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الفلسفة والترجمة: المنهج الفلسفي السكندري في ترجمة المعارف اليونانية 
 (م847-662ه/ 232-41) إلى العربية

مصر. –جامعة اإلسكندرية  – رضوى زكي د.  

 ملخص

اغبضارة  مشس قبم اغبضارة اؽبيللنية باإلسكندرية كسطوع خبفوت
بتلك اغبضارة السابقة،  الناشئةالعربية؛ كاف من الطبيعي أف هتتم اغبضارة العربية 

. فقد كجدت النبوية ككاف أكج ىذا االىتماـ يف القركف الثبلثة األكىل من اؽبجرة
جو أماـ حضارة ذات تراث علمي اغبضارة اإلسبلمية العربية نفسها كجهنا لو 

كإنساين ىائل، فاتضح لتلك اغبضارة الوليدة أف أكؿ كسيلة ؽبا لتجد مكاهنا بُت 
اغبضارات األخرل ىي الًتصبة كالنقل عن علـو السابقُت. كقد ُقّدر للعرب أف 
يكونوا كرثة الثقافة اليونانية اؼبتمثلة بشكل خاص يف مدرسة اإلسكندرية القديبة. 

انت مدرسة اإلسكندرية قد أدت دكرنا مباشرنا يف إيقاظ اغبركة العلمية يف كإذا ك
العصر األموم، إال أف حركة الًتصبة سبت دبنأل عنها، حيث ظهرت معابر كانت 

السكندرية إىل اػببلفة العباسية. كقد اتسمت حركة النقل  اؼبعارؼحلقة كصل 
من أبرزىا التفات العرب  كالًتصبة حىت العصر العباسي األكؿ بعدة خصائص كاف

للفلسفة اليونانية، كىو األمر الذم كاف لو آثارنا إهبابية كسلبية على اؼبنهج العلمي 
 اغبضارة اإلسبلمية. تاريخ من العريب يف تلك الفًتة اؼببكرة

 
With the subsidence of Hellenic civilization in 

Alexandria, and the glow of the Arabian civilization; it was 
expected that the developing Arabian civilization to care 
about this previous civilization, and the peak of this interest 
was in the first three centuries of the Prophet's migration. 
The Arabian civilization was faced with a civilization had an 
enormous scientific and human heritage, so that this rising 

 



مجلة دورية دولية محكمة                                   المعارف للبحوث والدراسات التاريخية مجلة   
 

 12  07لعدد ا
 

new civilization realized that the primary step to  find a 
place among other civilizations was through the translation 
of the earlier knowledge. It has been estimated for the Arabs 
to be the heirs of Greek culture, represented particularly in 
Alexandria’s old school. Although, Alexandria’s school had 
a direct role in awakening the scientific movement in the 
Umayyad period; but the translation movement with made 
away from it, where passages emerged to link the 
Alexandrian knowledge to the Abbasid Caliphate. The 
translation movement in the first Abbasid period has been 
characterized by several properties; the most notable feature 
was the attention of the Arabs towards Greek philosophy, 
which has had a positive and negative impacts on the 
Arabian scientific methodology in this early period of the 
history of Islamic civilization. 

 
 مقدمة

البدء كانت مصر، جاءت اليوناف إليها فبثلة يف علمائها  يف
كفبلسفتها. فأخذ ىؤالء، مشافهةن كمشاىدةن، علـو مصر القديبة إىل ببلدىم. مث 

-اؼبلقَّح أيضان دبعارؼ شرقية -أبدع علماء اليوناف، كسرعاف ما تسرب إبداعهم 
ا كمنذ ذلك اغبُت أصبحت اإلسكندرية مو . (1)فاستقر باإلسكندرية طننا جديدن

للعلـو بفضل تأسيس مدرسة اإلسكندرية، كقد بلغ العلم يف تلك الفًتة من 
االزدىار كالتقدـ حىت إف اؼبؤرخُت يف تاريخ العلم أطلقوا على ىذه اغبقبة الزمنية 
العصر السكندرم سبييزنا لو عن باقي العصور اؼبختلفة ؼبا كاف لو من تأثَت يف تاريخ 

 .(2)العلم القدًن
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تبلشى ىذا اجملد العلمي بعدما تعرضت مدرسة اإلسكندرية للتخريب 
يف القرف الثالث اؼبيبلدم، فانتهت اغبركة العلمية يف اإلسكندرية بعدما استمرت 

. كال يكاد العلماء يعرفوف شيئنا عن مدرسة اإلسكندرية (3)قرابة سبعة قركف كاملة
سول النذر اليسَت، كقد ضاقت القديبة يف القرنُت اػبامس كالسادس اؼبيبلديُت 

 (4)العلـو قبل الفتح اإلسبلمي ؼبصر لتقتصر فقط على ؾبايل الطب كالفلسفة
بدكر أساسي يف اغبياة العلمية يف تلك الفًتة،  (5)اؼبسيحية. كقاـ السرياف

كأصبحت اللغة السريانية ىل لغة العلم كخباصة العلـو الطبية يف القرنُت السادس 
يُت. كظل السرياف ضبلة العلم اليوناين حىت بعد دخوؿ اإلسبلـ يف كالسابع اؼبيبلد

الشرؽ األدىن، كما كانوا ىم ساعد العرب القوم يف نقل العلـو كالًتصبة، كلعبوا 
دكرنا ىامنا يف حفظ كنقل علـو اإلسكندرية إىل العامل اإلسبلمي
. كمن (6)

اؼبعارؼ إىل ديار العرب اإلسكندرية، عرب عدة معابر، إىل بغداد انتقلت العلـو ك 
فالعرب مل يأخذكا حضارهتم مباشرة عن اغبضارة العراقية أك اؼبصرية أك  .اؼبسلمُت

الفارسية القديبة؛ ألف ىذه اغبضارات كفدت إىل العرب عن طريق كسيط كىو 
اغبضارة اؽبلينستية اليت انصهرت يف بوتقتها العلـو القديبة بالقلم اليوناين، كازبذت 

 درية مستقرنا ؽبا.من اإلسكن

كحُت أصبح العرب اؼبسلموف القوة العظمى اعبديدة كاف لزامنا عليهم 
التعاطي مع ثقافة مغايرة كىي الثقافة اليونانية اليت تكونت مقوماهتا اؼبعرفية دبدرسة 
اإلسكندرية، لذلك صار االىتماـ بتأثَت اغبضارة اليونانية يف الفكر العريب خبلؿ 

اؽبجرة مقًتننا حبركة ترصبة تلك اؼبعارؼ اليونانية كنقلها للساف القركف األكىل من 
 العريب.

بدأت عملية التثاقف الفكرم اغبضارم بعد الفتح اإلسبلمي بُت 
العرب كاإلغريق من حاضرة اإلسكندرية اليت أسهمت يف حفظ كازدىار الًتاث 

ز أخرل، اليوناين، فاصطبغ بلوف ىلنسيت كصل إىل بغداد بعد ترحاؿ عرب مراك
ككانت الًتصبة ىي احملرؾ األساسي غبركة نقل العلـو اليت ابتدأت من اليونانية إىل 
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السريانية أكؿ األمر، مث من السريانية إىل العربية أك من اليونانية إىل العربية. كقد 
ما نصو:  (8)انتقاؿ كرسي العلم من اإلسكندرية إىل أنطاكية (7)ّسجل الفارايب

عد ظهور اإلسالم[ من اإلسكندرية إلى أنطاكية، وبقى بها انتقل التعليم ]ب
زمًنا طوياًل، إلى أن بقى معلم واحد، فتعلم منو رجالن، وخرجا ومعهما 
الكتب، فكان أحدىما من أىل حّران، ... وتعلم من الحراني إسرائيل 
األسقف، وقويري، وسارا إلى بغداد فاشتغل اسرائيل بالدين، وأخذ قويري 

