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230 
ي العرص الوسيط

ي ظّل الرصاعات المذهبّية والفكرّية ف 
 محاميد وأبوالهيجاء                                       العلوم اإلسالمية ف 

  www.ijssp.com                                                      ISSN: 2707-5184                                       International Journal of Scientific Studies Publishing 

ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغ  في  

ي الطب               
ي ساهمت ف 

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996).      واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور 
ُ
للوظائف   عام الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وف  ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف 
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف 

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف 

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار ف 

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية الي   
ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغ 

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخ ِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي   لمنطق ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد ف 

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
 
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية الي  

فية ماهي  ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية الي  
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف 

إال انفجار ف 

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف  يف، تنتج السكتة الدماغية الي   لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع الي  

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم ف 

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف 

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 .  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني   المغناطيسي أو التصوير المقطغي

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية ف 

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ض 

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ي العرص الوسيط[
 
ة ف

ّ
ي ظّل الرصاعات المذهبّية والفكري

 
 ]العلوم اإلسالمية ف

ي  مدّرس -  د. حاتم محمد محاميد[
مي    إلعداد سخني    كلّية والمحاض  ف 

ّ
 ]المعل

ي  مدّرس –  د. يونس فريد أبو الهيجاء[
مي    إلعداد سخني    كلّية والمحاض  ف 

ّ
 ]ومرشد تربويالمعل

 
 الدراسات اإلسالمّية  العلوم اإلسالمّية/ مجال البحث:  

 

ص ال
ّ
 ملخ

قل( هذا البحث حول  تمحور ي
ّ
ة والحديث )الن

ّ
ي خلقت ضاعات مذهبية وفكرية ما بي   أهل السن

قضية تعارض العقل والنقل، والت 
ي العصور الوسىط. وقد ظهرت إشكالية التعارض بي   العقل والنقل بعد  وما بي   أهل الرأي 

)العقل( وأثرها عىل العلوم اإلسالمّية ف 
 
ّ
، المسلمي   وعلمائهم ن مفكريالبعض بها  ر انفتاح المسلمي   عىل الثقافات األخرى، وترجمة كتب المنطق والفلسفة اليونانية، وتأث

ي لعقاللها وبالنهج ا  مبتعظيمه وأخذوا 
ض هذا الجدل عن عدد من  ،ئ 

ّ
ي اإلسالم. وقد تمخ

وجعله المعيار األساسي لمفهوم العلوم ف 
قل والعقل عىل أسٍس ومناهج متباينة. بعد ظهور اإل 

ّ
ي تعاملت مع الن

ت 
ّ
لة و تجاهات والمدارس الفكرّية ال األشعرّية ومحاوالت المعي  

ة عىل
ّ
ي القرآن الكريم   أهل الرأي والفلسفة، انته الجدل إىل أن التوفيق بي   النقل والعقل، وانتصار أهل الحديث والسن

كّل ما جاء ف 
ي )ص( ال يتعارض مع العقل.   عن النت 

َّ
 وما صح

 انتصار أهل الحديث عىل أهل الرأي، نتج عنه انتشار العلوم الدينية وتنّوعها بإنشاء المؤّسسات العلمّية الدينيّ 
ّ
ة يبي ّ  هذا البحث أن

ة، ولكنوالمساجد المدعومة ب
ّ
ين وإحياء السن

ّ
ي إحياء علوم الد

ية. األمر الذي ساهم ف     ،األوقاف واألعمال الخي 
ً
ي الباب مفتوحا

بق 
 بي   العلماء وبي   رجال الفكر  

ً
ي األمور الدينّية ونشاطاتها   حولوالجدل قائما

المختلفة العلمّية مدى تحديد العمل بالرأي والعقل ف 
 حت  يومنا هذا.   

ّ العرص : كلمات مفتاحية   مذاهب والتيارات الفكرّية،ط، العقل والنقل، العلوم اإلسالمّية، العلوم الفلسفّية، اليالوساإلسالمي
ة،  الرصاعات الفكرّية،

ّ
 ، اإلجتهاد. علماء الفقه والحديثإحياء السن

Abstract 

(Dr. Hatim Muhammad Mahamid & Dr. Younis Fareed Abu Alhaija) 

This research deals with the issue of incompatibility with reason and transmission (al-‘aql wal-naql), 

which created doctrinal and intellectual conflicts between Sunni and hadith scholars (transmission) 

and between people of opinion (reason) and their impact on Islamic sciences in the Middle Ages. The 

conflicts had deepened after the openness of Muslims to other cultures during the Umayyad and the 

first Abbasid eras, when the ancient sciences from the pre-Islamic civilizations began translated and 

used into the hands of scholars and men of Islamic thought. Some Muslim intellectuals and scholars 

were influenced by that philosophy by venerating the mind and making it the basic criterion for the 

concept of Islamic sciences. This controversy resulted in number of trends and schools of thought that 

dealt with transmission and reason on different approaches. After the emergence of the rationalist 

trend in the Ash'ariyya, the intellectual and political conflict over the identity of Islamic sciences 

increased between reason and transmission. 

This research shows that the victory of the hadith scholars over rational intellectuals, since early 

eleventh century on, resulted in the spread and diversification of religious sciences by establishing 

religious institutions (madrasa-s) in addition to mosques supported by endowments and charitable 

works (waqf). This had contributed to the revival of various religious sciences and the Sunna, but the 
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ي العرص الوسيط

ي ظّل الرصاعات المذهبّية والفكرّية ف 
 محاميد وأبوالهيجاء                                       العلوم اإلسالمية ف 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغ  في  

ي الطب               
ي ساهمت ف 

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996).      واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور 
ُ
للوظائف   عام الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وف  ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف 
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف 

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف 

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار ف 

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية الي   
ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغ 

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخ ِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي   لمنطق ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد ف 

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
 
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية الي  

فية ماهي  ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية الي  
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف 

إال انفجار ف 

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف  يف، تنتج السكتة الدماغية الي   لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع الي  

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم ف 

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف 

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 .  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني   المغناطيسي أو التصوير المقطغي

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية ف 

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ض 

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

door remained open, and controversy existed between scholars and intellectuals over the extent to 

which action is defined by opinion and reason in religious matters and its various activities to these 

days. 

Keywords: Middle Islamic Era, Intellect and Transmission, Islamic Sciences, Rational Sciences, 

Doctrines and Intellectual Currents, Intellectual struggles, Sunni Revival, ‘Ulama of fiqh and hadith, 

Ijtihad. 

 

 مقدمة ال

 لقد جعل اإلسالم للعقل مكانة عالية أل
ّ
ّ  القرآن يخاطب اإل  ن  نسان بوصفه كائنا متمي 

ً
  ا

ا
ه لكونه عاقل يفّرق بي   الحّق والباطل،   عن غي 

ه وما ينفعهالو  ّ ّ ولديه القدرة عىل معرفة ما يرص  ي اإلسالم   قيمة العقل وعلوّ عىل لتأكيد ل . (64-1:  2010الذيب، ) خي  والرسر
مكانته ف 

 إف
ُ
وٌب َيعِقل

ُ
ل
ُ
ُهم ق

َ
 ل
ُ
ون

ُ
ك
َ
ت
َ
ي األرِض ف

وا ف  ُ م َيِسي 
َ
ل
َ
 ن الّسور القرآنية ال تكاد تخلو من ذكر األعمال العقلية، قال تعاىل: }أف

ٌ
 ِبها أو آذان

َ
ون

لوُب ا 
ُ
عىَم الق

َ
عىَم األبصار َولكن ت

َ
ها ال ت

َ
ِإن
َ
 ِبها ف

َ
ور{َيسمُعون

ُ
د ي الصُّ

ي ف 
. لقد رفع اإلسالم من شأن العقل، (46سورة الحج، اآلية ) لت 

ي خّصه بها. 
ي مجال التدّبر والعلم، والفقه، والنظر، ألن هللا تعاىل جعل ذلك من وظائفه الت 

ة وعظيمة ف   وجعل له مكانة كبي 

ي لعلماء المسلمي   رتباطها الوثيق بالتكوين الفكري والثقإل -احتلت قضية تعارض العقل والنقل 
ومشكلة العالقة بينهما مكانة   -اف 

ي تاري    خ الفكر اإلسالمي خاصة، فهي تعتي  مشكلة وقضية قديمة الدراسةهامّ 
ي عامة، وف 

ي تاري    خ الفكر اإلنسائ 
وذلك لما نتج عنها   ،ة ف 

 من ظهور العديد من اآلراء المتباينة. 
ّ
قضية   باإلسالم وعالقته بالمجتمع، ومن بینهال الفكر اإلسالمي قضايا عديدة تتعلق  فقد تخل

 
ّ
 حاد

ً
ي أظهرت ضاعا

جِرَيت حولها دراسات عديدة من قبل مفكري العرب والمسلمي   والت 
ُ
 بي   منظومات  العقل والنقل، حيث أ

ً
ا

ي الفكر اإلسالمي عند ترج ة وعقائديّ فكرّية مختلفة وخلقت ضاعات فكريّ 
 ف 
ّ
ي اإلسالم. وقد ظهرت بشكٍل جاد

مة الفلسفة ة ف 
ي كانت مبنيّ 

 ة عىل ما ُيسىمَّ بالمنطق الصوري. اليونانية الت 

قل والعقل عىل أسٍس ومناهج متباينة: ما بي    
ّ
ي تعاملت مع الن

ت 
ّ
لقد انبثق هذا الرصاع عن عدد من االتجاهات والمدارس الفكرّية ال

ي اإلسالم يع
قل( الذين أشاروا اىل أن العلم ف 

ّ
ي القرآن الكريم والحديث النبوّي أهل السنة والحديث )الن

تمد عىل األصول الدينية ف 
يف أو الّس   الرسر
ّ
ة، وما بي   أهل الرأي )العقل( الذين نادوا بوجوب تقدیم العقل عىل النقل ونظروا اىل العلوم عىل أنها تعتمد  ة النبويّ ن

لة، ذلك أنها أوىل ي نادت أو أّس عىل العقل واإلنتاج الفكري، وقد تمثل ذلك بظهور حركة المعي  
ست بما یسىم التیار  المصادر الت 

ي العقال
ي اإلسالم.   ئ 

لة عىل أهميّ ف  ي معرفة هللا والدین، فقاموا  وقد أكدت المعي  
، ووجوب االعتماد علیه ف  ي الفكر اإلسالمي

ة العقل ف 
ة
ّ
يفة بما یتناسب مع أدل ، العقل والقياس المن بتأويل اآليات القرآنية واألحاديث النبوية الرسر ي

ت العقل هو األصل طق  ولهذا اعتي 
 والنقل هو الفرع التابع له وأقرّ 

ّ
 ة. ة عىل حساب النقليّ ة العقليّ ت كذلك بوجوب االستدالل باألدل

ي تاري    خ الفكر اإلسالمي فنجد أنه قد تعرّ 
ض لها الكثي  من علماء الكالم والفالسفة، من بینهم وبما أن عالقة العقل بالنقل قديمة ف 

ّ    ، حيث قامإلسالمي أبو حامد الغزاىلي الفيلسوف ا ي تمي 
لة الت  ي تمجيدها للعقل عىل حساب النّص بنقد المعي  

ه ال   ت ف 
ّ
ي وأكد أن

القرآئ 
ي نظره نور من عند هللا، فال ينقض أحدهما اآلخر. فمنهج المعرفة السويّ 

ع ألن كليهما ف  ي نظر   يوجد تعارض بي   العقل والرسر
ف 

ع ونور العقل وعدم فصل أحدهما عن اآلخر وأن المزج بي   العلوم العقليّ  ي الجمع بي   نور الرسر
أمر  ةة والعلوم الدينيّ الغزاىلي ينحرص ف 

ي  ة والسياسيّ ة الحركات الدينيّ البد منه لمن أراد الوصول إىل الحقيقة. لذا من البديهي أن نرى تأثي  الرأي والعقل عىل غالبيّ 
ة ف 

ات لكلّ تفاوتةاإلسالم بدرجات م  من خالل العلوم والتفسي 
ً
ة. من هنا يركز هذا البحث عىل ار أو حركة دينيّ تيّ   ، األمر الذي بدا واضحا

  آثار 
ّ
ي نشأت نتيجة لذلك وأثرها عىل صبغة العلوم اإلسالميّ التداخل بي   هذين التيارين، العقل والن

ة والقائمي    قل، والرصاعات الت 
ي العصور الوسىط،  

، من حيث الفكر اإلسالمي وتنّوعه، وظهور تيارات الذي ترك أثره عىل المدى البعيد حت  أيامنا هذهو عليها ف 
 . فكرّية جديدة
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغ  في  

ي الطب               
ي ساهمت ف 

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996).      واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور 
ُ
للوظائف   عام الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وف  ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف 
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف 

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف 

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار ف 

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية الي   
ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغ 

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخ ِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي   لمنطق ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد ف 

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
 
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية الي  

فية ماهي  ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية الي  
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف 

إال انفجار ف 

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف  يف، تنتج السكتة الدماغية الي   لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع الي  

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم ف 

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف 

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 .  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني   المغناطيسي أو التصوير المقطغي

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية ف 

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ض 

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 دراسة وأسئلتها مشكلة ال

ل الفكر اإلسالمي قضايا عديدة تتعلق باإلسالم وعالقته بالمجتمع، ومن بینهالقد 
ّ
ي احتلت   قضية تعارض العقل والنقل تخل

الت 
ي عامة،

ي تاري    خ الفكر اإلنسائ 
ي تاري    خ الفكر اإلسالمي خاصة، مكانة هامة ف 

وذلك لما نتج عنها من ظهور العديد من اآلراء   وف 
 المتباينة. 

