث من هذه  الباب  ففي  )التصريف(،  الطبو   الفذ  مرة يف اتريخ  الزهراوي    ،الصيدلةو   ألول  يصف 

 
   186،185،183ص  -د. راغب السرجاين - احلضارة اإلسالميةقصة العلوم الطبية يف (1)
   176ص -اتريخ الطب يف الدولة اإلسالمية   –عامر النجار   (2)
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ر مع طبع أمسائها  أو حتض    ،ب فيه األخرىطريقة صنع القالب الذي تصو   ،احلبوب )أقراص الدواء(كيفية صنع  
يف ذلك يقول شوقي أبو خليل:  و   إلخضاعها للرقابة الطبية، و   للغش يف األدوية،   ا منع    ،عليها يف الوقت نفسه

صناعة  و   األول لصناعة الطباعة، الرائد  و   لكي يكون املؤسس  ؛حضاراي    ا ))وال ريب أن ذلك يعطي الزهراوي حق  
حيث اسم الدواء على كل قرص منها، هااتن الصناعتان اللتان ال غن عنهما يف كل املؤسسات   ؛أقراص الدواء

. (1) "((غفل عنه الكثيونو  مع هذا فقد اغتصب هذا احلق و  الدوائية العاملية،
 ا: ومن األمثلة أيضً 

صاحبه العامل يوحنا بن ماسويه: حيث كان يقوم بتشريح القردة مث يطبق ما توصل إليه  و   ابتكار علم التشريح"
تفوق كثي  اإلنسانعلى   اجملال  هذا  يف  معلوماته  لذلك كانت  جالينوس  ا،  شوكت  أيقول    ؛معلومات  محد 

على ضفة  ح جثث القردة يف قاعة تشريح خاصة بناها  الشطي: )وتؤكد املصادر أن يوحنا بن ماسويه كان يشر   
من  و   دجلة، خيتار  ابأ أنه كان  الشبيه  الكبي  النوع  القرود  يف  و   ،إلنساننواع  يساعده  املعتصم كان  اخلليفة  أن 

 . (2)"له على عناية خلفاء العرب بعلم التشريح وتشجيعهم  احلصول على تلك القرود يف بالد النوبة، وهذا يدلُّ 
وأكتفي مبا ذكرت ليتضح للقارئ البعد التام للحضارة   ،فيضال قليل من كثي وغيض من  إوما كل هذه األمثلة 

نه ويل ذلك  إ  ،وأسأل هللا سبحانه أن يعيدن لسابق عهدن ويستعملنا وال يستبدلنا  ،العلمية  األمانةالغربية عن  
والقادر عليه.

32،33ص -شوقي أبو خليل: علماء األندلس وإبداعاهتم املتميزة وأثرها يف النهضة األوروبية  (1)
   137عبد هللا الدفاع ص على بن  –رواد علم الطب يف احلضارة العربية اإلسالمية  (2)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

32 

 اخلامتة
خطواهتا وأركاهنا من  على    وتعرفنا  ،اوتعرفنا عليها جيد    ،العلمية  األمانة ليه من أمهية  إبعد ما وضحناه وتوصلنا  

ا وأكرر  أود أن أقول جمدد    ،األمانةومناذج للمسلمي والغرب يف هذه    ،السرقة وعقوبتهاعلى    وتعرفنا  ،تلقر وطرح
مي واألمة جسم روحها يتكون من العلم وغيه كركن قو   ، ن البحث العلمي عمود لتقدم األمم والنهوض هباأ  امرار  

 فيها.
األمةإو  ويتطور يف عروق جسد  ويفيض  ينتشر  العلم ال  دون    ؛فيه  ألمانةال ابإ   ،ن  البحث    األمانةألنه  صار 

  لبناء األمة.ا يبتعد عن مقصده األصلي من كونه عامال  ا شرفي  العلمي عرضة ألن يكون تنافس  
  ية تتسابق يف خطف الطالب املتميزين ن الدول الغربإحىت   ،ن البحث العلمي ما زال موضع تسابق بي األممإو 

املتأخرةإل   الدول  من  ذخر    ؛حضنها  هلم  من  على    وينفقوا  ،اليكونوا  أعرافنا  تدركه  ال  قد  ما  العلمي  البحث 
 وان كانت بداية يف هذا السباق اجلوهري. ،افكان البد من االهتمام ابلبحث العلمي لنضع قدم   ،أرقام

على   فكان ال بد من احلث ،فال فائدة من مجع املاء أبكواب مثقوبة ،وأول اخلطوات حتصي اجملهود من الضياع
 العلمية اليت تضمن تطور العلم ومشيه يف الطريق الصحيح من تقدم وتطور. األمانة 
ال نبلغ ضماهنا دون معونة    ،للهدف املرجو واملسؤولية ثقيلةن املهمة صعبة للوصول ابلبحث العلمي  إ  : وأقول

مث بعد ذلك أييت مطلب اجلهد واالجتهاد يف حتصيل العلم    ،فنسأل هللا سبحانه التوفيق واملعونة  ،هللا سبحانه
 عمليته كي نسمو به. على  واملراقبة ،يصاله وتطويره وتنظيمهإو 

 هو العفو الكرمي سبحانه. ف ،ن أخطأن يف كالمناإنرجو من هللا العفو  
 .نه سبحانه الكرمي العفوإ ،ويرزقنا اخلالص يف القول والعمل ،أسأل هللا العظيم أن جيعل هذا العمل متقبال  

 والعال واجلود   وله املكارم    =نا احملمود  وربُّ   الكالم  تَ 
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