 .(9)م..."في التعلي

ركاية أخرل حوؿ قضية انتقاؿ العلم من  (10)كما أكرد اؼبؤرخ اؼبسعودم  
انتقل مجلس التعليم من أثينة إلى اإلسكندرية اإلسكندرية إىل الشرؽ مشَتنا: "

من بالد مصر، وجعل أغسطس الملك، التعليم بمكانين؛ اإلسكندرية 
الملك التعليم من روميو ورّده إياه إلى اإلسكندرية،  ورومّيو. ونقلتيودسيوس

من ى( 101-99وألي سبب نُِقل التعليم في أيام عمر بن عبد العزيز )
-232في أيام المتوكل ) (11)اإلسكندرية إلى أنطاكية، ثم انتقل إلى حّران

 . (12)"ى(247

 إىل كاعبدير باإلشارة أف ركايات الفارايب كاؼبسعودم اؼبذكورة سلفنا تشَت
كإهنا انتقلت  (13) أف مدرسة اإلسكندرية كجدت حىت بعد الفتح العريب ؼبصر

. كمل تكن تلك اؼبراكز فقط ىي اؼبعرب الذم انتقلت من (14)أنطاكية كحرّاف بالشاـ
خبللو علـو اإلسكندرية إىل العرب؛ بل كانت ىناؾ مراكز علمية أخرل بُت 

، ككبلنبا من اؼبدارس اؽبامة يف (16)كنصيبُت (15)حدكد الشاـ كالعراؽ كمنهم الرىا
جبنوب فارس أىم  (17)نقل الثقافة اليونانية إىل السريانية. كتعد مدرسة جنديسابور

إيل بغداد؛ حيث كانت اغبلقة األكىل النطبلؽ  حلقات انتقاؿ العلـو السكندرية
الًتصبة يف بداية العصر العباسي، كخباصة يف علـو الطب منذ عهد اػبليفة 

( على يد أطباء مدرسة جنديسابور. ى158-136العباسي أيب جعفر اؼبنصور )
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كقد شّكلت ىذه اؼبراكز العلمية أكىل اؼبعابر اليت انتقلت منها العلـو إىل العامل 
 .(18)إلسبلمي، كترجم علماؤىا الكتب اليونانية منذ القرف السابع اؼبيبلدما

 أواًل: حركة الترجمة والنقل من اليونانية إلى العربية وأطوارىا

كانت حركة الًتصبة كالنقل كاحدةن من اللحظات الفارقة يف بواكَت     
اغبضارة العربية اإلسبلمية؛ فمن خبلؽبا مت تعرُّؼ العرب اؼبسلمُت على متوف علـو 

فكاف ذلك  ،السابقُت، كعلى رأسها العلـو اليونانية اؼبصطبغة باؽبوية السكندرية
تدت عدة قركٍف تالية. كبتتبع حركة أكؿ الغيث كمبدأه يف مسَتة التحضُّر اليت ام

الًتصبة كالنقل منذ صدر اإلسبلـ قبدىا مّرت عرب مراحل أربع؛ األكىل أياـ الدكلة 
-136األموية، كالثانيُة الفًتُة من خبلفة اؼبنصور إىل كفاة ىاركف الرشيد )

ق(، كالثالثة اؼبمتدة طواؿ القرف الثالث اؽبجرم؛ مرحلة االزدىار كالذركة، 198
. كقد اكتست تلك (19)الرابعة األخَتة اؼبمتدة من مطلع القرف الرابع إىل هنايتوك 

اغبركة يف كل مرحلة منها بطابٍع فبيز، كمل تتطور خبلؿ ىذه اؼبراحل السابقة دبعزؿ 
عن ظركؼ الدكلة اإلسبلمية الناشئة... كعلى ىذا نكتفي بالوقوؼ على اؼبراحل 

، بُغية الفهم (20)حىت هناية العصر العباسي األكؿاألكىل غبركة الًتصبة، منذ النشأة 
 كالدراسة لتلك الفًتة اغبركة اؼبعرفية اؼبصاحبة لنمو حضارة اإلسبلـ. 

 الترجمة في العصر األموي 

/ ى85)ت  (21)بدأت حركة ترصبة بفضل األمَت خالد بن يزيد بن معاكية
للعربية كتعلمها، كاعتمد  (22)ـ( الذم كاف مهتمنا بنقل علم الكيمياء704

بالدرجة األكىل يف ىذا األمر على بعض العلماء اليونانيُت الذين كانوا يقطنوف 
كان خالد ابن يزيد ابن معاوية يسمى مصر، كما سجل ابن الندًن ما نصو: "

حكيم آل مروان، وكان فاضاًل في نفسو ولو ىمة ومحبة للعلوم. خطر ببالو 
ن فالسفة اليونانيين ممن كان ينزل بمصر وقد ، فأمر جماعة م(23)الصنعة
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تفصح بالعربية. وأمرىم بنقل الكتب في الصنعة من اللسان اليوناني والقبطي 
 . (24)إلى العربي، وىذا أول نقل في اإلسالم من لغة إلى لغة"

حبركة تعريب الدكاكين ى( 86-65كما عٌت اػبليفة عبد اؼبلك بن مركاف )
ى( 101-99اػبليفة األموم عمر بن عبد العزيز ) بقوة، كما تُرجم يف عهد

السكندرم ابن األجبر الكناين يف علـو  كتب الطب بعد أف انتفع بالطبيب
. لذا، يتبُت لنا أف حركة الًتصبة يف العصر األموم سبثلت يف ؿباكالت (25)الطب

فردية ؿبددة يف ظل دكلة كانت تُعَت العمارة كالفن كالتوسع يف الفتوحات 
مية جل اىتمامها، كما كانت العلـو اؼبًتصبة تقتصر على العلـو الطبيعية،  اإلسبل

كالطب كالكيمياء، غباجتهم ؽبذه العلـو يف تلك اؼبرحلة اؼببكرة من تاريخ دكلة 
اإلسبلـ. أما ترصبة العلـو العقلية من فلسفة كمنطق فكانت من عمل الدكلة 

 .(26)العباسية

)من خالفة المنصور  الترجمة في العصر العباسي األول -1
 إلى الرشيد(

مل تتخذ حركة الًتصبة شكبلن منظمنا إال يف العصر العباسي؛ بعد أف 
ـ كانتقلت السلطة من 750ى/132قضى العباسيوف على اػببلفة األموية سنة 

دمشق إىل بغداد، اليت أصبحت مركزنا ؼبعظم ما تُرّجم من الكتابات العلمية 
كانت بداية حركة الًتصبة اعبادة يف صدر الدكلة لعربية. ك كالطبية من اليونانية إىل ا

 (، كىوى158-136اؼبنصور ) جعفر أبو للدكلةالعباسية على يد اػبليفة الثاين 
 تراث من صغَتة الغابرة؛ فنقل ؾبموعة األمم تراث إحياء إىل سعى من أكؿ

كشجع طلب العلم، ككّلف  بغداد، عاصمتو يف القديبة كاغبضارات الشعوب
فكاف ما صبعو من  األمواؿالنقلة كاؼبًتصبُت بنقل العلـو للعربية كأغدؽ عليهم 
كقد عٌت اؼبنصور بنشر  .(27)متوف العلـو النواة األكىل اغبقيقة غبركة الًتصبة كالنقل

إلى ى( 158-136فبعث أبي جعفر المنصور)"العلم بُت اؼبسلمُت فقيل: 
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جمة، فبعث إليو بكتاب ملك الروم أن يبعث إليو بكتب التعاليم متر 
أوقليدس، وبعض كتب الطبيعيات فقرأىا المسلمون، وأطلعوا على ما فيها، 

 .(28)وازدادوا حرًصا على الظفر بما بقي منها"

كأكثر ما تُرجم منها يف كمل تًتجم يف ىذه اؼبرحلة صبيع علـو اليوناف؛ 
مث اؼبنطق، ككاف اػبليفة العباسي اؼبنصور ىو  (29)عهد اؼبنصور ىي كتب الطب