ُ
 بي   وقد أ

ً
ا
ّ
 حاد

ً
ي أظهرت ضاعا

تّيارات جِرَيت حول هذه القضية دراسات عديدة من قبل مفكري العرب والمسلمي   والت 
ي اإلسالم.    ، منها الدينّية ومنها العقالنّية،فكرّية مختلفة

ىل مناقشة  إسغ هذه الدراسة لذا ت وخلقت ضاعات فكرّية وعقائدّية ف 
ي نشأت نتيجة لذلك من خالل اإلجابة عن السؤال: ما أثر وتوضيح 

آثار التداخل بي   العلوم العقلّية والعلوم الدينّية، والرصاعات الت 
 العلوم العقلّية والعلوم الدينّية عىل صبغة العلوم اإلسالمّية والفكر اإلسالمي وتنوّ 

ي نشأت بي  
 ؟   عهالرصاعات الت 

 ة الدراسة أهميّ 

ي   المعرفة طرق من الخاّص  نهجه  له منهما كلّ   لكون ّية والنقل يةالعقلالتيارات  هذه الرصاعات بي    مناقشة ةأهميّ  تعود
  الفكر ف 

، لت  بحيث اإلسالمي
ّ
  وضاع  جدٍل  مثار القضية هذه  شك

ّ
 عقائديةالو  فكريةال رصاعاتهذه ال  . مختلفة تيارات فكرّية  بي     حاد

ي   مذهبيةالو 
  أهل بي    ما  اإلسالم، ف 

ّ
قل) والحديث ةالسن

ّ
  خلقت، (العقل) الرأي أهل بي    وما( الن

ً
ي العلوم اإلسالمّية تنّوعا
  ف 

ّ
 لتمث

لة حركة بظهور    وقد. العقالنّية من جهة، والعلوم الدينّية النقلّية من جهة أخرى المعي  
ّ
 تجاهاتاإل  من عدد عن الجدل هذا ض تمخ

ي  الفكرّية والمدارس 
ت 
ّ
قل مع  تعاملت ال

ّ
  متباينة.  ومناهج  أسٍس  عىل والعقل الن

 أهداف الدراسة 

ة والحديث  ة إىل مناقشة قضيّ تهدف الدراسة الحاليّ 
ّ
ي خلقت ضاعات مذهبية وفكرية ما بي   أهل السن

ة تعارض العقل والنقل، والت 
ي العصور الوسىط. وقد ظهرت 

التعارض بعد انفتاح المسلمي   عىل  و  الرصاعاتوما بي   أهل الرأي وأثرها عىل العلوم اإلسالمّية ف 
أثر بعض مفكري المسلمي   وعلمائهم بتلك الفلسفة بتعظيمها  تقد الثقافات األخرى، وترجمة كتب المنطق والفلسفة اليونانية. و 

ي اإلسالم. 
 للعقل، وجعله المعيار األساسي لمفهوم العلوم ف 

 حدود الدراسة 

 قضية الرصاع 
ّ
ي العلوم اإلسالمّية.  ،ة والحديث وما بي   أهل الرأيما بي   أهل السن

 وأثره ف 

 منهج الدراسة 

ي إ
ي العصور الوسىط لمجموعة التحليىلي والذي يعتمد عىل مصادر أوليّ ستخدم الباحثان المنهج الوصق 

ي اإلسالم ف 
ة تاريخية تربوية ف 

ي ضوء طبيعة الموضوع واألهداف  
د منهجية الدراسة ف 

ّ
ي الدراسة. تتحد

ي وردت ف 
من العلماء والمفكرين لمناقشة وتحليل القضايا الت 

 
ّ
ي يتطل

ضوع الدراسة الحالية وأهدافها. كما واعتمدت الدراسة عىل أبحاث ومراجعة  ع الباحثان اىل تحقيقها من وراء إجراء مو الت 
ي هذا المجال. وعىل هذا األساس قام الباحثان باستخدام هذا المنهج. 

     بعض الدراسات الحديثة ف 

 ما بي   العقل والنقل ها مفهومالعلوم اإلسالمية و 

ي حي   يعتي  
ي اإلسالم. فق 

ي مفهوم العلم ف 
 هناك اختالفات ف 

ّ
ع والدين، نالحظ أن ي علم الرسر

ق ف 
ّ
 علماء المسلمي   العلم هو كّل ما يتعل

مي    مفهوم العلم عند الفالسفة والُح 
ّ
 المتكل

ّ
. ويقول أبو حامد الغزاىلي أن كماء هو كّل ما ينبثق عن العقل من فكر وإنتاج عقىلي

رك التوحيد ويعلم به ذات هللا سبحانه وصفاته من خالل  )فالسفة علم الكالم(، وهم من أهل العقل، يرون به علم الكالم، إذ به يد
عرف العبادات والحالل والحرام. أّما المفرّسون 

ُ
 العلم هو علم الفقه، إذ به ت

ّ
ه. ويقول الفقهاء أن كالم القرآن الكريم وتفاسي 

ه علم الكتاب )القرآن( والسُّ 
ّ
ون بالعلم أن ثون في 

ّ
ون بوالمحد ة. أّما أهل الصوفّية في 

ّ
ه علم العبد بحاله ومقامه من هللا عّز ن

ّ
العلم أن

 .  (Saliba, 2007: 1-72) "المعرفة، أي "وجلّ 

ي اإلسالم يعتمد عىل األصول 
ي يبحث بها كّل منهم. فالعلم ف 

صوص  من هنا، اتخذ كّل طرف مفهوم العلم لخدمة العلوم الت 
ّ
والن

 
ّ
يف أو السن ي القرآن الكريم والحديث النبوّي الرسر

أو ة. لذا ُعرفت هذه العلوم بعدة تسميات، منها العلوم الدينية ة النبويّ الدينية ف 
عال  بالعلوم النقليّ كما .  ّيةعلوم الرسر

ً
ونقلها كما هي  ،ةة وآراء األئمّ ة العتمادها عىل حفظ الّسور القرآنية واالحاديث النبويّ ُعرفت أيضا
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغ  في  

ي الطب               
ي ساهمت ف 

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996).      واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور 
ُ
للوظائف   عام الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وف  ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف 
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف 

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف 

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار ف 

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية الي   
ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغ 

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخ ِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي   لمنطق ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد ف 

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
 
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية الي  

فية ماهي  ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية الي  
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف 

إال انفجار ف 

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف  يف، تنتج السكتة الدماغية الي   لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع الي  

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم ف 

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف 

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 .  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني   المغناطيسي أو التصوير المقطغي

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية ف 

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ض 

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 لهذه المفاهيم المختلفة تجاه العلم جاءت  
ً
لألجيال الالحقة، وال يمكن العبث بها أو مراجعة تلك النصوص. وهكذا، وفقا

 بمفهوم القائمي   
ً
كون بهذه العلوم بأهل  عىل هذه العلوم والضالعي   بها. فحسب المفهوم اإلسالمي ُيعرف المتمّس االختالفات أيضا

ز ويتخّصص به، مثل الفقيه،  ي الذي يي 
النقل، والضالع فيها ُيعرف بالعاِلم )الُعلماء( بشكل عاّم أو بالتحديد نسبة إىل المجال الديت 

ها.  ث أو الحافظ، المفرّس، الواعظ وغي 
ّ
 وهؤالء هم من يكون لديهم الرّ المحد

ّ
ي العلوم الدينية، ومن استق  واية والد

راية والحفظ ف 
ي  
اظ( ودرايتهم بالفقه لمعرفتهم بأمور منها بما فيه الكفاية حت  يحملوا لقب العاِلم ف 

ّ
، أو لقب الحافظ )الُحف ع اإلسالمي

أمور الرسر
يف بصحيحه وسقيمه، كالحافظ   لحفظهم ودرايتهم بالحديث الرسر

ا
 . (415-405:  1996، 1ج ،حسن) إبن عساكر مثل

ة تسميات، منها العلوم العقلية، الفلسفية، الحكميّ 
ّ
ي تعتمد عىل العقل واإلنتاج الفكري، فقد ُعرفت بعد

ة، أو العلوم  أّما العلوم الت 
 عىل الفكر واالبتكار والتجديد، كما وتكون قابلة للنقاش الدنيويّ 

ا
د وُيعتمد فيها أوال

ّ
نيا. هذه العلوم، تتجد

ّ
والجدل،  ة لخدمتها أمور الد

د. وُيعرف القائمون عىل هذه  ،والتحليل والتفسي  
ّ
واالختبارات واالكتشافات وابتكار النظريات حولها، مما يجعلها قابلة للتغي ّ والتجد

ز فيها صاحبها، مثل الفيلسوف، الحكيم، الحاسب،  درايتهم بها حسب العلوم   ي يي 
ة الت  ت، والخي 

ّ
ار، الموق

ّ
، العط ّ المنّجم، الفلكي

 
ّ
ها من الت  بعلوم  وغي 

ً
 هذه العلوم كانت قد أنتجتها الحضارات االنسانية المختلفة قبل اإلسالم فقد ُعرفت أيضا

ّ
سميات. وبما أن

ها األوائل أو العلوم القديم :  1996، 2؛ ج 418-415: 1996، 1ج  ،حسن) ة كاليونانية )اإلغريقية(، الرومانية، الفارسية، الهندّية وغي 

264 -290) . 

ي مكنوناتها، فوائدها وأ
ح تعريفاتها والغوص ف  ي رسر

عىل   ثرها وحول هذه المفاهيم واختالفاتها، تطّرق الكثي  من علماء المسلمي   ف 
فه الشهي   1111ا. أبو حامد الغزاىلي )ت. المجتمعات اإلنسانية وتطّوراته

ّ
ي مؤل

حه حول هذه العلوم ف  ي تعليالته ورسر
، يبحر ف 

ا
م(، مثل

عيّ إحياء علوم الدين" ّ إىل علوم رسر ي
ة بأصولها وفروعها، وعلوم غي   ة، وهي العلوم الدينيّ "، حيث يقّسم العلوم من منظور ديت 

عيّ  ي تتعارض مع المة، وهي العلوم العقليّ رسر
ي مصالحهم، عتقدات الدينيّ ة الت 

ي اإلسالم، حسب رأيه، ما عدا ما يخدم المسلمي   ف 
ة ف 

،  يها "العلوم الممدوحة"، مثل الرياضيات والطّب فيسمّ  مة إبن خلدون )ت. (52 -11: 2005)أبو حامد الغزاىلي
ّ
م(، 1406. أّما العّل

ي  
ي هذا السياق ف 

مةكتابه "فقد قّسم العلوم إىل عقلّية ونقلّية. فيقول ف 
ّ
ي يخوض فيها البرسر ويتداولونها  المقد

 العلوم الت 
ّ
": "إعلم أن

ّ يأخذه عّمن وضعه. واألوّ  ّ لإلنسان يهتدي إليه بفكره، وصنف نقىلي : صنف طبيغي ، هي عىل صنفي  
ً
 وتعليما

ا
ي األمصار، تحصيل

ل  ف 
ي هي العلوم النقليّ 

، وال مجال فيها  ة، وهي ة الوضعيّ هي العلوم الحكمّية الفلسفّية... والثائ  ّ غي
ها مستندة إىل الخي  عن الواضع الرسر

ّ
 كل

ي إلحاق الفروع من مسائلها باألصول..."
ي موقع آخر من (379- 171: 2004،  2ج ،)إبن خلدون  للعقل إال ف 

. كما يذكر إبن خلدون ف 

م منها، وبع مقدمته قوله: "... فهذه أصول العلوم الفلسفية وهي سبعة: 
ّ
 ثم  المنطق وهو المقد

ا
ي أوال

ده التعاليم فاألرثماطيق 
ومن  ، فمن فروع الطبيعيات الطّب  .ع عنهالهندسة ثم الهيئة ثم الموسيق  ثم الطبيعيات ثم اإللهيات، ولكّل واحد منها فروع تتفرّ 

وتعديلها   ومن فروع الهيئة األزياج وهي قواني   لحساب حركات الكواكب  ،فروع علم العدد علم الحساب والفرائض والمعامالت
ي النجوم علم األحكام النجوميّ  للوقوف عىل مواضعها مت  قصد ذلك. 

- 248:  2004،  2ج ،)إبن خلدون ..."ةومن فروع النظر ف 
339) . 

ي والمصلحة العامّ 
. فبعد انتشار فمن هذا المنطلق أخذ المسلمون يتعاملون مع العلوم المختلفة من المنظور الديت  ة للمسلمي  

المسلمي   بفتوحاتهم خارج الجزيرة العربية، واختالطهم بالشعوب والحضارات القديمة، أخذوا ينقلون هذه الحضارات بعلومها  
ي عهد الخليفة العباسي المأمون بن هارون الرشيد )ت.  

ي نشاطات بيت الحكمة ف 
وفنونها إىل الحضارة اإلسالمية ووصلت أوجها ف 

، ) م(833 ، ؛ 96-41: 1991ّش،  العِ ؛ 104: 2010الرباصي  ,Lyons, 2009; Lyons؛ 33: 1989؛ عطا هللا، 41:  2011التميىمي
2014; Al-Khalili, 2011) يمكن تدري    ج مراحل اكتساب المسلمي   للعلوم العقلية والقديمة بثالث مراحل رئيسية: مرحلة النقل .

جمة، مرحلة الدراسة والفهم ة من التاري    خ اإلسالمي   ،والي 
ثّم مرحلة اإلنتاج الفكري والتأليف بهذه العلوم. لذا، ُعرفت هذه الفي 

ي اإلسالم النفتاحها أمام العلوم العقليّ 
. ها ة ورواجة والفلسفيّ بعرص النهضة ف   بي   المسلمي  

 أول بيت م  يذكر يوسف العّش 
ّ
ي العصور الوسىط، أن

ي اإلسالم ف 
ي بحثه حول المكتبات ف 

ي العرص اإلسالمي كان ف 
ن بيوت الحكمة ف 

 بالعلوم الفلسفيّ 
ً
 ومولعا

ً
ي دمشق، ثم وصل مع مكتبته بي   يدي حفيده خالد بن يزيد، الذي كان عالما

ي سفيان ف  ة، لمعاوية بن أئ 
جمةوأخذ بتطوير المكتبة بنقل الكتب وعمليّ  حركة  . وقد نشطت (68- 63، 58 - 52،  51- 43:  1991الِعّش، ) ات النسخ والي 

ي عهد المأمون الذي شجع نقل الكتب وترجمتها من  
، وخاصة ف  ي العرص العباسي

جمة ف  اىل اللغة  لغات الحضارات القديمةالي 
جمي   منهم العربية ثّم دراستها والتأليف بها. وقد برز 

ائيلمن المسيحيي   العرب، الكثي  من المي  وُحني   بن   مثل جرجس بن جي 
ة.  ون جمة أضيفت إليها الكثي  من اإلنجازات عىل يد العلماء المسلمي   إسحاق من أهل الحي  الذين لعبوا   فيما بعد،تيجة لهذه الي 
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234 
ي العرص الوسيط

ي ظّل الرصاعات المذهبّية والفكرّية ف 
 محاميد وأبوالهيجاء                                       العلوم اإلسالمية ف 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغ  في  

ي الطب               
ي ساهمت ف 

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996).      واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور 
ُ
للوظائف   عام الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وف  ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف 
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف 

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف 

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار ف 

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية الي   
ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغ 

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخ ِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي   لمنطق ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد ف 

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
 
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية الي  

فية ماهي  ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية الي  
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف 

إال انفجار ف 

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف  يف، تنتج السكتة الدماغية الي   لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع الي  

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم ف 

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف 

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 .  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني   المغناطيسي أو التصوير المقطغي

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية ف 

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ض 

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ي مختلف فنون العلم والمعرفة، مثل الفلسفة والطّب  
ي نقل هذه العلوم وترجمتها من مصادرها إىل اللغة العربية ف 