  .(30)أكؿ من عٌت بًتصبة اؼبنطق من الفارسية إىل العربية على يد عبد اهلل بن اؼبقفع

شيء من الركود غبُت من  الًتصبةكبعد انقضاء خبلفة اؼبنصور أصاب 
 استكمل مسَتة جده اؼبنصورى( 193-170الدىر، فلما آلت اػببلفة للرشيد )

ا من التطور كسار على خطاه.  ميةالعل كقد كصلت حركة الًتصبة يف عهده حدن
كنضجت ربت فقد أكثر من الًتاصبة،  الكّمي كالنوعي مل تصل إليو من قبل.
الكتب  فجلب-الثقافة اليونانية الشرقية-رعايتو حركة األخذ من الثقافة اؽبلينستية 

لحركب؛ فعندما خرج الرشيد غبرب اليونانية إىل بغداد شراءنا كاستنساخنا ككغنائم ل
مشلت كتبنا يف الطب كاؽبندسة  كثَتهبعض من ببلد الرـك عثر ىناؾ على كتب  
 .(31)كالرياضيات كالفلك كالتنجيم ضبلها إىل بغداد

عاصمتو بغداد،  إىل السالفة األمم تراث بنقل كقد عٌت الرشيد كذلك
 ككانت .(32)متناـ للًتصبةنشاٍط فازبذ قراره بإنشاء مؤسسة الغرض منها تشجيع 

 ىاركف اػبليفة فاذبو يف بغداد، اػببلفة بقصر رُبفظ كاؼبخطوطات اؼبًتصبة الكتب
 إىل مكتبة اػببلفة جدراف قصر من تلك الذخائر العلمية إخراج إىل الرشيد
كاؼبًتصبُت، كيف ىذا  العلماء خَتة فيو كعُّت  (33)اغبكمة" أظباىا "بيت ضخمة

 المختلفة، العلمية للمناخي رمزا كان بيت الحكمة إن ":القفطي يذكر ابن
 .(34)المأمون" ابنو وتبناه ىذا المعهد فكرة أبتدع الذي ىو الرشيد فهارون

كأشار القلقشندم إىل بيت اغبكمة بأنو أكؿ أعظم ثبلث خزائن الكتب يف 
 ضخم عدد فيها كان ببغداد، العباسيين الخلفاء خزانة "... األولى:اإلسبلـ 
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 فذىبت م،125 ىـ/656 التتار داىمها كذلك حتى وظلت الكتب، من
 .(35)آثارىا" وُأعفيت وذىبت معالمها ذىب، فيما الكتب خزانة

 الترجمة في العصر العباسي األول )عهد الخليفة المأمون(-3

عرش الدكلة العباسية ى( 218-198ما أف اعتلى اػبليفة اؼبأموف )
مصراعيو، ككصل لذركة ازدىاره، فاتسم عصره انفتح الباب للًتصبة على حىت 

كاؽبندية كالفارسية، كالبحث عنها يف  بأخذ الثقافة من مواردىا األصلية اليونانية
يف عهد كقد ازدىرت . (36)العصر الذىيب للًتصبةمنابتها القاصية، لذا ظُبى عصره ب

كاف ، فقد  علمية حقيقية أكاديبيةبيت اغبكمة حىت أصبحت اػبليفة اؼبأموف 
بيت اغبكمة حجر أساس ؼبدرسة بغداد العلمية كمنربنا للحركة العلمية انتشر 

كقد بذؿ اػبليفة العباسي عبد اهلل اؼبأموف . (37)بعدىا خزائن الكتب بأكباء بغداد
جهودنا كبَتة للتنقيب عن متوف العلـو كالفلسفة اليونانية، كأكفد البعثات إىل أكباء 
اإلمرباطورية البيزنطية للبحث عن مبتغاه؛ فقد بعث سفرائو من اؼبًتصبُت إىل 

 على خزائن الرـك كما يسجل صاحب لبلطبلعإمرباطور الدكلة البيزنطية 
وقد استظهر عليو المأمون فكتب إلى ملك الفهرست ابن الندًن فيقوؿ: "

الروم يسألو اإلذن في إنفاذ ما من مختار من العلوم القديمة المخزونة 
المدخرة ببلد الروم فأجاب إلى ذلك بعد امتناع فأخرج المأمون لذلك 

وسلما صاحب بيت ( 39)وابن البطريق (38)جماعة منهم الحجاج بن مطر
كمة وغيرىم فاخذوا مما وجدوا ما اختاروا فلما حملوه إليو أمرىم بنقلو الح

فُنقل... فجاؤىم بطرائف الكتب وغرائب المصنفات في الفلسفة والهندسة 
 .(41)والطب" (40)والموسيقى واألرثماطيقى

ككاف للمأموف اىتماـ خاص بنقل علـو كمعارؼ االغريق إىل العربية، 
، (42)الفلسفة كاؼبنطق اليوناين، كتأثره دبذىب اؼبعتزلةكذلك ؼبيلو اؼبعركؼ إىل 

فاىتم جبلب كتب اغبكمة كالفلسفة من أصقاع األرض، حىت إنو ما عقد معاىدة 
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مع بعض ملوؾ الرـك إال كاشًتط عليهم ارساؿ كتب الفلسفة كغَتىا إليو كاليت 
أموف . كيشَت ابن خلدكف يف مقدمتو إىل اىتماـ اػبليفة اؼب(43)يندر كجودىا

بالوقوؼ على معارؼ حضارات األمم السابقة كنقلها إىل اللساف العريب فقاؿ: 
"وجاء المأمون بعد ذلك، وكانت لو في العلم رغبة بما كان ينتحلو، فانبعث 
لهذه العلوم حرًصا، وأوفد الرسل على ملوك الروم في استخراج علوم 

ن لذلك، فأوعى منو اليونانيين، واستنساخها بالخط العربي، وبعث المترجمي
وعكف عليها النظّار من أىل اإلسالم، وحذقوا في فنونها،  واستوعب.

 . (44)وانتهت إلى الغاية أنظارىم فيها... وأربوا من تقدمهم في ىذه العلوم"

 عهد إىل العباسي األكؿ العصر يف الًتصبة حركة نشاط يقف كمل
 كزرائو مع ، فأغدؽى(247-232)اؼبتوكل  اػبليفة عهد إىل امتد بل اؼبأموف؛
 اؼبخطوطات على ترصبة اىتماماهتم انصبت الذين اؼبًتصبُت على الضخمة األمواؿ
 .(45)كاؼبعرفة العلم صنوؼ ـبتلف يف اليونانية

ثالثًا: الخصائص العامة لحركة الترجمة اليونانية في القرون األولى 
 من الهجرة

اتسمت حركة الًتصبة يف العصر العباسي بالشموؿ بعكس عهد الدكلة 
األموية، حيث مشلت الًتصبة كافة أكجو اؼبعرفة، بعد أف كانت الًتصبة قاصرة على 
بعض العلـو الطبيعية كالطب كالكيمياء. كما مشلت ترصبة اؼبعارؼ من أغلب 

كما قامت الدكلة العباسية اللغات اؼبعركفة آنذاؾ: الفارسية كاليونانية كاؽبندية.  
بدعم كرعاية حركة الًتصبة ماديِّا كمعنويِّا، كىو ما أحدث طفرة فيها، كأضفى 
عليها صفة التنظيم كاؼبؤسسية بوجود دار اغبكمة كغَتىا من اؼبؤسسات التعليمية 

باألخص من اليونانية إىل -اليت أنشأىا اػبلفاء فيما بعد. لذا سبثل حركة الًتصبة 
فأصبحت حركة الًتصبة منذ ذلك اغبُت ثقافة نتاجنا لربنامج ترعاه الدكلة -العربية

يشارؾ يف دعمو لببة اجملتمع العباسي فبثّلة يف بعض األسر عامة للمجتمع، 
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كغَتىم، كقد كاف من نتاج ىذا  (46)العلمية العريقة مثل آؿ موسى بنو شاكر
الدكلة اإلسبلمية اعبديدة  اؼبشركع الفكرم ترصبة غالب اؼبعارؼ اليونانية، كرحبت

 .(47)بتلك اؼبؤلفات اؼبنقولة كّقدرت قيمتها

كفبا ذبدر اإلشارة إليو أنو مل يًتجم إىل العربية ما كتبو اليونانيوف يف 
ميداف األدب كالشعر، كردبا يعود ذلك ألسباب عدة منها أف األدب اليوناين 

عقل العريب اؼبسلم. كردبا اشتمل على أساطَت كخرافات كميثولوجيا مل يتقبلها ال
شعر العرب باالكتفاء الذايت يف ميداف الشعر كاألدب العريب فبا صرفهم عن ترصبة 
متوف الشعر كاألدب كاؼببلحم اليونانية. فكما كاف العرب كرثة الثقافة اليونانية؛ 

-ككاف الفكر اليوناين يف األساس منصرفان إىل العلم بالكلية، ككانت اإلسكندرية 
قد اصطبغت بتلك النزعة العلمية، فلهذا تأثر العرب -حّلت ؿبل أثينا اليت

، (48)بفلسفة كعلـو اليوناف جل التأثر، كانصرفوا عن األدب كالشعر اػباص هبم
فحركة الًتصبة كالنقل، قديبان، سبت يف إطاٍر من الوعي دبا ىو إنساين عاـ، كىي 

ية كالعراقية كخبلفو، كما ىو ثقايف علـو اليوناف اؼبستلهمة من العلـو القديبة اؼبصر 
 إليو كصل ما أىم اعبملة يف كترجم كفنوف األدب اليت زبص أىل اليوناف.خاص،  

 . (49)كالفلسفة يف تلك الفًتة العلم يف العقل اليوناين

كيعد االىتماـ بًتصبة الفلسفة كاؼبنطق اليوناين من أبرز خصائص حركة 
كالذم بدأ يظهر منذ عهد اػبليفة اؼبهدم  (50)الًتصبة يف العصر العباسي األكؿ

فقد أسهمت سعة أفق اػبلفاء ؛ ( ككصل لذركتو يف عهد اؼبأموفى158-169)
االنفتاح على مواطٍت الدكلة كزيادة العباسيُت األكائل من اؼبهدم للمأموف 

اؼبختلفُت يف العقيدة من خبلؿ ؾبالس اؼبناظرات كاعبدؿ يف تشجيع اػبلفاء لنقل 
كترصبة بعض كتب الفلسفة اليونانية لصقل قدرات اؼبسلمُت يف فن اؼبناظرة 
كاجملادلة كاغبوار متخذة من ثقافة التسامح الديٍت الذم ساد العبلقات بُت 

سلمُت يف اجملتمع العباسي األكؿ، فبا كاف دافعان قويان ؼبسانبة غَت اؼبسلمُت كغَت اؼب
اؼبسلمُت يف اغبركة العلمية النشطة اليت غمرت اجملتمع العباسي كال سيما حركة 
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الًتصبة من اليونانية كالسريانية إىل العربية. كؽبذا لعب الًتاصبة األعاجم كغَت 
، دكران بارزنا يف حركة نقل كإحياء اؼبسلمُت من نساطرة كيعاقبة كصابئة كغَتىم

العلـو بشكل عاـ، كالًتاث اؼبعريف اليوناين باػبصوص. فقد أتاح ىذا التنوع الديٍت 
على اؼبنطق كعناصر الفلسفة اليونانية من ناحية  كالفكرم من ناحية، كالوقوؼ

 إيذانناأخرل الفرصة لظهور أصحاب اؼبيوؿ الفلسفية من اؼبسلمُت، ليكوف ذلك 
  (.51)م ؼبمارسة التفكَت الفلسفي اػبالص يف جو مشبع بالقبوؿ كاغبريةؽب

 ثالثًا: الفلسفة اليونانية حين نطقت بالعربية

مثّلت مدرسة اإلسكندرية الفلسفية إحدل الركافد غَت اؼبباشرة النتقاؿ 
. كقد كصلت (52)حركة الًتصبة للمتوف الفلسفية اليونانية يف بداية عهد اإلسبلـ

علوم اليوناف إىل ديار اإلسبلـ منذ عصر بٌت أمية؛ فيقوؿ ابن كثَت: "فلسفة 
األوائل دخلت إلى بالد المسلمين في القرن األول لما فتحوا بالد األعاجم، 

، (53)لكنها لم تكثر فيهم، ولم تنتشر لما كان السلف يمنعون الخوض فيها"
اؼبسلموف علم  . كمل يعرؼ54كيقصد ىنا بعلـو األكائل علم الفلسفة كاؼبنطق

الفلسفة بالشكل اغبقيقي إال يف العصر العباسي األكؿ، كباألخص على يد 
اػبليفة العباسي اؼبأموف يف صبلة حركة الًتصبة كالنقل للعلـو القديبة. كقد أخذ 

 (55)اؼبسلموف الفلسفة عن اليوناف، كاعتمدكا باػبصوص على فلسفة أرسطو
ما يتناكؿ عقائدىم الدينية كأصبحت ؽبم  ، مث أضافوا إليها الحقنا(56)كأفبلطوف

فلسفة ربمل طابعهم مل تعرفها اليوناف، بفضل التحاـ اؼبسلموف بغَتىم من األمم 
ا  ىو األكؿ طريقاف اليونانية للمعارؼ كاف . كىكذا(57)كتكوين مزهبنا فكرينا جديدن

 طريقالفلسفة السكندرية، كال طريق بغداد كىو إىل اإلسكندرية من اؼبار الطريق
عدة معابر بصورة غَت مباشرة إىل بغداد أيضنا. كقد كانت الساحة  مرب اآلخر

العلمية اإلسبلمية متهيئة الستقباؿ الفكر الفلسفي بعد أف سبقتها حركة إحياء 
العلـو القديبة باألخص اليونانية إىل اللغتُت السريانية كالعربية حىت تشكلت ألكؿ 

 أكردىا اؼبؤرخوف عن استمرار مرة لغة فلسفية عربية جديدة. كتقف الركايات اليت
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تأثَت التقليد الفلسفي السكندرم عند القرف الرابع اؽبجرم العاشر اؼبيبلدم لتنمو 
ا من التأثَت الفكرم اليوناين كيظهر  الفلسفة اإلسبلمية الوليدة كتتحرر ركيدن

 .(58)فبلسفة مسلموف يف اؼبشرؽ

تخداـ الفلسفة يف اس ككاف الدافع الديٍت ىو احملرؾ األساسي للرغبة
كاؼبنطق اليوناين للدفاع عن اإلسبلـ؛ فقد طرأت حاجة ماسة للبحث يف خبلصة 
التجربة العقلية اليونانية نظرنا التساع رقعة الدكلة العباسية اإلسبلمية، كبعد 
اختبلط اؼبسلمُت كاتصاؽبم باغبضارات اجملاكرة من فارسية كركمية كسريانية 

سائل متعددة حوؿ بعض اؼبفاىيم العقائدية مثل كقبطية، فبا دعا إىل نشوء م
القضاء كالقدر كأعماؿ أصحاب الكبائر كصفات الذات اآلؽبية مّهدت بشكل 

كثُرت ؾبالس . كدبركر الوقت  (59)تدرهبي لنشأة الفكر اإلسبلمي الفلسفي
اؼبناظرات كاعبدؿ، بُت اؼبسلمُت مع بعضهم البعض من جانب، كبينهم كبُت 