 ف 
ً
 هاّما

ً
دورا

ها. وقد ظهر العديد  ، منهم: أبو يوسف يعقوب بن يوسف الكندي، أبو النرص  والصيدلة والكيمياء وغي  من الفالسفة المسلمي  
ياء والفلك برز العديد منهم أمثال: محمد بن   ي مجال الرياضيات والهندسة والفي  

، والرازي وإبن سينا و آخرون. وف  ي محمد الفارائ 
، إبن الهي ي

وئ  ، محمد بن أحمد البي  ي
، محمد بن جابر البتائ  ثم، عباس بن فرناس، عبد الرحمن بن أحمد بن يونس  موس الخوارزمي

  ، ، منهم أبو بكر الرازي، جابر بن حّيان، أبو القاسم الزهراوي األندلسي ي مجاالت الطّب والصيدلة والكيمياء برز الكثي 
هم. وف  وغي 

هم ، إبن النفيس وغي   . (Gutas, 2012) إبن سينا، عّمار بن عىلي الموصىلي
 الكالم  وأهلتيارات أهل الرأي  .1

ي العرص األموي ومع اإلنفتاح عىل الحضارات القديمة  
لة ف  رة قبل ظهور المعي  

ّ
ات مبك ي في 

ي اإلسالم ف 
ي ف 
كان ظهور الفكر العقالئ 

 .
ً
، وإىل شمال أفريقيا واألندلس غربا

ً
قا ي هذا العهد إىل حدود الصي   وأواسط آسيا رسر

سي الِبشاري ويذكر المُ عىل أثر الفتوحات ف 
َّ
د
َ
ق

لة  أصل مذاهب المسلمي   متشّعبة من أرب  ع: الشيعة والخوارج والمرجئة والمعي  
ّ
،   أن سي

َّ
د
َ
ي  ؛48-44: 1987)المق

هرستائ 
ّ
:  1، ج الش

فقد  ة بها، فمنها المختلف ومنها المؤتلف. منها تشعّبت العديد من المذاهب ذوي آراء وأفكار خاّص و . (1988؛ البغدادي، 1992
رون  ظهر 

ّ
ي الدولة اإلسالمية، كان لهمفك

ي أكير من مكان ف 
ي هذا المجال مثل: عمرو المقصوص، والجعد بن درهم، وغيالن  مف 

دور ف 
، والجهم بن صفوان ي

هم الدمشق  ي سفيان بن معاويةخالد بن يزيد وكان . وغي  فة األموي  ، حفيد الخليم(709ـه/ 90)ت  بن أئ 
 األول، قد رفض أن 

ّ
ي العلوم العقلية، خالال يتوىل

ي برع فيها ِع وخاّصة علم الكيمياء، و فة، وذلك الهتمامه وتفّرغه ف 
، الت 

ا
 وعمل

ً
لما

 كما و ة،  ة إىل العربيّ حيث ترجم بعض الكتب من اليونانيّ 
ّ
كان، ج) بعض الرسائل ا ف فيه أل

ّ
لطف هللا، ؛ 226- 224؛ 1978، 2إبن خل

ّ لتفسي  بعض الظواهر الدينية يمكن االستنتاج أن علم الكالم   ،. من هذا المنطلق(1986 رة كنتاج عقىلي
ّ
ي هذه المرحلة المبك

نشأ ف 
ي لم تكن واضحة للمسلمي   

ة من من خالل النصوص  الت  ي هذه الفي 
-Daftary, 2001; Goldziher, 1981: 67اإلسالمي التاري    خ ف 

ي،  (115  (. 2004؛ دفي 

لة ا .2  وأثرها  لمعت  

ي أواخر العرص األموي أخذت تتبلور معالم فرقة فكرّية كالميّ 
لة" ف  " أو ة ُعرفت بإسم "المعي   مون"، "فالسفة المسلمي  

ّ
أو "المتكل

 "أهل العدل والتوحيد"، و 
ّ
ه وحاولو  ا مون الذين منحو هم المتكل تفسي  الحقائق الدينيه بواسطه العقل، وذلك   ا العقل أهميه كبي 

 
ً
ثبات األمور الدينية وأحكامها عن طريق التمّسك  إ عمل عىل بال ، الذين تمّسكوا هل الحديثأهل النقل أو ألمعارضيهم من   خالفا

ة. 
ّ
ة األساسية  بالنصوص من القرآن والّسن دت سبقويعتي  العقل بمثابة الركي  

ّ
لة بصورة عامة، بحيث أك ي یعتمد علیها المعي  

  الت 
 ؤ يو  . مغي الجانب العقىلي عىل الجانب الّس 

ّ
ىلي أن معرفة الّس ك

ي عبد الجبار المعي  
   مع ال د القاص 

ّ
إال بالعقل، وهي بهذا تعىطي  تصح

 
ّ
 األولوية للجانب العقىلي وتسبقه عىل الن

ّ
ي نظرهم هو الذي یقود اإلنسان إىل المقل، ألن

أو باألحرى إىل  ،ة الصحيحةعرفة الدینیّ ه ف 
لة للتفسي  المعرفة العامّ   

ي تربط الجانب العقىلي بالدین، وهذا ما عملت علیه المعي 
 التأويل من أهّم األمور الت 

ّ
ة ككّل، حیث ُیعد
ي السليم لآليات القرآنية

 .(109-95: 2012خمیس، )  الديت 
ي 
ي أنحاء مختلفة من الدولة األمويّ  ةنترسر م الطبيعية والعلوم ةالكالميّ  األفكار  أصبحت األموي  العرص  أواخر  ف 

وبرز العديد من   ،ةف 
هم، ممّ  و الشخصيات، أمثال: واصل بن عطاء، وأب ي العرص رّس   نالهذيل العالف، وغي 

لة فيما بعد ف  خ األرضية الفكرية لتّيار المعي  
ي برزت أهم أفكارهم العباسي 

ي  ،)القدرّية( والقدر   والقضاء ار حرية االختيه و مسؤولية اإلنسان عن أعمال حول ، والت 
  عرفت والت 

ي حرية  ثم األفعال"، "خلق بمصطلح ي مكانة  و  منح العقل البرسر
ي التفكي  العقالئ 

  العّوا،؛ 174-165  : 1986لطف هللا، ) أكي  ف 
لة . (21-7:  1996، 2؛ حسن، ج245- 193: 2016    وقد أثارت أفكار المعي  

ا
 جدال

ّ
ي حاد

، وخاّصة ف 
ً
ي  قضية "خلق القرآن"ا

ُعرفت  الت 
 بمصطلح "الِمْح 
َ
ام كأفكار ،  ة"ن

ّ
: اإلمام أبو إسحق إبراهيم بن سّيار النظ ىلي الكبي 

م وعام  836ـه/ 221وفاته ما بي   عام ) اإلمام المعي  
لة، (م844ـه/ 229 ي أوج قوة المعي  

ي عهد الخلفاء العوأثرها  أفكارها  وانتشار  أي ف 
ي العرص العباسي األول، ف 

اعمي     الثالثة باسيي   ف 
ّ
الد

 . (85-84 : 1991العّش، ) م(847ـه/ 232م( والواثق )ت 842ـه/ 227م(، المعتصم )ت  833ـه/ 218 : المأمون )تلها 
ي 
، النسخ ف  ة، بلغت مؤّسسة بيت الحكمة أوج نشاطها التعليىمي جمة و هذه الفي  ي جمع وتخزين  ،التأليف والتصنيفو الي 

وكذلك ف 
ي آن واحد.  

ي اإلسالمجعل غالبية  هذا الجدل، الكتب للعلوم المختلفة الدينية والعقلية الفلسفية ف 
مثل تيار  ، التيارات المختلفة ف 

ها  ة والشيعة والجهمّية والمرجئة وغي 
ّ
لة أن يعارضوا هذا الفكر والرأي أهل الّسن   عقد وقد حاولت كل فئة من هذه التيارات . للمعي  

ى الحضارة  مصداقّية المناظرات إلثبات كل فئة  
ّ
أقوالها وأفكارها من خالل المناقشات والكتب والتأليف والرسائل، األمر الذي غذ

دية الفكرية
ّ
ي يرى عدد من الباحثي   و  . (135-125:  1996، 2حسن، ج) الواسعة اإلسالمية بالتنّوع والتعد

ليس أن  الحديث  رص عالف 
 
ّ
ي مجاالت  من شك بأن

ي تركت أثرها ف 
ي طرح  أفكار ونظريات نقدّية تعتمد عىل العقل، والت 

لة كان لهم دور كبي  وإسهامات ف   
المعي 
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ي العرص الوسيط
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغ  في  

ي الطب               
ي ساهمت ف 

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996).      واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور 
ُ
للوظائف   عام الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وف  ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف 
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف 

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف 

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار ف 

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية الي   
ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغ 

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخ ِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي   لمنطق ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد ف 

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
 
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية الي  

فية ماهي  ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية الي  
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف 

إال انفجار ف 

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف  يف، تنتج السكتة الدماغية الي   لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع الي  

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم ف 

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف 

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 .  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني   المغناطيسي أو التصوير المقطغي

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية ف 

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ض 

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ي العالم اإلسالمي 
ي والحاض   عدة وعلوم مختلفة ف 

ي الماص 
علم  أي باتباع  ،تفسي  القرآن الذي يعتمد عىل التفسي  بالتأويل، مثل ف 

ي ، والمفاهيم العقالنية الكالم
لة أثرهم ف  ي تفسي  القرآن. كذلك ترك المعي  

 ف 
ً
علم أصول الفقه، وعلوم  وهذا ما اتبعه أهل الشيعة أيضا

 إىل مبادئهم الفكرية برفض التقليد، 
ً
ها من العلوم، وذلك استنادا ل والتفكي   وبحرّية العقاللغة العربّية بنحوها وضفها وبالغتها وغي 

ي توصل اإلنسان إىل
  الت 

ّ
 . (Goldziher, 1981: 85-100؛ 2017حمد وآخرون، ) المطلوبة ةإدراك األدل

ي العلوم اإلسالمية  وأثرهم المذاهب أئّمة .3
 
 ف

ي هذه المرحلة ظهر من رجال الدين من حاول الدفاع عن الفكر اإلسالمي 
ىلي بقوة ف 

امن مع انتشار الفكر المعي   يذكر . فبأصولهبالي  
ة، 

ّ
ي تشعّبات عد

لة تركت األّمة ف  ي انترسر فيها فكر القدرية والمعي  
ة الت   هذه الفي 

ّ
، أن

ا
يذكرها بصفاتها وأسمائها  و البغدادي مثل

لة باستخدام ة وأنواع علومهم. فمنهم من حارب القدرية والمعي  
ّ
ف البغدادي فضائل أهل الّسن

ّ
ة. ويصن

ّ
 وأفكارها ومنها من أهل السن

ةعلم الكالم، ويسّميهم "
ّ
لماء الكالم من أهل االسن

ُ
ي أئّمة أصول الدين وع  بن أئ 

ّ
ميهم من الّصحابة: عىلي

ّ
"، ويقول بذلك: "فأّول ُمتكل

: عمر بن عبد العزي ة من التابعي  
ّ
ىمي أهل الّسن

ّ
ي مسائل الوعد والوعيد، وناظر القدرّية...، وأّول ُمتكل

ز طالب ... حيث ناظر الخوارج ف 
ّ زين العابدين..."..  يد بن عىلي

َ
 مُ وهذا يبي ّ  أن العمل بالكالم والعقل كان  . (316- 314: 1988البغدادي، ) . ثّم ز

ّ
 عبت

ً
ي العرص   ا
ف 

ين ونصوصه بطريقة عقالنّية، أو إليجاد حلول وأجوبة ألمور لم يكن لها تفسي  
ّ
ّ األول للدفاع عن الد ينّية اتاإلسالمي

ّ
ي النصوص الد

 ف 
ة
ّ
ن ي القرآن والسُّ

ي القضاء، عىل اجتهاد رأيه  معاذ بن جبلمن الحديث عن الرسول )ص( حي   أقّر يمكن استخالصه  هذا  . ف 
عندما  ف 

 عن هللا ورسولهبعثه 
ً
 عىل اليمن، فيما لم يجد فيه نّصا

ً
ي ) واليا

 . (445- 443: 2009، 5، جالِسِجْستائ 
 علماء الفقه والحديث، منهم من كما برز 

ّ
م(، اإلمام محمد بن 795م(، اإلمام مالك بن أنس )ت 767عمان )ت اإلمام أبو حنيفة الن

إبن حنبل ، أمثال والنّص  منهم من تمّسك بالعلوم الدينّية بالنقلم(. 855م( ثم اإلمام أحمد إبن حنبل )ت 820إدريس الشافغي )ت 
، حافظوا و  ّ لتواإلج عىل أصول الدين مع اإلحتكام إىل الرأي مالك بن أنس، بينما أبو حنيفة والشافغي

ّ
. وقد شك  معي ّ 

ّ
  تهاد إىل حد

فاتهم ا
ّ
: لكتبهم ومخل ي حنيفة، كتاب  "الفقه الكبي  "دينّية قاعدة للعلوم الدينّية حت  يومنا هذا وهي أ"ألئ 

ّ
لمالك بن أنس،  "المَوط

د "للشافغي وكتاب  "كتاب األمّ "
َ
،  2011فياض، ) إلبن حنبل " الكبي  الُمْسن ي

 . (98-77:  2020؛ رسميت 

 
ّ
ل )َح  ذ اخبعد ات

ّ
 الخليفة المتوك

َ
ي بغداد ومنع قام بإغالق و لسابقيه،  مناقضةم( سياسة 860م وحت  847 بي   عام َم ك

بيت الحكمة ف 
ىلي  ه، معفي عملال

الحديث  النقل و من جهة، أخذ بدعم تيار أهل ومنع اإلشتغال بعلم الكالم والعلوم العقلية مالحقة الفكر المعي  
ي علوم القرآن والحديث جن ودعم أتباعالّس بإخراج أحمد إبن حنبل من 

ي أحداث من جهة ثانية ه ف 
ي هذا السياق ف 

. فيقول إبن كثي  ف 

 851ـه/ 237عام 
َ
 م: "... ثم ك
َ
ل إىل اآلفاق بالمَ  َب ت

ّ
ي مَ  نِع المتوك

م من الكالم ف 
ّ
 من تعل

ّ
سألة الكالم والكّف عن القول بخلق القرآن، وأن

ي المنطق،  
م ف 
ّ
. ثّم أظهر إكرامَ علم الكالم، لو تكل ة ال غي 

ّ
ن  إال بالكتاب والسُّ

ٌ
اإلمام  مأواه إىل أن يموت. وأمَر الناَس أن ال يشتغَل أحد

 مَ أحمد بن حنبل واستدعاه من بغداد إليه، فاجتمع به فأكرَ 
ُ
 ه

ُ
ة
ّ
ن   ... وارتفعت السُّ

ً
ا
ّ
ي جد

 إال بعد   ف 
ً
ي أحدا

ّ
ل ... وكان ال يوىل

ّ
أّيام المتوك

، ج) مشورة اإلمام أحمد ..." ، ج؛ 316: 1990، 10إبن كثي  امعم من الدوقد استغّل الحنابلة هذا ال . (291:  1983،  5إبن األثي 
ّ
 ُحك