األخرل من جانب آخر، فكاف اجملادلوف من غَت اؼبسلمُت أصحاب الديانات 
ؽبم دراية كعلم باؼبنطق اليوناين. لذا رأل بعض خلفاء بٌت العباس كاػبليفة اؼبأموف 
بالتحديد اغباجة إىل ترصبة جانب من الفلسفة اليونانية لصقل قدرات اؼبسلمُت 

كائل أكثرىم من بفن اؼبناظرة كاجملادلة كساعد على ذلك كوف اؼبًتصبوف األ
 .(60)النصارل أك الوثنيوف

ككانت من شبار التّعرؼ على اؼبنهج الفلسفي اليوناين أف عبأ اؼبسلموف  
إىل استعماؿ نفس السبلح ؼبقابلة حجج اػبصـو يف اؼبناظرات؛ كىو اجملادلة 

فنشأ عن ذلك حركات اجملادالت كاؼبناقشات ، (61)باؼبنطق كالفلسفة اليونانية
، كظهور (62)علم الكبلـ سرعاف ما تبلورت يف ىيئة الفرؽ الكبلمية ك الدينية اليت

 .(63)من اؼبذاىب الدينية على رأسهم اؼبعتزلة كإخواف الصفاعددنا 

 للفلسفةكما انتهج اؼبسلموف هنج السكندريُت يف شأف مبلزمة الطب 
جزءنا من أدبيات الطب -كالذم كاف كاضحنا يف كتابات جالينوس-

؛ فأكثر الذين اشتغلوا بالفلسفة اإلسبلمية كانوا من األطباء ألف (64)اإلسبلمي
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الطب كاف يومئذ يبلـز اغبكمة، كؽبذا ُلقب الطبيب باغبكيم. كيعود فضل 
النهضة الفلسفية إىل األطباء اؼبسيحُت كحنُت بن إسحق مًتجم صبهورية 

لبطريق أفبلطوف ككتابيو "السياسة" ك"النواميس"، كمنطق أرسطو، كيوحنا بن ا
مًتجم سياسية أرسطو، كيوحنا بن ماسويو الذم نقل كتبنا عديدة يف 

 .(65)الفلسفة

ىػ( كىو 252-185) مكيعد أبو يوسف يعقوب بن إسحق الكند
أكؿ فيلسوؼ إسبلمي من أصل عريب خالص؛ إذ أنو أكؿ من اشتغل بالفلسفة 
اليونانية من العرب كاؼبسلمُت قاطبة كما جاء يف الفهرست، فيقوؿ عنو ابن الندًن 

فاضل دىره وواحد عصره في معرفة العلوم القديمة بأسرىا، ويسمى "
باؼبعٌت الدقيق للكلمة أم . كقد اىتم بالفلسفة (66)"العرب فيلسوف

باؼبوضوعات اليت سبق أف تناكلتها الفلسفة اليونانية القديبة اليت ظهرت يف 
اإلسكندرية فبتزجة بعناصر شرقية، فقد عاصر العصر العباسي الزاىر بدارسة 
العلـو بطبقاهتا. ككاف الكندم يعلن دائما أنو تلميذ أرسطو، كنسب لو ابن الندًن 

ق كالفلسفة جبانب علـو أخرل؛ فقاـ بتلخيص كتفسَت الكثَت مصنفات يف اؼبنط
من اؼبؤلفات اليونانية مثل كتابو "أغراض كتاب إقليدس" ككتاب "تقريب قوؿ 

 .(67)أرطبيدس" ك"قصد أرسطو يف اؼبقوالت" كغَتىا

كقد حاكؿ فبلسفة اإلسبلـ التوفيق بُت الفلسفة كالدين، فلما كانت 
الدين علم اغبق بالوحى، ككاف ما جاء بو الوحي الفلسفة علم اغبق بالعقل، ك 

موافقنا للعقل، فإف بعض اغبقائق اليت تأتى هبا الفلسفة تتفق كحقائق الدين. كقد 
ذبلت إسهامات علماء اؼبسلمُت الواضحة يف علم الفلسفة كتطويرىا يف تفنيد ما 

ا من يف كتب كمؤلَّفات اليوناف من معلومات، كالربط بُت ما جاء يف أطرافه
معارؼ متناثرة كشذرات متباعدة، كإضافة شركح كافية ؽبا، مث إضافة اعبديد من 
اؼبعلومات اليت تَػَوصَّل إليها علماء اؼبسلمُت كمل يعرفها غَتىم من السابقُت، فكاف 
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أف تَػَعدََّدْت جوانب التفكَت الفلسفي يف اإلسبلـ، ككاف من أنبها: ظهور علم 
 .(68)مية اػبالصةالكبلـ، كنشؤ الفلسفة اإلسبل

 أثر اتباع المنهج الفلسفي في نقل العلوم اليونانية إلى العربية -1

من اغبقائق الثابتة يف تاريخ اغبضارة العربية اإلسبلمية أف الًتاث اليوناين 
شّكل عنصران رئيسيان من عناصر تكوينها؛ كمل يتمثل ذلك يف كفرة العلـو كاؼبعارؼ 

لًتاث فحسب، كإمبا سبثَّل أيضان يف ازباذ اؼبثقفُت اليت أفاد منها العرب من ىذا ا
العرب كاؼبسلمُت قواعد منطق أرسطو منهجان للفكر كالبحث العلمي بغية الوصوؿ 
إىل اغبقيقة. كيف ؾباؿ الفلسفة فلقد برز التأثر اؼبسلم بصورة كاضحة من خبلؿ 

اليت كردت إليهم مقوالت فبلسفة اؼبسلمُت الذين تبنوا اؼبقوالت اليونانية القديبة 
 .(69)من مصادر الفلسفة اليونانية خاصة من مدرسيت االسكندرية كجنديسابور

لفلسفتهم  أساسا اليوناف فلسفة اؼبسلموف ازباذ من الرغم كعلى
 اليوناف. فبلسفة بعض خالفوا آراء قد كتناكىم للعلـو كاؼبعارؼ، إال أننا قبدىم

كتعليقات كانت أكثر قيمة أحياننا من النص  شركحنا أضافوا بل بذلك يكتفوا كمل
 فلماألصلي اؼبخطوط كىو حذكنا ؼبنهج الشركح اؼبتبع عند العلماء السكندريُت، 

خرباهتم.  شركحهم ربمل عصارة معارفهم كنتاج كانت نقلة؛ بل اؼبسلموف يكن
ربية كما أفاد اؼبسلموف يف علم اؼبنطق اليوناين الذم كاف ذك تأثَتنا على العلـو الع

يف مناىجو البحثية كأسلوبو كأدكاتو، تناكؿ اؼبسلموف اؼبنطق بالنقد كالتحليل، مث 
 . (70)بالزيادة كاإلبداع يف ضوء التوفيق بُت العقل كالدين

لذا، كاف للفلسفة اليونانية أكرب التأثَت يف مضموف منهج صياغة العلـو 
اليونانية اؼبنقولة من اإلسكندرية؛ فلم يقتصر تأثَت علماء اإلسكندرية على 
اؼبًتصبُت كالنّقلة يف صدر الدكلة العباسية على ترصبة أعماؽبم كالتعليق عليها؛ بل 

يف اتباع العرب ألحد مناىج البحث  تعدل ذلك إىل تأثَت آخر أكثر عمقنا سبّثل
يف اإلسكندرية. فقد كاف أحد اؼبناىج اليت طبقها السكندريوف يف دراسة ماضي 
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الًتاث اليوناين ىو البحث عن "مسائل" أك "معضبلت" يف النص موضوع 
الدراسة، مث التعرؼ على حلوؿ ؽبا، كيبكن ارجاع نشأة ىذا اؼبنهج إىل أرسطو 

اليت عكف فيها العلماء العرب كأقبلوا على دراسة األعماؿ  . كيف الفًتة(71)نفسو
العقلية اليونانية، عثركا على ىذا اؼبنهج الدراسي، كربت قوة تأثَت التقليد 
السكندرم القائم على سحر السابقة األرسطية، مل يًتددكا يف اعتناقو منهجنا 

صبيعة بأف حنُت علمينا صحيحنا للبحث العلمي. كيبثل ىذا اؼبوقف قوؿ ابن أيب أ
"عمد إلى كتب جالينوس فاحتذوا حذو االسكندرايين، وصنفها بن اسحق: 

كيؤكد ىذا االذباه كيوضحو عدد كبَت من  .(72)على سبيل المسألة والجواب"
أعماؿ كبار العلماء العرب مثل كتاب "الشكوؾ على جالينوس" أليب بكر 

مسائل يف أكليات إقليدس" البن  ، ك"الشكوؾ على بطليموس" ك"حل(73)الرازم
. كصبيع ىذه اؼبؤلفات كما يتضح تعكس اتباع منهج اؼبسائل (74)اؽبيثم

كاؼبعضبلت كما تطور حبذافَته يف اؼبنهج العلمي ؼبدرسة اإلسكندرية القديبة. كما 
أسهم الًتاث اليوناين يف التكوين العلمي للمًتصبُت أنفسهم، فلما كضعوا أكائل 

ربية باإلضافة إىل ما سبت ترصبتو سلفنا يف الكثَت من ميادين العلم اؼبؤلفات بالع
كاؼبعرفة، فأهنم كقعوا ربت تأثَت الثقافة اليونانية، كىذه اؼبؤلفات ضبلت اسم 

 .(75)"مقدمات" أك "ـبتصرات" أك "رسائل تعد خبلصة ذبارهبم العلمية كمعارفهم

العلم األساسية؛ كجو  بعبارة أخرل بدالن من االذباه كلية ؼبعاعبة قضايا
اؼبًتصبوف جل اىتمامهم بالشكوؾ كاؼبسائل، كىذا االذباه يكشف عن حقيقة 
ىامة، كىي أنو مل يتوفر، بدرجة كافية، بُت العلماء العرب يف العصور الوسطى 
موقف نقدم صميم نبع من عدـ إدراؾ أنبية إخضاع الًتاث اليوناين للمراجعة 

بات أصوؿ البحث العلمي. كلعل ىذا ىو السبب أهنم كالتطوير كالنقد طبَقا ؼبتطل
كقفوا مبهورين أماـ الفكر اليوناين، كمل يتمكنوا من أف وبرركا أنفسهم بشكل  
كامل من آفاؽ التجربة العقلية اليونانية اؼبتمثلة يف الفلسفة كمدراسها كباألخص 

ا على فكر فبلسفة اإلسبلـ حىت  اؼبدرسة األرسطية مث األفبلطونية اليت ظلت رافدن
 .  (76)اكتمالو على يد علماء فبلسفة أمثاؿ ابن سينا كابن رشد
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المآخذ الرئيسية على الفلسفة والمنهج الفلسفي للمعارف  -2
 اليونانية المنقولة

كقد كانت ىناؾ بعض من اؼبآخذ اليت ظهرت الحقنا غبركة إحياء الًتاث اؼبعريف 
اجملاالت اليت ظهرت فيها تلك اآلثار اليوناين القدًن، كيعد علم الفلسفة من أبرز 

السلبية يف العصر العباسي األكؿ. كقد كانت أكؿ تلك اؼبآخذ ىي ضعف الًتصبة 
للنصوص األصلية؛ حيث كانت بعض الًتصبات تتم عن طريق اؼبعٌت، فلم سبثل 
بعض الًتاجم الفلسفة اليونانية يف أصلها اليوناين اؼبباشر كال يف صفائها نظرنا 

 . (77)طرؽ الًتصبة الختبلؼ
كمن جانب آخر كانت الًتاجم السريانية األكىل للمتوف الفلسفية اليونانية سببنا 
لوقوع بعض األخطاء كالتلفيق اليت كقع فيها اؼبسلموف عند تأريخ الفلسفة اليونانية 

 . كمن أبرز السلبيات اليت ظهرت غبركة الًتصبة االنصراؼ عن التمييز(78)كتناكؽبا
تلك  خباصة اإلسبلمي الفكر جوانب على دخيل ىو ما كبُت أصيل ىو ما بُت

 مسَتة من طويلة فًتة خبلؿ اؼبسلم العقل على ىيمنت اليت األرسطية اؼبؤثرات
اإلسبلمي؛ ككاف ؼبدرسة االسكندرية اليت رفدت إىل الساحة الفكرية  الفكر

ترؾ تأثَته اؼبباشر اإلسبلمية تأثَتىا الذم مؤل الساحة الفلسفية اإلسبلمية كالذم 
كغَت اؼبباشر على مدارس الفلسفية اؼببكرة كحركات التصوؼ اليت مؤلت الساحة 

 الكندم سلكها اعبمع اليت ؿباكالت الفكرية اإلسبلمية الحقنا. كعلى الرغم من
 مل احملاكالت تلك أف إال كالفلسفة الشريعة للموائمة بُت كالفارايب الصفا كإخواف

 الفكر كبُت الفكر اإلسبلمي بُت التوفيق يف تفلح كمل ب،اؼبطلو  تلق النجاح
 .(79)الدخيل

لقد بدا كاضحنا أف الفبلسفة اإلسبلميُت قد أخذكا من الفلسفة 
اليونانية القديبة كمن مقوالهتا الكثَت من النظريات، كأدؾبوىا يف مقوالهتم 

كمل يفسح لو  الفلسفية. لذا فالفكر العقلي الوافد زاحم الفكر اإلسبلمي الناشئ،
اجملاؿ لكي يتفاعل بصورة مستقلة، كمل يسمح لو أف يقيم اعبدؿ كاغبوار اؼبطلوبُت 
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كمل تتح حركة الًتصبة  .بُت النص كالعقل ضمن دائرة اؼبنظومة الثقافية اإلسبلمية
اؼببكرة الفرصة أماـ العلماء اؼبسلمُت من أىل العقوؿ الفذة أف يقوموا بصياغة 

العلمية الضابطة غبركة العقل اؼبسلم، كغبركة العلـو اإلسبلمية القواعد اؼبنهجية 
ا عن اؼبؤثرات اػبارجية اؼبتمثلة يف التقليد العقلي السكندرم سواء األرسطي  بعيدن
أك األفبلطوين اليت ضغطت عليو كما سبق القوؿ، كأحكمت سيطرهتا القوية على 

ؾ حبرية يف دائرة حركة الفكر، كحرمت العقل اؼبسلم اؼبستقل من أف يتحر 
النصوص الشرعية اإلسبلمية حىت يتمكن من اإلبداع العقلي بدكف تدخل من 

 .(80)منهجية كافدة مفركضة عليو من خارج دائرة الثقافة اإلسبلمية

كمن الضرر الذم أصاب التجربة العلمية العربية يف بواكَت نشأهتا نظرن 
لقديبة، قبد اقتناع بعض اؼبشتغلُت التباع اؼبنهج الفلسفي اليوناين يف شرح العلـو ا

بالًتصبة ؼبنت معُت كاالنصراؼ عن غَته، حبيث ال يتم يف كثَت من األحياف 
التقصي عن اؼبعارؼ السابقة يف ذات العلم. بعبارة أخرل اىتم العرب على سبيل 

حيث آمن جالينوس - (81)اؼبثاؿ بآراء جالينوس الطبية كالفلسفية على حد سواء
، كمل ينشغلوا بنقده كال -الفلسفة كالطب كظهر ذلك يف كتاباتو بالعبلقة بُت

بالبحث عن اؼبعارؼ السابقة لعصره بشكل كاؼ. فلم يعَتكا أعماؿ بعض علماء 
ككذا فبلسفة اليوناف نفس االىتماـ، ككاف البد من االنتظار حىت العصر اغبديث 

م، أكثر فبا يؤمن لظهور منهج يؤمن بالتجربة كاؼببلحظة الدقيقة كاغبكم النقد
من االنتقادات اليت كّجهت للنقوؿ  كعلى الرغم. (82)بشهادة كعلم كتاب كاحد

العربّية فإف كثَتان من الباحثُت اؼبنصفُت أشادكا بقيمتها بالنسبة للفكر العريب 
 كالفكر االنساين عاّمة، مبلحظُت أف األصوؿ اليونانّية قد ضاع معظمها.  