ة،  ي تلك الفي 
ي بغداد، مركز الدولة العباسية، ضد ف 

ي ترّصفاتهم ف 
 ألفكارهم  العقل و أتباع أهل وأخذوا يبالغون ف 

ً
كّل من يرون به مخالفا

 عام 
ا
هم أثاروا فتنة

ّ
ي النهج والعادات، حت  أن

دا ف 
ّ
ع أو مجد ي أمور الرسر

ي 935ـه/ 323ف 
م أمر م، والت 

ُ
 ذكرها إبن األثي  بقوله: "وفيها َعظ

هم..."
ُ
ِوَيت شوكت

َ
، ج ) الحنابلة وق  . (248: 1983، 6إبن األثي 

قل عىل العقل"-ُعرفت ب بدأت مرحلة جديدة  ئمة،األ بعد عرص هؤالء 
ّ
ّس أخذت ت "، حيث إنتصار الن العلوم الدينّية  فيها خ  ي 

  ضعيفحسن و سناد وتصنيفه إىل صحيح و والعمل عىل تدوين علم الحديث ونقده، من خالل اإل  ،بأفكارها بأصولها وفروعها و 
ها من المعايي  إلثبا  لقد تطور األمر باالهتمام بالحديث  . ت صحة الحديث أو ضعفهوموضوع، والمتواتر والمقطوع والمرفوع وغي 

  علممنها  ،ورواته إىل علوم فرعّية أخرى
ّ
اظ، أو علم الجرح والتعديل الرجال/ طبقات المحد

ّ
/ الُحف ي  ثي  

ها من التصنيفات الت  وغي 
  اإلمام ُمسلمم( وكتابه "صحيح الُبخاري"، 870)ت  خاريالبُ عمل عليها رواة الحديث "المسندون" وأئمة الحديث، ومنهم: اإلمام 

  م( وكتابه "صحيح مُ 875)ت 
ي َ ي سلم". ومن أصحاب السُّ

وين 
ْ
ز
َ
  م( )السُّ 886)ت  ابن ماجة الق

اإلمام محمد بن عيىس  (، ي َ
 ْ
ي  ِمِذي الت ِ

(،  م( )السُّ 892)توف  ي ي  
ي  أبو داود الِسِجْستان 

(، م( )السُّ 899)توف  ي ي   ِ
سان 

ِ
ي   اإلمام ابو عبد الرحمن الن

م(  915)توف 
هم )السُّ  (، وغي  ، )  الء األئمة والمسندينهؤ مستندين عىل  فيما بعد  وا برز   من رواة الحديث الذيني   ي

 . (696- 678: 2018الّرويتر
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغ  في  

ي الطب               
ي ساهمت ف 

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996).      واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور 
ُ
للوظائف   عام الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وف  ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف 
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف 

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف 

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار ف 

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية الي   
ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغ 

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخ ِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي   لمنطق ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد ف 

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
 
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية الي  

فية ماهي  ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية الي  
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف 

إال انفجار ف 

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف  يف، تنتج السكتة الدماغية الي   لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع الي  

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم ف 

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف 

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 .  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني   المغناطيسي أو التصوير المقطغي

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية ف 

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ض 

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 وأثرها بي   العقل والنقل األشعرية .4

يميلون إىل الوسطية    ءعلما الجعل البعض من  وضاعهم الفكري مع أهل الحديث، لة الغلّو الذي وصل إليه بعض علماء المعي   
ة والحديث وبي   والتوفيقّية 

ّ
لةآراء بي   أهل السن أبو الحسن اإلمام بينهم   من ، وكان األبرز ، أي بي   أهل النقل وبي   أهل العقلالمعي  

ي بغداد م935ـه/ 324 )ت األشعريّ 
ي سمرقند )اإلمام أبو منصور  حركة و ، ( ف 

الذي حاول تفسي    ،م(944ـه/ 333ت الماتريدي ف 
لة   عن وتحليل أفكار المعي  

ً
 أهل الّس التوافق مع أفكار ليس بعيدا

ّ
. (81-53: 2020العماري، ) عقالنية أساليب ، ولكن بوالحديث ةن

عّية أهل السُّ ل ( والماتريدية محاولة هذا التيار )األشعريةوعىل الرغم من   لتمّسك برسر
ّ
بقيت  ة والجماعة ومناضتها، إال أن أفكارها  ن

ي أهل الّس مثار شكوك 
ة والحديثعند بعض التيارات ف 

ّ
، 329- 309: 2016العّوا،  ) ن ي ؛  269-260: 1992؛ أبو بكر إبن العرئ 

Goldziher, 1981: 95-115 ) .  ّي ظل
ي   ألتباع األشعريةة اإلسالمية كان هذه الظروف العصيبة عىل األمّ  ف 

الدور البارز والكبي  ف 
 انتصار أهل الّس 
ّ
لةن ة والجماعة، ة والجماعة عىل المعي  

ّ
 مع نهج أهل السن

ّ ، بتحليلهم لبعض المواقف واألفكار الخالفية بما يتمسر
( مسألة التشبيه والتجسيم )التوحيد مثل   مصطلحات  . كما استبدلت الكثي  منالقضاء والقدر ومسألة خلق القرآن ومسألة اإللهي

 
ُ
ي اعت

لة والت   باهلل، ي ِ المعي  
ً
كا ح حيث والمعرفة والقوة والحكمة،   مثل العلمت رسر  اقي 

ُ
 وَ أبو المعالي الج

ْ
ي ي
 "الملقب ب "إمام الحرمي    ن 

ي الُج  ومن شعر  . وجلّ   القول بالصفات األبدية الخالصة هلل عزّ  م(،1085ـه/ 478)ت 
 العمل بالعقل والرأي، يقول:  ويت 

ً
إبن ) منتقدا

 ( 198- 197 : 1987 ، 1؛ اإلسنوي، ج342-338: 1992، 5العماد، ج
 إق ِنه

ُ
اللُ  الُ  قوِل ِعق داِم العُ  اية

َ
 آراِء الّرجاِل ض

ُ
 وغاية

ي وَ 
ٍة من حوأرواُحنا ف 

َ
ىا وَوب الُ  جسوِمناش

َ
ني ان ا أذ

ُ
 د
ُ
 وغاي ة

 بدأ ُح  ،مع مطلع القرن الحادي عرسر ، و وهكذا 
ّ
 ك

ّ
العديد من علماء  بفضل جهود وذلك  ،  وأفكارها  شعريةقف األ اون مو ام المسلمي   يتبن

ي يْ وَ الُج اإلمام اإلسالم مثل 
المنطق لتطوير الرأي والحكمة و م ااستخد قد اتبع هؤالء و  . أبو حامد الغزاىلي  اإلمام الشيخمثل  ،ميذهوتال  ت 

ي بحسبها تّم والفقه اإلسالمي  علم الكالم 
 أهل الّس  عند  ةمقبوللتكون  وحّل الكثي  من نقاط الخالفصياغة  ، والت 

ّ
 ة والجماعةن

(Widigdo, 2017: 427-462) وقد وضعت األ . 
ً
 واضحة المعالم ألهل الّس  شعرية خطوطا

ّ
ة والجماعة إىل يومنا هذا، مقابل  ن

 بعض 
ّ
 يعيّ التيارات الش

ً
لة، فكان ذلك انتصارا ت أفكار المعي  

ّ
ي منها ما تبن

، والذي ألهل الحديث عىل أهل الرأي والعقل والمنطق ة الت 
ي مناهج التعليم وفروعه عند أهل الّسنة والجماعة

 . تجّسد ف 

د الباحثان  فعىل سبيل المثال، 
ّ
 العقل قد   یم كرومي وإبراهيؤك

ّ
ي أن

 بالعقل، وقام  بحىط 
ً
، حيث كان متمّسكا جدا ة عند الغزاىلي مكانة كبي 

ه ال يوجد  
ّ
. فهو يرى بأن ي

ي تمجیدها للعقل عىل حساب النّص القرآئ 
ت ف 

ّ
ي أخل

لة الت  ه قام بنقد المعي  
ّ
بتمجيده وأعىل من شأنه، ولكن

كرومي  ) فهو نوع من الضالل عما یدعونا إلیه الدین  حساب اآلخرمعاندة بي   كل من العقل والنقل، وال يجب األخذ ألحدها عىل
،. (32-1: 2014، وإبراهيم د عىل الوسطّية واألخذ بكال الجانبي  

ّ
 الغزاىلي يؤك

ّ
فه، بقوله:   ويشي  اىل ولهذا نجد أن أهمّية العقل ورسر

 هذا ممّ 
ّ
ف "إعلم أن ي إظهاره، ال سّيما وقد ظهر رسر

ٍف ف 
ّ
العلم من قبل العقل، والعقل منبع العلم ومطلعه  ا ال يحتاج إىل تكل

،)  وأساسه..."   . (105-98: 2005  أبو حامد الغزاىلي
ّ
، يمكن االستخالص بأن

ً
بي   العقل والنقل ما  ق  يوفيحاول بفلسفته التالغزاىلي إذا

ي قيلت بشأن عدم اتفاق العقل والنقل بينهما  جمع وال
ي الذات    وأحالها إىل، إذ أحىص األقاويل السلبّية الت 

ة وخلٍل ف  ي البصي 
عىما ف 

ّية، بحيث ال یمكن الوصول إىل حقائق دینیة
ّ
یقینیة بالفصل بینهما، بل البد من المزاوجة بینهما لیحصل  وخياٍل ناقص وأحكام ظن

   . (175: 1990حمود، ) اإلنسان عىل معرفة ثابتة تقوده إىل النور 
ي الع  تظهر  عىل أثر ذلك، 

من ذوي التوّجهات الفكرية المختلفة، ما   ترفت بالطبقاتصنيفات ألهل العلم والفكر عُ العباسي  رص ف 
 بي   ال
ّ
جمة إىل اللغة العربّية من  يوعز المؤرخ حسن إبراهيم حسن فقل وبي   العقل. ن ذلك إىل انتشار الثقافة اإلسالمية بفضل الي 

ت فيها الحضارات  ي انترسر
ي ذلك دعم وتشجيع الخلفاء .  ةالقديمة مثل اليونانية، الفارسّية والهنديّ اللغات األجنبّية والت 

كما ساهم ف 
ام لرجال العلم واألدب، وخاّصة مع قيام العديد من مراكز الُحكم 

ّ
ي مرص، وكذلك الدولة  والُحك

ة مثل الدولة الفاطمّية ف 
ّ
المستقل

ي شمال أفريقيا 
ي األندلس والموّحدين والمرابطي   ف 

، وكذلك   األموّية ف 
ً
تحت كنف الخالفة   شبه المستقلةقيام الممالك أيضا

ق اإلسالمي وغربه، 
ي المرسر

 العباسية ف 
َ
 زْ مثل الدولة الّسامانّية والغ
َ
ق، والدولة الطولونّية   ةهّية والدولوي  ْ ّية والبُ وِ ن ي المرسر

الحمدانية ف 
ي مرص،  

 حيث نشطت فيها الحركة العلمية والفكرّية مُ واإلخشيدّية ف 
َ
 َس ناف

ا
ي قصور  ة
ام  ف 

ّ
- 339: 1996، 3ج)حسن،  والسالطي    الُحك

346) . 
ي هذه الدول

امها   ، لكنّ عىل الرغم من الضعف والتفكك السياسي ف 
ّ
هم ومدنهم الرئيسية كمراكز للحكم وا اهتمّ ُحك ي عمران حواض 

، ف 
ي بغداد.  

ده إبن خلدوناألمر الذي جعل هذه المدن تتطّور إىل مراكز ثقافية تنافس مركز الخالفة ف 
ّ
ي هذا ما يؤك

  هقول، ف 
ّ
ي أن

: "ف 

ي األمصار 
ُ ف  ما تكير

ّ
 الصنائع إن

ّ
 تعليم العلم من جملة الصنائع و... أن

ّ
ما تكير بحيث يكير العمران وتعظم الحضارة ... إن

ّ
 ..." العلوم إن

، ظهور الكثي  من الفرق واألحزاب السياسّية والفكرية،    . (170: 2004، 2جن خلدون، )إب
ً
ي هذه الحركة الفكرية أيضا

كما ساهم ف 
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237 
ي العرص الوسيط

ي ظّل الرصاعات المذهبّية والفكرّية ف 
 محاميد وأبوالهيجاء                                       العلوم اإلسالمية ف 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغ  في  

ي الطب               
ي ساهمت ف 

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996).      واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور 
ُ
للوظائف   عام الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وف  ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف 
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف 

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف 

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار ف 

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية الي   
ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغ 

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخ ِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي   لمنطق ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد ف 

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
 
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية الي  

فية ماهي  ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية الي  
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف 

إال انفجار ف 

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف  يف، تنتج السكتة الدماغية الي   لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع الي  

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم ف 

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف 

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 .  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني   المغناطيسي أو التصوير المقطغي

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية ف 

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ض 

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

لة، ذلك عىل أثر اإلنشقاقات فيما بينها، و  ي مثال المعي  
ة، والطرق  يّ الشيعالتيارات لخدمة مصالحها الدينّية والسياسّية، كما كان ف 

ي الذي بدأ يت 
ّ ي اإلسالم الست 

 حسب مذاهب األئّمة األربعة الرئيسّية.   بلور الصوفية وحت  ف 
والذين قلية والنقلية وما بينهما، بدأت تظهر طبقات من المفكرين المسلمي   تشمل جميع أنواع العلوم الع   ،نتيجة لهذه التطورات

ي مجاله
ي األفكار العقلّية والنقلية برزوا كّل ف 

ي  متأثرين ف 
فات المختلفة ف 

ّ
ي المؤلفات والمصن

ها ف   ونرسر
ً
 فكريا

ً
، وإنتاجا

ً
، دراسة وتدريسا

عر، وفن الكتابة، والفلسفة والطّب والصيدلة والرياضّيات وعلم ا
ّ
نيا، األدب والش

ّ
ها. أمور الدين والد جوم وغي 

ّ
ويمكن  لهيئة والن

: المفكرين من خالل و الُعلماء  من هذه الطبقات أمثلة من إيجاز  ، ج؛ 413-339:  1996، 3)حسن، ج الجدول التاىلي يوطي ، 1السُّ
1967 :398 -577) . 