 خاتمة وخالصة

ورقة إىل استيضاح مقدار أنبية أعماؿ مدرسة اإلسكندرية زبلص تلك ال
كأبانت أف ترصبة اؼبعارؼ اليونانية إىل  ،العلمية للتجربة العلمية العربية يف بواكَتىا

العربية اتسمت يف عهد الدكلة األموية بالطابع الفردم، كإف كاف ؽبذه النزعة 
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اػباصة دكرنا ىامنا يف سبهيد الطريق عبهود الدكلة العباسية البلحقة. بينما غدت 
كؿ حركة نقل كترصبة اؼبعارؼ اليونانية شأننا تكفلت بو الدكلة العباسية يف أ

عهدىا، كأرستو كأحدم خيارهتا األيدكلوجية األساسية للنهوض بالدكلة 
اإلسبلمية، ضبل عبئو اػبليفة العباسي كالنخبة اجملتمعية حىت أصبح جزءنا من 

 الثقافة اجملتمع اإلسبلمي االحق. 

كما أكضحت الدراسة أف الفلسفة اليونانية دخلت إىل الثقافة العربية 
ليفة اؼبهدم، كسطع قبمها يف عهد اػبليفة العباسي اإلسبلمية منذ عهد اػب

المجادلة اؼبأموف ربت ذريعة اؼبنفعة لدرء الشبهات العقلية عن الدين، كألجل "
" يف بادئ األمر، كإال ما كجدت الفلسفة موضعنا يف اجملتمع بالتي ىي أحسن

ػبيار اإلسبلمي الناشئ بالنظر لتباعدىا عن مبادئ الدين اإلسبلمي. لقد كاف ا
الذم انتهجو اػبليفة العباسي السابع اؼبأموف للتحصن من اختبلؼ  األيديولوجي

الفرؽ كاؼبذاىب كالقبلئل اؼبختلفة كاالضطرابات اليت سادت عهده ىو التشبث 
 بتحصُت دكلة اإلسبلـ بالعقل فبثبلن يف العقل اليوناين.

الفلسفي  ككاف من مظاىر االنتفاع بالفلسفة اليونانية أنو ىيئ اؼبنت
األكؿ الذم كاف إيذاننا بظهور فبلسفة كبار من الكندم إىل ابن رشد من خبلؿ 
التشبث دبنهج عقلي نقدم يف الفلسفة، كحىت يف فركع العلـو اؼبختلفة اتباعنا 

كمن ىنا يبكن القوؿ بأنو مت إدخاؿ الًتاث ؼبنهج فبلسفة اليوناف يف شركحهم. 
ربية، فسهل على العرب كاؼبسلمُت تطويره كربريره. القدًن إىل اؼبنظومة اؼبعرفية الع

كأخَتنا كجدت الورقة البحثية أف ىناؾ بعض اؼبآخذ على حركة الًتصبة كالنقل 
ظهرت باألخص يف علم الفلسفة نظرنا لتأثَته الواسع يف الثقافة كالفكر اإلسبلمي 

لى البحث اؼببكر علمينا كعقائدينا، كألقى اؼبنهج الفلسفي السكندرم بظبللو ع
 العلمي كالدراسة األكاديبية للعديد من فركع العلـو كالطب كالفلك كخبلفو.
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؛ عدناف ملحم، "مدرسة 278-277، ص 2008الرءكؼ، القاىرة، مكتبة اآلداب، 
كانوف   118-117، العدداف مجلة دراسات تاريخيةاإلسكندرية كتاريخ التعليم الفلسفي"، 

 .46، ص 2012حزيراف -الثاين
( تعد اغبلقة األكىل يف انتقاؿ التعليم من اإلسكندرية إىل الشرؽ األدىن، كمركزنا لًتصبة العلـو 8)

 اليونانية إىل السريانية.
، 2009، القاىرة، المدارس الفكرية السريانية في الشرق األدنى القديمماجدة ؿبمد أنور، 

 . 55-53ص 
( نص منقوؿ من كتاب مفقود للفارايب نقلو ابن أيب أصبيعة. انظر ابن أيب صبيعة، موفق 9)

، ربقيق عامر كتاب عيون األنباء في طبقات األطباءالدين أيب العباس أضبد بن القاسم، 
الفالسفة ؛ يوسف، 135، ص 2، ج2001النجار، القاىرة: اؽبيئة العامة اؼبصرية للكتاب، 

، دار نشأة الفكر الفلسفى فى اإلسالم؛ علي سامي النشار، 201، ص والمترجمون
 .73، ص 1، ج1965الطبعة الرابعة -اؼبعارؼ 

( أبو اغبسن على ابن اغبسُت ابن على اؼبسعودم، نشأ يف بغداد كجاء إىل مصر كطاؼ 10)
 بببلد كثَتة طلبنا للعلم. كأشهر مؤلفاتو الباقية كتاب "مركج الذىب كمعادف اعبوىر" ككتاب

؛ حريب عباس عطيتو، حساف حبلؽ، 171، ص الفهرست"التنبيو كاإلشراؼ". ابن الندًن، 
، ص 1995، بَتكت، دار النهضة العربية، العلوم عند العرب: أصولها ومالمحها الحضارية

374. 
( حرّاف بشماؿ سوريا من أىم مراكز الًتصبة اليت انتقل إليها العلم السكندرم كاغبلقة 11)

مدرسة أنطاكية. إظباعيل مظهر، "تاريخ تطور الفكر العريب بالًتصبة كالنقل عن الثانية بعد 
؛ على بن 149، ص 1925، فرباير 2، ع66، مج مجلة المقتطفالثقافة اليونانية"، 

، الرياض: مكتبة اؼبلك فهد الوطنية، مراكز الترجمة القديمة عند المسلمينإبراىيم النملة، 
 .47، ص 1992

، إعداد كتعليق قاسم كىب، التنبيو واألشراف على بن اغبسُت اؼبسعودم،أيب اغبسن ( 12)
؛ النشار، 64-63، ص من اإلسكندرية إلى بغداد ،؛ مايرىوؼ218، ص 2000دمشق، 

 .74-73، ص1، ج نشأة الفكر الفلسفي
( اتصل العرب اؼبسلموف دبدرسة اإلسكندرية منذ العهد األموم كمل يشتهر من علمائها 13) 

يف العصر اإلسبلمي سول أصطفاف السكندرم الذم ترجم كتب الكيمياء خالد ابن يزيد ابن 
حركة الترجمة في المشرق اإلسالمي في القرنين الثالث والرابع معاكية. رشيد اعبميلي، 

 .201، ص 1986الشئوف الثقافية العامة، كزارة الثقافة كاإلعبلـ، ، بغداد، دار للهجرة
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 .42، ص مدرسة اإلسكندرية وتاريخ التعليم الفلسفي( ملحم، 14)
( أحد مراكز الثقافة السريانية كاشتهرت بعلـو البلىوت كالفلسفة كالطب على يد 15)

. كقد بدأت هبا حركة الًتصبة من اليونانية إىل السريانية منذ القرف الرابع اؼبيبلدم. عبد النساطرة
، عماف، دار اجملدالكم للنشر كالتوزيع، تاريخ العلم عند العرباهلل منسي السعد العمرم، 

، ترصبة كىيب  علوم اليونان وسبل انتقالها إلى العرب؛ السي أكلَتم، 45-44، ص1990
 .68، ص 1962زكي على، القاىرة،  كامل، راجعو