 

 

قل 
ّ
ابطبقات  الُعلماء  –أهل الن

ّ
ت
ُ
عراء طبقات  الك

ّ
كماء  أهل العقل ) األدباء والش

ُ
الح

 (والفالسفة

 - أرباب العمائم  

ثون  
ّ
 المحد

 الفقهاء

ّراء والمفرّسون 
ُ
 الق

مون
ّ
 المتكل

 الّزهاد 

 وفية ُعلماء الّص 

 -   أرباب األقالم

 المناصب الديوانّية  

 الوزراء 

 وزراء التنفيذ

 وزراء التفويض

اب
ّ
ت
ُ
 الك

 

ْعر األدأهل 
ّ
ي اللغة العربية:  ب والش

 ف 

ي،   عراء )أبو نواس، أبو تمام، الُبحي 
ُّ
الش

، إبن   ار بن ُبرد، أبو العتاهية، إبن الّرومي
ّ
بش

ي 
، أبو فراس الحمدائ  ي

ّ ت 
َ
ن
َ
، المت ّ 

َ إبن   ،المْعي 
هم... زيدون   ( وغي 

 
ْ ير
ّ
ع، الجاحظ، إبن   - أهل الن

ّ
)إبن المقف

ْيَبة( 
َ
ت
ُ
 ق

حو  
ّ
الخليل بن  سيَبَوْيه، ) -أدباء الّسجع والن

، الحريريّ أحمد،  ي
، أبو  بديع الّزمان الهمذائ 

، الفّراء ي
، الكسائ   (  األسود الدؤىلي

: ُحني   بن إسحاق،  مثل

أبو بكر الّرازي، إبن سينا،  
، جابر بن حّيان،  ي الفارائ 

 ، ي
وئ  ،البي  إبن   الخوارزمي

فيس،
ّ
 الهيثم، إبن الن

دي )فيلسوف  
ْ
الِكن

د، إبن  
ْ
العرب(، إبن ُرش

ْيل  
َ
ف
ُ
 ط

 

  : الشيعةمفهوم العلم عند أهل  .5

 إبن إسحاق يذكر جامع الحديث 
ُ
 الك
َ
ي فضل العلم وصفته وفرضه ووجوب طلبه يْ ل

 ف 
ا
 كامل

ً
، بابا ي

ي كتابه الكاف 
، من أهل الشيعة، ف  ي

ت 
 
ّ
م،  والحث

ّ
ي فضل العلماء، وثواب العالم والمتعل

ة وشواهد الكتاب. ويُ عليه، وف 
ّ
 عىل األخذ بالّسن

ّ
ي هذا الموضوع بالحث

ْيت 
َ
ل
ُ
نهي الك

ي كتابهويشمل 
 هللا   ف 

ّ
يفة، منها عىل سبيل المثال: "طلُب العلم فريضة عىل كّل مسلم، أال إن العديد من الروايات واألحاديث الرسر

ي ) ُيحّب ُبغاة الِعلم"
لْيت 
ُ
  . (54- 24:  2005، 1ج  ،الك

ّ
ن األئّمة بالوراثة والوصاية بداية  عالعلم يأخذه المسلمون يعتي  أهل الشيعة أن

ي طالب واألئمة من بعده من ساللة عىلي وفاطمة الزهراء )آل البيت(  ) من عىلي بن ائ 
َ
ل
ُ
ي الك

 ُم وكما ُيفَه . (166- 159: 2005، 1ج  ،ْيت 
يفة عند أهل الشيعة، مثل:   "من األحاديث الرسر

ّ
 ، لماء ورثة األنبياء"العُ إن

ّ
األئّمة  أي لماء هم من آل البيت، قصود بالعُ المأن

هم هم حملة الِعلم بالوصاية 
ّ
م هذا   . والوراثة ألن

ُ
ي بوصاية الرسول للمؤمني   عّمن يأخذون الِعلم: "... فانظروا ِعلَمك

ْيت 
َ
ل
ُ
فيقول الك

 يَ 
ا
وال

ُ
ٍف ُعد

َ
ل
َ
ي كّل خ

 فينا أهل البيت ف 
ّ
 عّمن تأخذونه، فإن

ْ
 ن
ُ
" ون عنه تحريَف ف ، وتأويل الجاهلي    ) الغالي   وانتحاَل المبِطلي  

َ
ل
ُ
ي الك

 ، ْيت 
 . (25: 2005، 1ج

 
ّ
ّ بابها: "القائل، الرسول )ص(عن  حديث الكما أن عىل الرغم من الجدل بي   رواة الحديث حول درجة  و ، "أنا مدينة العلم وعىلي
بع عند أهل الّس  ،صحته

ّ
ي تفسي  أألمور الدينّية من القرآن أو الحديث، وليس كما هو مت

ة بإجماع الُعلماء يكون اإلمام هو المخّول ف 
ّ
 . ن

  ذلك،ك
ّ
  ئداالمب ه . هذ"، إضافة إىل أركان اإلسالم الخمسة المعروفةالواليةوهو " سادس  كٍن رُ المطلق لإلمام كالوالء بع الشيعة ات

ي الشيعة عند الشيعة، خلق تباينات وتشعّ 
ي وخاّصة ، مامةاإل منصب بسبب اإلختالفات عىل وراثة نفسها بات ف 

بعد غيبة اإلمام الثائ 
ي  "، ألداء هذه المهّمة  إمام الزمانأو " "اإلمام القائم" منصب، وظهور رسر منتصف القرن العا محمد بن حسن العسكري مععرسر 

ف 
،   وبسبب مالحقة الشيعة من قبل األمويي   ومن ثّم  . حت  رجعة اإلمام المنتظر )المهدي(إدارة الشؤون الدينية والدنيوية   العباسيي  



   
   

                                                         المجلة الدولية لنشر الدراسات العلمية                                               
 م 2022  – نيسان  –  15                                                                (  246- 230) ص:  عاشر البحث ال – األول  العدد  –  عشر  الثالثالمجلد 

 

238 
ي العرص الوسيط

ي ظّل الرصاعات المذهبّية والفكرّية ف 
 محاميد وأبوالهيجاء                                       العلوم اإلسالمية ف 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغ  في  

ي الطب               
ي ساهمت ف 

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996).      واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور 
ُ
للوظائف   عام الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وف  ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف 
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف 

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف 

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار ف 

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية الي   
ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغ 

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخ ِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي   لمنطق ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد ف 

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
 
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية الي  

فية ماهي  ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية الي  
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف 

إال انفجار ف 

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف  يف، تنتج السكتة الدماغية الي   لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع الي  

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم ف 

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف 

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 .  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني   المغناطيسي أو التصوير المقطغي

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية ف 

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ض 

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

( لنرسر العلوم الدينية والمبادئ ال مبادئ مختلفة، منها طورت فئات الشيعة  ، ) تباعها ما ُيعرف بالدعوة )الداغي ي
هرستائ 

ّ
،  1جالش

 مبادئ الشيعة   (. Daftary, 2014؛ 347-343:  1996،  1؛ حسن، ج191- 109: 2016؛ العّوا، 207- 144: 1992
ّ
ولذا، فإن

ي تت
، ثّم    تاو فوأعرافها ومنهجها العلىمي والديت 

ا
ة كالزيدّية مثل

ّ
بي   فرق الشيعة نفسها، فمنها المعتدلة والقريبة من أعراف أهل الّسن

عرف 
ُ
ي ت
الةالبإسم "ة، الشيعة المعتدلأهل حت  عند اإلمامّية أو الجعفرّية، وحت  الفرق المتطّرفة بأفكارها كالباطنّية، والت 

ُ
 "الغالية / غ

، ج) ي
هرستائ 

ّ
 270- 247: 1988؛ البغدادي، 207-176: 1992، 1الش

ّ
، ؛ الن -Goldziher, 1981: 174 ؛48-22: 1971اسر  األكي 

202) . 

 بإسم "ة"الشيعة وخاصة التيار المركزي والرئيسي منها "اإلماميّ أهل وقد اعتمد 
ً
ية"، عىل   "اإلثنا  أو  "الجعفرية، وتعرف أيضا عرسر

ي صاغها اإلمام جعفر الصادق )ت
عتي  أساس األصول الفقهيه عند م765ـه/ 148 األصول األربعمائة الت 

ُ
ي ت
عة ي الش مذهب (، والت 

ّ الغزير،  كان اإلمام الصادق مُ .  (:Kohlberg, 1991153; -28 Halm, 1991) اإلمامية ي
 عىل العلوم الفقهية وعلمه الديت 

ً
لعا

ّ
ط

ي عرصه وما بعدوالذي كان 
ام وتقدير من أكابر العلماء ف  عمان إمام  هلائ شهد له بفضحيث ، هموقع احي 

ّ
تلميذه اإلمام أبو حنيفة الن

 . ّ ي
  هوأفكار الفقه الشيغي فر الصادق أثره عىل تعليم علذا ترك جالمذهب الحنق 

ً
ي ُعرفت بإسمه أيضا

، وخاّصة اإلمامّية، والت 
ة"المذهب الجعفرّي"، كما هو الحا

ّ
ي أثر أئمة الفقه عند أهل الّسن

ي اإلمام . وينقل إبن شهراشوب عن اإل ل ف 
مام مالك بن أنس قوله ف 

 
ْ
َّ  جعفر الصادق: "ما رأت ي

 ووَ  أفضلَ  عيت 
ً
 وِعلما

ا
، وكان ال يخلو من إحدى ثالِث عَ رَ من جعفر بن محمد فضل

ً
، وإّما  ِخصاٍل   ا

ً
: إّما صائما

، وكان من 
ً
، وإّما ذاكرا

ً
هم، وكان كثي  الحديث، طّيَب قائما

اد الذين يخشون رب  ّ
ّ
  ُعظماء البالد وأكابر الّزه

َ
إبن ) ة، كثي  الفوائد"َس المجال

عراء )البَ  . (305- 268: 1991، 4ج شهراشوب،
ّ
 ويقول أحد الش

ْ
 ش
َ
ي مدح اإلمام الّص ن

 ف 
ً
، 4إبن شهراشوب، ج ) ادق، قولهوي( شعرا

1991 :294) : 
هم الّرسوِل   كراما َسليُل أئّمٍة سلكوا  

ِ
 عىل منهاِج جد

لي ِل   إذا ما ُمشِكل أعت  علينا
ّ
 أت ون ا بالب ي ان وبالد

ق اإلسالمي ومركز  
، أخذت الفئات الشيعّية تنرسر قوتها السياسية والفكرية، حي   وقع المرسر منذ النصف األول من القرن العارسر

ي بغداد تحت ُحكم البوي  هّيي   الشيعة )
 وقع المغرب اإلسالمي تحت تأثي  الشيعة اإلسماعيلّية م(1056-945الخالفة ف 

ي حي  
، ف 

ي تونس والمغرب، ثم امتد حكم 
ي مدينة المهدّية ثّم المنصورية ف 

إىل مرص وبالد الشام وإنشاء عاصمتهم  هم )الفاطمّية( ومركزها ف 
، اهم م( لتشكل مركز 1171- م909الجديدة القاهرة ) ي السياسي . هذا إضافة إىل انتشار فئات شيعية أخرى والفكري وا  لمذهت  ي

قاف 
ّ
لث

ي التاري    خ اإلسالمي بإسم  
ة. هذه المرحلة ُعرفت ف  ها من المراكز الصغي  ي البحرين وغي 

ي اليمن والقرامطة ف 
امن، مثل الّزيدّية ف  بالي  

 . ي "، من حيث التأثي  السياسي والمذهت  يغي
ّ
 "القرن الش

ي اإلسالم، لكنّ   ترّ قد م كانت  عىل الّرغم من أن الشيعة
بعض العقائد  ب  تأثرتمبادئها   بإنشقاقات، كبقية الحركات الدينية والفكرية ف 

لة. هذ ات ال هالفكرية للمعي   لة ا ُيفرّسه  تأثي   الشيعة قد ورثت هذه األفكار العقالنية من المعي  
ّ
  . بعض المؤرخي   المعاضين عىل أن

 غالبية ا
ّ
ة، أن تيارات بما فيها بعض المن التيارات العقلية والفكرية،  تلفرق والتيارات قد تأثر ولكن المالحظ من مخرجات هذه الفي 

  أهل الّسنةمن 
ً
 جولدتسيهر يذكر أن اإلختالفات ما  اتخذوا مبادئ الرأي واالجتهاد  ن، الذي، مثل الحنفّية والشافعيةأيضا

ّ
، حت  أن

ة بي   المذاهب السنّية األربعة متباينة أكير منها مع 
ّ
ّ والفكر عند الشافعية من أهل السن  هناك تقارب بي   الفكر الشيغي

ّ
الشيعة، وأن

 . (Goldziher, 1981: 203-207) ّية والرأينوذلك باتباع األمور العقال 

 َج توَّ ، فقد اإلسماعيلّية أّما التعليم عند الشيعة الفاطمّية 
ُ
العبادات والنشاطات الدينية  الفاطميون ببناء الجامع األزهر ليخدم  ه

ي التعليم بلغ م، ثم  972ة عام والعلميّ 
ي القاهرة ف 

اإلمام الحاكم بأمر هللا الخليفة الفاطىمي عهد  مداه بعد بناء مؤّسسة "دار العلم" ف 
ي بغداد، من حيث   ،كمؤّسسة تعليم وبحث وترجمة للعلوم الفلسفية والحكمة  (م1021ـه/ 411 )ت

ي نافست بيت الحكمة ف 
والت 

، إضافة إىل النشاطات العلميّ  ي قصور الفاطميي  
ي حوتها ف 

، 2المقريزي، ج) ة من دراسة وترجمةعدد الكتب الفلسفية والدينية الت 
ي كما   . (245، 165- 163: 1997

ي القاهرة، والت 
عملت عىل تعليم المذهب اإلسماعيىلي  أوجد الفاطمّيون مؤّسسة دار الدعوة ف 

 ) ه داخل وخارج حدود الدولةوتنظيمه )الفاطىمي ،؛ 1986جمالّية، ؛ 136-123: 1997، 2المقريزي، ج ) الفاطمية ونرسر  عىلي
 . ) ,Mahamid, 2017: -2006: 1 Mahamid, Halm, 1997; 135;-2018: 124Jiwa ;5717–73 ؛1947

 وبقيت دار العلم نشطة بعملها حت  تّم إغالقها  
ً
ي عام    بطالمع إ نهائيا ي مرص عىل يد صالح الدين األيوئ 

الحكم الفاطىمي ف 
 م1171ـه/ 567

ّ
ص هكذا و  . ة، وإعادة الحكم ألهل الّسن

ّ
  الغنّية بمخزونها من الكتب ة الفاطمّيي   من مكتبصالح الدين  تخل
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغ  في  

ي الطب               
ي ساهمت ف 

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996).      واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور 
ُ
للوظائف   عام الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وف  ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف 
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف 

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف 

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار ف 

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية الي   
ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغ 

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخ ِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي   لمنطق ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد ف 

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
 
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية الي  

فية ماهي  ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية الي  
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف 

إال انفجار ف 

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف  يف، تنتج السكتة الدماغية الي   لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع الي  

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم ف 

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف 

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 .  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني   المغناطيسي أو التصوير المقطغي

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية ف 

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ض 

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ي الفاضل و مثل  ،هعن طريق توزي    ع البعض منها كهدايا عىل المقربي   من  ،الفلسفّية
رئيس ديوان اإلنشاء   العماد الكاتب وزيره القاص 

هم، ه ومنها  وغي  هب وما ما بيع وغي 
ُ
. إقد أحرق، واآلخر قد ن ي هالمؤّرخ فيقول   ىل ذلك من الخراب والتدمي 

ذا السياق: إبن واصل ف 
ي ال يكاد يوجد مثلها، ومنها ما هو  

فائس من الكتب الت 
ّ
دة، وفيها الن

ّ
ين ألف ُمجل "وكانت خزائن الكتب لهم تزيد عىل مائة ألف وعرسر

ي فبيع 
رك الباف 

ُ
ي خزانة أحٍد من الملوك، فُحِمل من الكتب إىل الشام ثمانية أحمال، وت

ي ال توجد ف 
مكتوب بالخطوط المنسوبة الت 

 بعضه
ُ
أّما المقريزي   . (182: 2013، 21؛ سبط ابن الجوزي، ج203: 1957، 1إبن واصل، ج ) طلق البعض لمن يختّص به"، وأ

: يقول ف  عّمن سبقه من المؤّرخي  
ا
 نقل

ً
ي  أيضا

ه لم يكن ف 
ّ
نيا. وُيقاُل إن

ّ
تب، وكانت من عجائب الد

ُ
"ومن ُجملة ما باعوه ِخزانة الك

ه كان فيها ألف ومائتا نسخة من تاري    خ  جميع بالد المسلمي   دار  
ّ
ي القرص، زمن عجائبها أن

ي كانت بالقاهرة ف 
ٍب أعظم من الت 

ُ
ت
ُ
ك

 
ّ
ة"الط ها كانت تشمتل عىل ألف وستمائة ألف كتاب، وكان فيها من الخطوط المنسوبة أشياء كثي 

ّ
ي إىل غي  ذلك. وُيقال إن   ي 

، ج  ؛ 165:  1997، 2جالمقريزي، )  . (266:  1990،  12إبن كثي 
 لة ُمحِص 

ّ
ة و  ؛قل عىل العقلإنتصار الن

ّ
ين إحياء الّسن

ّ
 إحياء علوم الد

ي القرون الثالثة األوىل األثر الكبي  األفكار الفلسفية والعقلية تركت 
ي الحضارة اإلسالمية. فقد خلقت ضاعات فكرية وعقائدية  ف 

ف 
ي عُ 

ي اإلسالم، والت 
ي  رفت بالرصاع ما بي   التيار ومذهبية ف 

لة، وبي   التيار الديت   
ي )أهل العقل(، الذي تمثل بظهور حركة المعي 

العقالئ 
 
ّ
ة والحديث)أهل الن

ّ
ل بأهل السن

ّ
، فبعد الخليفة العباسي  . (Saliba, 2007: 73-130, 171-192) قل(، والذي تمث

ً
كر سابقا

ُ
وكما ذ

لة وأفكارها.  ي انتصار أهل الحديث عىل المعي  
ة الفعل قوّية ف 

ّ
ل، كانت رد

ّ
ق عىل يد  بومع انتهاء حكم الالمتوك ي الرسر

وي  هيي   ف 
ي 1058عام وسيطرتهم عىل بغداد الجقة الّس  ي مرص عىل يد صالح الدين األيوئ 

، انتهت  1171عام  م، ثّم إنهاء الخالفة الفاطمية ف 
ة عىل أهل الشيعة

ّ
  هذه الحقبة بانتصار أهل الّسن

ً
ةسياسّيا

ّ
ي إحياء الّسن

  وانتصار النقل عىل العقل ، مما أدى إىل بداية عهد جديد ف 
(202-189Azzām, 2014; Berkey, 2002: ʻ) . 

ة الفعل لهذه األفكار 
ّ
ي ال العقالنية والمناهج والتعليم كانت رد

ة والجمالت 
ّ
ة، أن ظهرت مؤّسسة اتتوافق مع أهل الّسن ي هذه الفي 

عة ف 
ية
ّ
ام واألغنياء عىل بنائها ، والقائمة عىل األوقاف للرصف عليها وصيانتها "المدرسة" لخدمة المذاهب السن

ّ
ي  ، ويتنافس الحك

، بداية ف 
ي العراق مع سيطرة السالجقة عىل بغداد وإ 

، ثم ف  ي أواخر القرن العارسر
ي المدن المختلفة ءنشا إيران ف 

ظامّية ف 
ّ
من بالد  المدارس الن

ي بغداد 
ي، ) فارس والعراق، وأهّمها المدرسة النظامية ف  كان انتشار   ،. وبعدها (Makdisi, 1981; Makdisi, 1991؛  1987عسي 

ي العرص 
، ووصلت أوجها ف  ي ي بالد الشام ومرص منذ العرص الزنكي واأليوئ 

 ف 
ً
، ) المملوكي المدارس رسيعا ؛ 866  -807:  1990، 3جأمي  

كان  .  ( .Chamberlain, 1994: 69-90; Mahamid, 2013: 130-192; Berkey, 1992: 9, 130-134؛1992رمضان، 
كي   

 الي 
ا
ي مؤّسسات منفصلة لكّل فئة أوال

  . عىل حدة من المذاهب أو التيارات الفكرّية واإلسالمّيةعىل الدراسة ف 
ا
ظهرت  ، فمثل

ع المختلفة، ثّم برزت مؤّسسة دار الحديث ودار القرآن ، ثّم بدأت تقام مدارس  المدرسة بجانب المسجد لدراسة الفقه وعلوم الرسر
كة ألكير من مذهب فيما بعد  ة، فقد أصابها  . أّما العلوم العقليّ (Mahamid, 2013: 263-280; Berkey, 1992:128-160) مشي 

  لها  إلنعدام الدعم الضعف واالنكفاء
ً
 ومادّيا

ً
ي أماكن خاّصة بها، مثل البيمارستان )المستشفيات(، وكذلك بيوت سياسّيا

، وتركزت ف 
. أّما الصوفية فقد اتخذوا من الزوايا والمؤّسسات  وأهل الكالم والحكمة وحوانيت العطارين، أو البيوت الخاّصة لهؤالء الحكماء 

ٍر وأوراد وتسابيح ة والروحانّيةجتماعاتهم ونشاطاتهم الدينيال ماكن أة بهم الخاّص 
ْ
ي ُعرفت فيما بعد بعدة تسميات  من ِذك

، والت 
ها  ات التاريخية المختلفة، منها الّزاوية، الّرباط، الخانقاه، التكّية وغي 

 ,Ephrat & Mahamid؛ 1997،  2- 1رزق، ج) حسب الفي 
2015: 189-208; Fernandes, 1988) 

ً
  . وبرز هذا الرصاع أيضا

ا
فات كّل ضد اآلخر. فمثل

ّ
بالخطاب عن طريق الوعظ والمؤل

فات تهاجم الفالسفة وأهل العقل والباطن، من أهّمها كتابه "تهافت الفالسفة" و "فضائح 
ّ
ي حامد الغزاىلي عدة مؤل صدرت عن أئ 

فات. 
ّ
ها من المؤل  الباطنية" وغي 

ي الع
ة؟ ولكن السؤال المطروح هنا، هل انتهت الرصاعات الفكرية ف 

ّ
خالل  من فالم اإلسالمي بعد انتصار أهل النقل وإحياء الّسن

ي الرّس 
ه  ،د التاريخ 

ّ
ة والحديثتيارات بي     ةجديد ةفكري اتوضاع اتطرأ هناك خالف ُيالحظ أن

ّ
 معنفسها  أهل السن

ً
امنا  انتشار  ، مي  

ي الصوفية بالنهج حيث تأثر شيوخ  . المنظمةالصوفية الطرق تيارات الزهد و 
ي والفلسق 

ي )ت  ، مثل: الروحائ  ي الدين إبن عرئ  ُمحت 
هم الكثي   م(1273ـه/ 672 م(، جالل الدين الرومي )ت1240ـه/ 638   فظهرت علوم جديدة مثل علم الخالف وعلم التصّوف ،وغي 

 . (Schimmel, 1975: 23-186؛ 217- 199: 2004شيميل، ؛  291-247: 2016العّوا، )

ي غالبية الوتراجع التعامل بها العلوم العقلية والفلسفية  بعد تهميش
وجدت هذه العلوم طريقها إىل أوروبا عىل  ة، اإلسالمي بلدانف 

 عىل العالم اإلسالمي بعد الحروب الصليبية المتعاقبة، وكذلك  
ي البلدان األوروبّية بعد  أثر انفتاح األوروبيي  

بعد انتشار العثمانيي   ف 

https://mitpress.mit.edu/contributors/george-saliba
https://mitpress.mit.edu/contributors/george-saliba
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغ  في  

ي الطب               
ي ساهمت ف 

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996).      واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور 
ُ
للوظائف   عام الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وف  ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف 
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف 

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف 

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار ف 

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية الي   
ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغ 

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخ ِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي   لمنطق ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد ف 

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
 
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية الي  

فية ماهي  ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية الي  
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف 

إال انفجار ف 

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف  يف، تنتج السكتة الدماغية الي   لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع الي  

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم ف 

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف 

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 .  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني   المغناطيسي أو التصوير المقطغي

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية ف 

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ض 

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

،  المبارك وأبو خليل) م 1492طريق األندلس، وخاصة بعد سقوطها عام ثّم عن  م،1453عام سقوط القسطنطينية 
 عىل إنتاجات  ),Saliba  :2332007- 256؛1996

ً
ي جامعاتها اعتمادا

دّرس ف 
ُ
ي أوروبا وت

. من هنا، أخذت العلوم العقلية تزدهر ف 

ي   يطلق عىل أسمائهمفالسفة المسلمي   وحكمائهم، وما نقلوه من العلوم القديمة، حيث 
إبن    مثل اللغات األوروبية،بعدة تسميات ف 

ي أوروبا، وما Averroes -، وإبن ُرشد األندلسي ُيعرف بAvicinna - ُيعرف بفسينا 
ي العصور الحديثة ف 

ت علومهم ف  . وقد انترسر

 
ُ
 مع النهضة الحديثة،    بلدان المصدر رجمت الكثي  من اآلثار اإلسالمية إىل اللغات األوروبية المختلفة لتعود إىلزالت، وت

ً
تدريجّيا

، ؛317-280:  2011أحمد، ) وبعد عرص اإلصالحات منذ القرن التاسع عرسر وحت  اآلن  .  (148- 119: 2010 اليوزبكي

ي العصور الوسىط، كانت نتيجته أن انترص التيار النقىلي عىل التيار 
عىل أثر هذه الرصاعات الطويلة بي   المدارس الفكرية المختلفة ف 

ة والجماعة، مما دعا إىل تطّور علوم الدين بأصولها وفروعها 
ّ
، أي أخذت تتبلور تيارات أهل السن :  2016العّوا، ) المختلفةالعقىلي

ي تركت  Madelung, 1985) ؛ 329- 293
بوّية، والت  قه ومغربه، القيادات الفكرية، الدينّية والي  ، مرسر ي العالم اإلسالمي

. وبرزت ف 

ها من المجاالت الدينّية واألدبّية   ي مجاالت عدة مثل القضاء، واإلفتاء والتدريس والوعظ والتأليف والتصنيف وغي 
أثرها ف 

ة حسب عملها، ويتخذ لجميع هذه المناصب مصطلح "وا
ّ
فها بأسماء عد

ّ
" منها أرباب العمائم، وأرباب  أربابلديوانّية، ويصن

م، أرباب الجوامع والمس 
ْ
اجد، الشعائر، وأرباب األقالم، أرباب األقالم الدينّية وأرباب األقالم الديوانّية، أرباب الدواوين، أرباب الِعل

ها الكثي  أرباب الزوايا، أرب  . (1987،  12، 11، 10، 7، 4،  3،1القلقشندي، ج،) اب الصدقات والزكوات، أرباب المناصب وغي 

ي تدور حولها من تفسي  وتاري    خ وتر  وهكذا،
فات الت 

ّ
ها. وقد  اراجت العلوم الدينية والمؤل جم وكتب الطبقات وأدب الرحالت وغي 

ي هذا 
ي هذه المرحلة كبار العلماء من المسلمي   الذين كان لهم دور بارز ف 

ّ  المجالظهر ف  ي
، أمثال: إبن عساكر، العّز بن عبد السالم، تق 

 ، ووي، الدين بن تيمية، إبن جماعة، إبن كثي 
ّ
ّ الدين إبن الصالن ي

هم الكثي  ممن ترك األثر  إبن دقيق العيد، القونوي، تق  الح وغي 
 العلوم العق

ّ
، أن ي والمملوكي ي العرصين األيوئ 

ة، وخاّصة ف  ي هذه الفي 
ي المقابل، ُيالحظ ف 

فات الدينية المختلفة. وف 
ّ
ي المؤل

لية الكبي  ف 
ية األ

ّ
ي ومأسسة المذاهب السن

ي الضعف واألفول أمام اتساع وانتشار التيار الديت 
ة ةربعومؤّسساتها أخذت ف  ي هذه الفي 

بشكل   ف 
 من قبل السلطان المملوكي الظ

ّ
س )ت  ارسىمي ، باإلضافة إىل انتشار الطرق الصوفّية المنظمة والمعتدلة م(1277ـه/ 676هر بيي 

ي جميع البلدان اإلسالمية
ي تفاخر (Saliba, 2007: 233-256; Watt, 1985) ومؤّسساتها وعلومها ف 

 هنا ف 
ا
ي أن نعىطي مثاال

. يكق 

فاته مثل: "إحياء علوم الدين" و "تهافت الفالسفة" الغزاىلي 
ّ
عية من خالل بعض مؤل ،  بنجاح العلوم الرسر ، (2004)أبو حامد الغزاىلي

ت" 
ُ
هاف

ّ
ت الت

ُ
 عليه فيما بعد الفيلسوف األندلسي إبن ُرشد بكتابه المشهور "تهاف

ّ
د، ) والذي رد

ْ
 . (2003إبن ُرش

كر س
ُ
ي كتابه "إحياء علوم الدين"، وكما ذ

ف أبو حامد الغزاىلي ف 
ّ
، يصن

ً
عّية، أي العلوم الدينّية  ابقا : علوم رسر العلوم إىل قسمي   رئيسيي  

ها من   عّية، أي ما يرشد العقل إليها كالحساب والطب والكيمياء وغي  المرتبطة بالقرآن وما ورد عن الرسول )ص(، وعلوم غي  رسر
 آخر 

ً
عية، بحيث يصنفها إىل ثالثة أصناف: علوم م العلوم العقلية. كما ويضيف الغزاىلي تقسيما وعلوم    مدوحةللعلوم الغي  رسر

 الغزاىلي اهتم بتصنيفها حسب الغرض واإلفادة والمصلحة  
ّ
لخدمة  مذمومة، وعلوم ُمباحة. من خالل هذا التقسيم نالحظ أن

،  ) المسلمي     . (418- 405: 1996، 1حسن، ج؛  52- 11:  2005أبو حامد الغزاىلي

م"، فقد رتب أفضلية العلوم  1332الدين إبن جماعة )ت. أّما الشيخ بدر 
ّ
ي أدب العالم والمتعل

م ف 
ّ
ي كتابه: "تذكرة السامع والمتكل

م( ف 
مها من جهة أخرى. 

ّ
وأولوّية تدريسها حسب صلتها بالدين اإلسالمي من جهة واهمّية الحاجة الدائمة لمصالح المسلمي   وسهولة تعل

دت ا
ّ
م تفسي  القرآن ثم الحديث ثم أصول الدين ثم  فيقول إبن جماعة: "إذا تعد

ّ
ف واألهّم فاألهّم، فُيقد ف فاألرسر م األرسر

ّ
د
ُ
لدروس ق

 . (64: 2012إبن جماعة، ) أصول الفقه ثم المذهب ثم الخالف أو النحو أو الجدل"
مة" نالحظ ثالث تصنيفات،  1405وإذا تتبعنا العالمة إبن خلدون )ت. 

ّ
فه "المقد

ّ
ي مؤل

كر سكما ( ف 
ُ
 ذ

ً
هو صنف    الصنف األّول ،ابقا

. أّما  الصنف  طبيغي يهتدي إليه اإلنسان بفكره، مثل العلوم الحكمّية/ الفلسفّية/ العقلية، أو ما ُيسىّم بعلوم األوائل أو األقدمي  
ي 
عّيات المأخوذة عن   الثان  ، الذي يأخذه اإلنسان عّمن وضعه، ويقصد بها العلوم الوضعّية أو النقلّية وهي الرسر ّ للعلوم فهو النقىلي
:  الوا عية/ الدينّية إىل قسمي   رئيسيي    آخر للعلوم الرسر

ً
: هللا تعاىل ورسوله )ص(. ويضيف إبن خلدون تقسيما غي واألصىلي

ضع الرسر
ي تنبثق عن األصول، مثل التفسي  وعلم القراءات، علم الحديث، أصول الفقه، 

ة، ثم الفروع والت 
ّ
لة بالقرآن والسن

ّ
األصول، والمتمث

ق بها، مثل    الصنف الثالثها من العلوم الدينية. أما الفقه، علم الكالم وغي  
ّ
ي وما يتعل فهو العلوم اللسانّية، أي علوم اللسان العرئ 

ي كعلم منفرد عن  . نالحظ هنا أن إبن خلدون أفرد علوم اللسان العرئ  ي علم اللغة، علم النحو، علم البيان، علم األدب والشعر العرئ 
ي ا 
نزل بها القرآنبقّية العلوم ألهمّيتها للنظر ف 

ُ
:  2004، 2إبن خلدون، ج) لقرآن والحديث، ثّم لكون اللغة العربية لسان األّمة وأ

171 -379) . 
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ي العرص الوسيط

ي ظّل الرصاعات المذهبّية والفكرّية ف 
 محاميد وأبوالهيجاء                                       العلوم اإلسالمية ف 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغ  في  

ي الطب               
ي ساهمت ف 

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996).      واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور 
ُ
للوظائف   عام الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وف  ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف 
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف 

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف 

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار ف 

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية الي   
ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغ 

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخ ِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي   لمنطق ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد ف 

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
 
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية الي  

فية ماهي  ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية الي  
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف 

إال انفجار ف 

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف  يف، تنتج السكتة الدماغية الي   لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع الي  

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم ف 

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف 

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 .  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني   المغناطيسي أو التصوير المقطغي

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية ف 

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ض 

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

رة، نالحظ سيطرة العلوم  
ّ
ي العصور الوسىط المتأخ

ات متباعدة ف  من خالل هذه األمثلة الثالث من العلماء، والذين عاضوا في 
ي هذه المرحلة من تطّور العلوم النقلية/ الدينية/  الدينية النقلّية وانتشارها عىل حساب العلوم

الدنيوّية أو العقلّية والفلسفّية. فق 
، وتفاوتت مواقف  فها الغزاىلي

ّ
 وغي  محمودة، أي مذمومة كما صن

ٌ
ها بدع

ّ
عية، أصبح ُينظر إىل العلوم العقلية بعي   النقد عىل أن الرسر

ع. فُيالحظ أن بعض العلماء قد  هذه اآلراء من العلوم الفلسفّية والمنطق بي   الرفض  الكامل وبي   القبول المحدود بما ال يخالف الرسر
َرسوا 

َ
  د

ّ
 للرد

ً
ي الدين ابن تيميةومجادلتهم عىل الفالسفة العلوم الفلسفية لتكون لهم عونا

 أبو حامد الغزاىلي وتق 
ا
العّوا،  ) ، منهم مثل

 فعىل سبيل  . (175-83 : 2020 ؛ العماري،363- 293: 2016
ّ
: "أبو حامد الغزاىلي إمامُ المثال، يقول الذ  عن الغزاىلي

َ
ي الِسي 

ي ف    هت 
ُّ  الفقهاءِ  ي

  األّمةِ  عىل اإلطالق، ورّبائ 
ُ
فاق، ومجتهد

ّ
 هِ أوانِ  ي ْ ُ ، وعَ هِ زمانِ  باالت

َ
ي المذهب واألصول  ، برع
 والَج   الِف والِخ  ف 

َ
 والمَ  ِل د

ْ
ق، وقرأ  ِط ن

 كمَ الِح 
َ
 ُه والفلسفة، وفهم كالمَ  ة

ِ
ى للرد

ّ
، ج) عليهم ..." م، وتصد ي فات . (335: 1984، 19الذهت 

ّ
وأفكاره   الغزاىلي  فمن خالل مؤل

ي محاربة أفكار الفالسفة 
ي بالد فارس وبي   بغداد ودمشق وبيت المقدس، نجح ف 

ي نرسر تعاليمه ما بي   طوس ونيسابور ف 
له ف 

ّ
وتنق

ي رأى بها 
ي حارب بها هذه الظواهر الفلسفّية والشيعيةوالبدع والتشّيع، والت 

فاته الت 
ّ
كر  مخالفة للدين. فمن أهم مؤل

ُ
، ومنها ما ذ

 
ً
 عىل الباطنّية"، "منهاج العابدين"، "شفاء العليل"، سابقا

ّ
ت الفالسفة"، "المنقذ من الضالل"، "إحياء علوم الدين"، "الرد

ُ
: " تهاف

ه ة"كتاب التفرقة بي   اإليمان والزندقة" وغي  ، ج ؛ 1977بدوي، ) ا من المؤلفات الكثي  ي إبن   ؛ 346- 322:  1984، 19الذهت 
 . (54- 50:  2013، 20الجوزي، ج 

 نرى إذ
ً
 بانتشار المؤّس  ا

ً
سات انتشار العلوم الدينية بتشّعب فروعها وتخّصصاتها وازدياد الكتابة والتأليف بهذه المواضيع، مرتبطا

ها   سة المدرسةصة لنرسر هذه العلوم، مثل مؤّس التعليمية المتخّص  ي أداء دوره كمؤسسة تعليميةمع  ،وغي 
  استمرار المسجد ف 

ي ساحاتها 
. فمن هنا نالحظ انتشار أدب الفضائل، الذي يركز (  ;Mahamid, 2009: 188-212) وازدحام حلقات العلم بداخلها وف 

مها وتعليمها. 
ّ
ي تعل

ي الكتابة حول  و  عىل أفضلية العلوم الدينية، ف 
 لهؤالء العلماء الذين خاضوا ف 

ا
ُيعتي  الغزاىلي وإبن جماعة مثاال

ي ذكر هذه الفضائل  فضائل العلم والتعل
ي هذه الفضائل. فإذا ما تتّبعنا الغزاىلي وإبن جماعة ف 

ُيالحظ يم ودْور العلماء والمتعلمي   ف 
هما 

ّ
: الشواهد من آيات القرآن الكريم، المصدر األوليعتمدان عىل عدة مصادر للتأكيد عىل فضائل العلوم الدينية والعاملي   بها.   أن

َم امثل: "
َّ
ْحَمُن * َعل  الرَّ

َ
َسان

ْ
ن ِ
ْ
َق اإل

َ
ل
َ
 * خ

َ
ْرآن

ُ
ق
ْ
 *  ل

َ
َبَيان

ْ
 ال
ُ
َمه
َّ
َم (، "4- 1)سورة الرحمن: َعل

ْ
ِعل
ْ
وا ال

ُ
وت
ُ
ِذيَن أ

َّ
ْم َوال

ُ
ك
ْ
وا ِمن

ُ
ِذيَن آَمن

َّ
ُ ال

َّ
ِع اَّلل

َ
َيْرف

َرَجاٍت 
َ
َ (، "11" )المجادلة: د

َّ
 اَّلل

َ سر
ْ
َما َيخ

َّ
  ِإن

ْ
َماءُ ِمن

َ
ُعل
ْ
َم َبْل ، "(28)فاطر:  "ِعَباِدِه ال

ْ
ِعل
ْ
وا ال

ُ
وت
ُ
ِذيَن أ

َّ
وِر ال

ُ
ي ُصد ِ

 ف 
ٌ
ات

َ
 َبِين

ٌ
َو آَيات

ُ
"  ه

حل: (، "49)العنكبوت: 
ّ
" )الن

َ
ُمون

َ
ْعل
َ
 ت
َ
ْم َل

ُ
نت
ُ
ِر ِإن ك

ْ
ك
ِ
َل الذ

ْ
ه
َ
وا أ

ُ
ل
َ
اْسأ

َ
ُمُهُم  ، "(43ف

ِّ
 َوُيَعل

َ
ْيِهْم آَياِتك

َ
و َعل

ُ
ل
ْ
ُهْم َيت

ْ
 ِمن

ا
 ِفيِهْم َرُسوَل

ْ
ا َواْبَعث

َ
ن َربَّ

اَب وَ 
َ
ِكت
ْ
يِهْم ال

ِّ
 َوُيَزك

َ
َمة
ْ
ِحك

ْ
ها الكثي  من اآليات الكريمة. 129" )البقرة:  ال  (، وغي 

ي أّما 
ة الصادرة عن الرسول )ص(، مثل: "طلب العلم فريضة عىل كّل مسلم"، "من ُيرد   المصدر الثان 

ّ
فهو شواهد من األحاديث والسن

ي الدين"، "العلماُء ورثة األنبياء"، "ي
هه ف 

ّ
 يفق

ً
ا   هللا به خي 

ً
فا يف رسر  الحكمة تزيد الرسر

ّ
ي السموات واألرض"، "إن

ستغفر للعالم ما ف 
ي الدين"، "اإليمان عريان، لباسه 

ي منافق: ُحسن سمٍت وفقه ف 
وترفع المملوك حت  يدرك مدارك الملوك"، "خصلتان ال تكونان ف 

 العلماء بدم ال
ُ
ي إذا صلحوا صلح الناس وإذا  التقوى، وزينته الحياء، وثمرته العلم"، "يوزن يوم القيامة مداد

شهداء"، "صنفان من أمت 
 قبيلة أيرس من موت عالم"، فضُل العالم عىل العابد كفضل القمر ليلة البدر عىل  

ُ
فسدوا فسد الناس: األمراء والفقهاء"، "لموت

 قليل العمل ينف
ّ
 كثي  العمل ال  سائر النجوم"، "يشفع يوم القيامة ثالثة: األنبياء ثم العلماء ثم الشهداء"، "إن

ّ
ع مع العلم باهلل، وأن

ي لم أضع علىمي فيكم  
ينفع مع الجهل باهلل"، "يبعث هللا سبحانه العباد يوم القيامة ثم يبعث العلماء ثم يقول: يا معرسر العلماء، إئ ّ
 
ً
 يطلب فيه علما

ً
 لكم"، "من سلك طريقا

ُ
بكم، إذهبوا فقد غفرت

ّ
 إىل  إال لعلىمي بكم، ولم أضع علىمي فيكم ألعذ

ً
سلك هللا به طريقا

ي مائة ركعة"،
ّ

 من العلم خي  من أن تصىل
ً
م بابا

ّ
 المالئكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضاءا بما يصنع"، "ألن تغدو فتتعل

ّ
ة"، "إن

ّ
 الجن

ها الكثي  من األحاديث  ي به اإلسالم، فبينه وبي   األنبياء درجة واحدة"، وغي  إبن جماعة، ) "من جاءه الموت وهو يطلب العلم ليحت 
َموي،  ؛ 38-44: 2012

ْ
، ؛ 6-4: 2004الَعل ي رنوج   إ  ؛61- 59: 1981الزُّ

ُ
، ج؛ 18-15: 1997، دامة المقدسي بن ق ّ ،  1إبن عبد الي ِ

1994) . 
ي    والمصدر الثالث

ي ذكر فضائل العلوم الدينّية والعاملي   بها، يعتمد عىل أقوال من األثر، من الصحابة والتابعي   والعلماء: فق 
ف 

م،  
ْ
ي فضل أهل الِعل

ي طالب ف  ي طالب، )  ل فيها و قيقصيدة لإلمام عىلي بن أئ  ،؛ 13: 2005عىلي بن أئ   : (15 : 2005 أبو حامد الغزاىلي
ضُل إال ألهِل 

َ
ُه  ُم ما الف

ّ
م أن ـِ

ْ
ءُ  الِعل

ّ
هدى أِدَل

َ
 عىل الُهدى لَمن اْست

 
ُ
ه
ُ
 الَمرِء ما قد كان ُيْحِسن

ُ
 ألهِل الع ل ِم أع داءُ  وقيَمة

َ
 والجاِهلون

 
ا
ال
َ
ْب بِه َبد

ُ
 ٍم وال تطل

ْ
ْز بِعل

ُ
ف
َ
ِم أْحياءُ  ف

ْ
اُس َمْوئ  وأهُل الِعل

ّ
 فالن

  : "لوال العلماء لصار اإلمام الحسن البرصيوقال 
ّ
 البهيمية إىل حد

ّ
هم بالتعليم ُيخرجون الناس من حد

ّ
الناس مثل البهائم: أي أن

ي 
ام عىل الملوك". قال إبن عّباس رص 

ّ
ام عىل الناس والعلماء حك

ّ
ء أعّز من العلم، الملوك حك ي

اإلنسانّية". وقال أبو األسود: "ليس سر
 سليمان بن داوود عليهما السالم بي   العلم

ّ
ي 
ُ
عىِطي المال والملك معه". وقال فتح    هللا عنهما: "خ

ُ
والمال والُملك فاختار العلم، فأ
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ي العرص الوسيط

ي ظّل الرصاعات المذهبّية والفكرّية ف 
 محاميد وأبوالهيجاء                                       العلوم اإلسالمية ف 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغ  في  

ي الطب               
ي ساهمت ف 

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996).      واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور 
ُ
للوظائف   عام الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وف  ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف 
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف 

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف 

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار ف 

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية الي   
ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغ 

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخ ِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي   لمنطق ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد ف 

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
 
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية الي  

فية ماهي  ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية الي  
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف 

إال انفجار ف 

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف  يف، تنتج السكتة الدماغية الي   لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع الي  

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم ف 

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف 

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 .  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني   المغناطيسي أو التصوير المقطغي

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية ف 

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ض 

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

اب والدواء يموت؟ قالوا بىل، قال: كذلك القلب إذا ُمنع عنه الحكمة والعلم ثالثة  : "أليس المريض إذا ُمنع الطعام والرسر الموصىلي
ّ جالس الع ي

ي وصّية إلبنه: "يا ُبت 
قمان عليه السالم ف 

ُ
ي القلوب بنور أّيام يموت". قال ل  هللا سبحانه يحت 

ّ
لماء وزاِحْمهم بركبتيك، فإن

ء حقي  فرح،  ي
ي سر
سب إليه ولو ف 

ُ
 كّل من ن

ّ
ِف العلم أن ّ قوله: "من رسر ي األرض بوابل السماء". وعن اإلمام الشافغي الحكمة كما يحت 

، ) ومن ُرفع عنه حزن"  .  (15-14: 2005أبو حامد الغزاىلي
ه منذ القرن

ّ
هم توصلوا إىل الحلول   خالصة القول أن

ّ
العارسر الميالدي أي بعد عهد األئمة والمسندين اعتقد فقهاء المسلمي   أن

ما فقط إستعمال نهج إنسداد باب اإلجتهادلمعضالت الفقه اإلسالمي وبدأ عهد "
ّ
"، وال حاجة لالستعانة بالرأي والعقل بعد، وإن

، والنقل عنهم إّما بالتقليد المحدود أو التقليد الُمطلق. وهكذا، والنقل "التقليد"  من النصوص ولما توّصل إليه الُعلماء السابقي  
ت فيه العلوم الدينية وترّسخت من خالل   قل( عىل أهل الرأي )العقل( وانترسر

ّ
 انترص فيه أهل الحديث )الن

ً
تعتي  هذه المرحلة عهدا

ي هذه اآلونةوالمساجد  المؤّسسات العلمية الدينيةإنشاء 
ت ف  ي انترسر

ية الت  . وترافق  بشكل واسع من خالل األوقاف واألعمال الخي 

م، إضافة إىل التصنيف والتأليف. ولكن، بالرغم من انتصار النقل 
ّ
كي   عىل فضل الِعلم بالتعليم والتعل

ين والي 
ّ
ذلك بإحياء علوم الد

ة، ب
ّ
ين وإحياء الّسن

ّ
ي العرص  عىل العقل وإحياء علوم الد

ي العصور الوسىط المتأخرة، وحت  ف 
ي الجدل والسؤال الذي شغل العلماء ف 

ق 
ح  ي تفسي  ورسر

غِلَق باب اإلجتهاد والعمل بالعقل ف 
ُ
 أ
ا
: هل فعل

ً
هذا ما يحاول أن يجيب عليه  الدينّية؟والقضايا   األمور الحديث قائما

 باب
ّ
 :Hallaq, ;41-3Hallaq, 1984 1986:129-) اإلجتهاد لم ُيغلق بعض الباحثي   المعاضين بالتفكي  والتحليل إلثبات أن

.224)-2152015:  Javed & Javed,Martínez, 2008;  ;678-675 :1974 ,Watt 41;1 
 
 خاتمة ال

، بحيث  له نهجه الخاّص أهمية مناقشة قضية تعارض العقل والنقل لكون كل واحد منهما   عود ت ي الفكر اإلسالمي
من طرق المعرفة ف 

ي اإلسالم، ما  
لت هذه القضية مثار جدٍل وضاع حاد بي   منظومات فكرّية مختلفة وخلقت ضاعات فكرية وعقائدية ومذهبية ف 

ّ
شك

قل( 
ّ
لة. وقد تمخض هذا الجدل عن عدد  بي   أهل السنة والحديث )الن وما بي   أهل الرأي )العقل( الذي تمثل بظهور حركة المعي  

قل والعقل عىل أسٍس ومناهج متباينة. ومن هذه االتجاهات والمدارس  
ّ
ي تعاملت مع الن

ت 
ّ
من االتجاهات والمدارس الفكرّية ال

 تكاملّية تالزميه، وم
ا
بّية، ال  الفكرّية من رأى بي   النقل والعقل عالقة

ُ
 تعاق

ا
قل، وأن بينهما عالقة

ّ
 العقل هو أساس الن

ّ
نها من رأى أن

قل بشكل مطلق. ومن الجدير ذكره أن هذه القضية نشأت بعد  
ّ
ء، فاستبعد الن ي

 العقل هو أساس كل سر
ّ
تالزميه، ومنها من رأى أن

ها. وقد كان انفتاح المسلمي   عىل الحضارات األخرى القديمة، وترجمة كتب المنطق والفلسفة ال يونانية، والفارسية والهندية وغي 
ي الحضارة اإلسالمية، بحيث تأثر بعض مفكري المسلمي   وعلمائهم بتلك  

 ف 
ً
تأثي  دخول هذه األفكار الفلسفية والعقلية بالغا

ة من التاري    خ اإلسالمي بعرص النه
ي اإلسالم  الفلسفة بتعظيمها للعقل وجعله معيار قبول األشياء. وقد ُعرفت هذه الفي 

ضة ف 
. وكانت نتيجة هذه الرصاعات الطويلة بي   االتجاهات  النفتاحها أمام العلوم العقلية والفلسفية ورواج هذه العلوم بي   المسلمي  

ي العصور الوسىط، انتصار التيار النقىلي عىل التيار العقىلي وقد تمثل ذلك بتطّور علوم الدين
فروعها ب  والمدارس الفكرية المختلفة ف 

ي العديد من المجاالت الدينّية ال
ي تركت أثرها ف 

بوّية، والت  واألدبّية  والثقافّية مختلفة وظهور القيادات الفكرية، الدينّية والي 
 والديوانّية. 

 در والمراجع ا المص

 ة: المصادر العربيّ  . أ 

 القرآن الكريم 

، عىلي بن محمد.  ي التاري    خ(. 1983)إبن األثي 
 
وت: دار (. 5)ج . الكامل ف ي بي     . الكتاب العرئ 

م(. 2012)إبن جماعة، بدر الدين محمد. 
ّ
ي أدب العالم والمتعل

 
م ف

ّ
وت: دار البشائر اإلسالميةتذكرة السامع والمتكل   . . بي 

مة(. 2004)إبن خلدون، عبد الرحمن. 
ّ
ي  (. 2)ج  . المقد

   . دمشق: دار البلخ 

كان، شمس الدين أحمد.  
ّ
وت: دار صادر  (. 2)ج  . وفيات األعيان(. 1978)إبن خل   . بي 

د، محمد بن أحمد. 
ْ
ت(. 2003)إبن ُرش

ُ
هاف

ّ
ت الت

ُ
هاف

َ
وت: المكتبة العرصيةت  . . بي 

( . ّ ي طالب(. 1991إبن شهراشوب، محمد بن عىلي وت: دار األضواء. 4. )ج مناقب آل أن   (. بي 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغ  في  

ي الطب               
ي ساهمت ف 

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996).      واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور 
ُ
للوظائف   عام الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وف  ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف 
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف 

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف 

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار ف 

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية الي   
ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغ 

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخ ِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي   لمنطق ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد ف 

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
 
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية الي  

فية ماهي  ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية الي  
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف 

إال انفجار ف 

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف  يف، تنتج السكتة الدماغية الي   لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع الي  

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم ف 

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف 

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 .  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني   المغناطيسي أو التصوير المقطغي

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية ف 

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ض 

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

، يوسف بن عبد هللاإ ّ  . القاهرة: دار الحرمي   (. 1)ج . جامع بيان العلم وفضله (. 1994) . بن عبد الي ِ
 ّ  . دمشق: دار إبن كثي   (. 5)ج   . شذرات الذهب. (1992) . إبن العماد، شهاب الدين عبد الخي

 ، وت: دار إحياء العلوممنهاج القاصدينُمخترص (. 1997)أحمد بن محمد. إبن قدامة المقدسي  . . بي 
، أبو الفداء إسماعيل بن عمر. ) هاية (. 1990إبن كثي 

ّ
وت: مكتبة المعارف. 12،  10. )ج البداية والن  (. بي 

ي أيوب(. 1957)إبن واصل، جمال الدين محمد.  
ي أخبار بن 

 
   . القاهرة: دار الكتب والوثائق (. 1)ج  . مفّرج الكروب ف

 . ي ةالقواِصمالعواِصم من (. 1992)أبو بكر إبن العرئ 
ّ
 . . القاهرة: مكتبة الّسن

، محمد بن محمد. ) ت الفالسفة(. 2004أبو حامد الغزاىلي
ُ
هاف

َ
وت: المكتبة العرصّية. ت  . بي 

، محمد بن محمد  وت: دار إبن حزمإحياء علوم الدين(. 2005) . أبو حامد. الغزاىلي    . . بي 

ھضة األوروبّیة الحديثة: رؤية جديدة".  "(. 2011كانون األول   -)أيلول  . أحمد، محمد 
ّ
ي الن

مجلة دراسات  إسھامات العرب ف 
 . 317-280، ص116- 115. جامعة دمشق، العددان تاريخیة

وت: دار الكتب العلمية. 1. )ج طبقات الشافعية(. 1987اإلسنوي، عبد الّرحيم. )  (. بي 

، محمد محمد.  ". (. 1990)أمي   ي مرص زمن األيوبيي  
بية العربّية اإلسالمية: المؤّسسات والممارسات"األوقاف والتعليم ف  . الت 

،  عّمان:   . 866- 807: 3المجمع الملكي
  . . الكويت: وكالة المطبوعاتمؤلفات الغزاىلي (. 1977) بدوي، عبد الرحمن. 

 بي   الِفَرق(. 1988)البغدادي، عبد القاهر بن طاهر. 
ُ
ْرق

َ
   . . القاهرة: مكتبة إبن سينا الف

، حيدر قاسم.  ي العالم اإلسالمي  . (2011) التميىمي
 
ي ظهور مراكز الحكمة ف

 
عّمان: دار زهران للنرسر   . بيت الحكمة العباسي ودوره ف

 . والتوزي    ع

ي مرص. (. 1986)نهاوند محمد. ، جمالّية
 
بية والتعليم عند الفاطميي   ف  . الجامعة األردنيةعّمان: الت 

هضة المرصّية(. 3-1)ج. تاري    خ اإلسالم(. 1996)حسن، حسن إبراهيم. 
ّ
   . القاهرة: مكتبة الن

ي والحاض   (. 2017. )مجموعة مؤلفي   حمد، عبيدي و 
ي الفكر اإلسالمي بي   الماض 

 
لة ف . منشورات مؤّسسة مؤمنون صدى المعت  

   . بال حدود للدراسات واألبحاث

ي تاری    خ الفلسفة العربیة(.  1990)حمود، كامل. 
 
ي دراسات ف

وت: دار الفكر اللبنائ     . . بي 

". (. 2012)خمیس، لیىل عباس.  ىلي
ي عبد الجبار المعي  

ي وضوح داللة الخطاب اللغوي عند القاص 
بیة "أثر العقل ف  مجلة كلیة الت 

 . 109-95، بغداد، ص75، العدد األساسية

ي، فرهاد )تحقيق(.  ي اإلسالمالمناه(. 2004)دفي 
 
ي ج واألعراف العقالنية ف

زا(. لندن: دار الساف    . . )ترجمة: ناصح مي 

، شمس الدين محمد. ) ي بالء(. 1984الذهت 
ّ
وت: دار الرسالة. 19. )جِست َ أعالم الن  (. بي 

عية عىل األصول االعتقادية". م(. 2010ـه/ 1431)الذيب، نجاة.  بية"العقل: مكانته وداللته الرسر ، جامعة الملك سعود، كلية الت 
 . 64-1، ص17العدد 

، مفتاح يونس.  ي العرص العباسي األول (. 2010)الرباصي
 
القاهرة: المجموعة العربية  . ه   232-132المؤسسات التعليمية ف

   . للتدريب والنرسر 

ي مرصخا(. 1997)رزق، عاصم محمد. 
 
   . القاهرة: مكتبة مدبوىلي (. 2-1)ج . نقاوات الّصوفية ف

ي مرص اإلسالمية(. 1992)رمضان، عبد العظيم )ُمحّرر(. 
 
 . . القاهرة: الهيئة المرصية العاّمة للكتابتاري    خ المدارس ف
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغ  في  

ي الطب               
ي ساهمت ف 

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996).      واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور 
ُ
للوظائف   عام الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وف  ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف 
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف 

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف 

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار ف 

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية الي   
ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغ 

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخ ِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي   لمنطق ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد ف 

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
 
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية الي  

فية ماهي  ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية الي  
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف 

إال انفجار ف 

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف  يف، تنتج السكتة الدماغية الي   لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع الي  

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم ف 

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف 

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 .  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني   المغناطيسي أو التصوير المقطغي

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية ف 

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ض 

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    
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ي العرص الوسيط

ي ظّل الرصاعات المذهبّية والفكرّية ف 
 محاميد وأبوالهيجاء                                       العلوم اإلسالمية ف 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغ  في  

ي الطب               
ي ساهمت ف 

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996).      واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور 
ُ
للوظائف   عام الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وف  ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف 
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف 

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف 

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار ف 

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية الي   
ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغ 

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخ ِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي   لمنطق ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد ف 

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
 
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية الي  

فية ماهي  ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية الي  
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف 

إال انفجار ف 

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف  يف، تنتج السكتة الدماغية الي   لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع الي  

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم ف 

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف 

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 .  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني   المغناطيسي أو التصوير المقطغي

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية ف 

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ض 

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    
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