( تعد كاحدة من اؼبدارس اؽبامة يف نقل الثقافة اليونانية إىل السريانية، كتقع على اغبدكد 16)
بُت دمشق كالعراؽ، كىي من أقدـ اؼبدارس اليت أُنشئت بقصد نشر البلىوت اؼبسيحي، جبانب 

الًتصبة كالنقل. رمضاف الصباغ،  دارسة الفلسفة اليونانية، فغدت نصيبُت مركزا آخر من مراكز
، اإلسكندرية، دار الوفاء لدنيا الطباعة العلم عند العرب وأثره على الحضارة األوروبية

 .85؛ اؼبدارس الفكرية السريانية يف الشرؽ األدىن القدًن، ص 85، ص 1999كالنشر، 
ـ( يف مدينة 578-531أسسها اؼبلك كسرل انو شركاف ) ( مدرسة جنديسابور17)

جنديسابور يف خوزستاف جنوب إيراف يف القرف السادس اؼبيبلدم، كىي إحدل اؼبدارس اؼبهمة 
اليت عملت على ازدىار الًتصبة يف العصر العباسي كخباصة يف علـو الطب كالفلسفة. كتعد أىم 
مسالك انتقاؿ الثقافة اإلغريقية للعرب، كقد جرل فيها التدريس بالسريانية. كتعد أىم حلقات 

، حركة الترجمة في المشرق اإلسالميقاؿ العلـو السكندرية إيل بغداد. رشيد اعبميلي، انت
 .47، ص مراكز الترجمة القديمة؛ النملة، 223، 221، 219ص 

تاريخ العلوم ؛ مصطفى سليماف، 77، ص نشأة الفكر الفلسفي( النشار، 18)
، القاىرة، المية فيووالتكنولوجيا في العصور القديمة والوسطى ومكانة الحضارة اإلس

 .221-219، ص 2008
الفرق -تاريخ الفكر الفلسفي في اإلسالم: المقدمات العامةرياف،  ( ؿبمد على أبو19)

، ص 1986، اإلسكندرية: دار اؼبعرفة اعبامعية، الفلسفة اإلسالمية-اإلسالمية وعلم الكالم
89 ،104. 

بنهاية حكم اػبليفة اؼبأموف عاـ ( يرل بعض الباحثُت أف العصر العباسي األكؿ ينتهي 20)
حيث ينتهي العصر الذىيب للخبلفة العباسية؛ بينما يعزك هناية البعض اآلخر من ى 218

ق باعتباره آخر من 247الباحثُت هناية العصر العباسي األكؿ إىل هناية حكم اػبليفة اؼبتوكل 
العصر العباسي األول: رم، حكم لفًتة طويلة يف العصر العباسي اؼببكر. انظر عبد العزيز الدك 

-173، ص 1997بَتكت،  –، دار الطليعة دراسة في التاريخ السياسي واإلداري والمالي
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نقد  –آثارىم  –أدباء العرب في األعصر العباسية: حياتهم ؛ بطرس البستاين، 174
 .204، ص2، ج 1979بَتكت،  –، دار اعببيل آثارىم

 ـ. ٨ٓ٧ى/ ٠ٓ( أك تويف سنة 21)
( الكيمياء السحرية منها خصوصان )عملية ربويل اؼبعادف اػبسيسة إىل نفيسة(، ابن 22)

، بَتكت، دار العلم تاريخ العلوم عند العرب؛ عمر فركخ، 1321، ص 3، جمقدمةخلدكف، 
 .113، ص 1977للمبليُت، 

 ( يقصد بالصنعة عند العرب علم الطبيعة أك الكيمياء.23)
 .338، ص الفهرست( ابن الندًن، 24)
نا ماىرنا ككاف اؼبتويل لتدريس الطب 25)

( عبد اؼبلك ابن األجبر الكناين كاف طبيبنا عاؼب
 .400، ص 1، جعيون األنباءباإلسكندرية كقت دخوؿ اؼبسلمُت ؼبصر. ابن أصبيعة، 

، عامل اؼبعرفة: اجمللس الوطٍت للثقافة كالفنوف في تراثنا العربي اإلسالمي( توفيق الطويل، 26)
 .64، ص 1985الكويت، مارس  – كاآلداب

، كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون( مصطفى بن عبد اهلل حاجي خليفة، 27)
، ص 1، ج1941تعليق ؿبمد شرؼ الدين كرفعت بيلكة الكليسي، ككالة اؼبعارؼ اعبديدة، 

34. 
 .679، ص 1، جكشف الظنون؛ خليفة، 1010، ص 3ج مقدمة،ابن خلدكف، (28) 
أيب أصبيعة اىتماـ اؼبنصور بكتب الطب كتشجيع اؼبًتصبُت على ترصبتها ؼبا يُرجع ابن (29) 

ُحكي من أنو أصيب دبرض يف معدتو فاستعصى على أطبائو عبلج ىذا اؼبرض، فدؿ على 
جورجيس بن ىبتشوع السرياين رئيس أطباء جنديسابور، فعاعبو، فازبذه طبيبنا لو، كمنذ ذلك 

ـ الطب كشجعوا السرياف على نقل الطب للعربية كأنبهم اغبُت أكىل العرب اىتمامنا بعلو 
، عيون األنباءاسحاؽ ابن حنُت. انظر قصة اؼبنصور مع جورجيس يف كتاب ابن أصبيعة، 

 .10-7، ص 2ج
. 681، ص 1، جكشف الظنون، كانظر: خليفة، 337، صالفهرستابن الندًن،   (30)

كيعترب عبد اهلل ابن اؼبقفع فارسي النسب كىو أكؿ من اعتٌت يف اؼبلة اإلسبلمية بًتصبة كتب 
اؼبنطق أليب جعفر اؼبنصور، كقد ترجم بعض كتب أرسطوطاليس، كما ترجم كتاب كليلة كدمنة 

ص  ،علوم اليونان؛ أكلَتم، 220، ص أخبار الحكماءمن الفارسية إىل العربية. القفطي، 
213. 

، 3، ج1995، دار اؼبعرفة، بَتكت، تاريخ بغدادالبغدادم،  علي بن أضبد بكر ( أيب31)
طبقات األطباء جلجل،  أيب سليماف بن حساف األندلسي ابن؛ 95، ص 4؛ ج15ص
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، ربقيق فؤاد السيد، مطبعة اؼبعهد العلمي الفرنسي لآلثار الشرقية بالقاىرة، والحكماء
 .٥٦ ص ،1955

، اؼبطبعة العربية اغبديثة، القاىرة، الحضارة العربية اإلسالميةاػبربوطلي،  ( على حسن32)
 .160، ص 1975

( "بيت اغبكمة" أك "خزانة اغبكمة"، جاءت التسمية باإلشارة إىل اغبكمة كاليت كانت 33)
مرادفة للفلسفة اليونانية يف ذلك الوقت، كيقصد بالفلسفة اؼبعٌت العاـ للكلمة، كتشمل مباحث 

يئة كالطبيعة كالرياضيات كاؼبنطق، كىذا يدؿ على االذباه العقلى ؼبؤسس بيت اغبكمة، كعلى اؽب
بيت الحكمة البغدادي وأثره في التيار الثقايف الذم كاف غالبا آنذاؾ. رفيدة اظباعيل، 

، الحركة العلمية في الدولة العباسية ، 1996، رسالة ماجستَت غَت منشورة، جامعة اػبرطـو
 .56ص 

 .383، ص ، تاريخ الحكماءالقفطي (34)
، اؼبطبعة األمَتية ٔ، ج صبح األعشى في صناعة اإلنشا( أضبد بن علي القلقشندم، 35)

 .466، ص 1913القاىرة، 
مكتبة ؛ مصطفى العبادم، 36-35، ص 1، جعيون األنباء( ابن أصبيعة، 36)

 .168، ص 2002، اجمللس األعلى لآلثار، اإلسكندرية القديمة: سيرتها ومصيرىا
 .36، ص 1، ج عيون األنباء؛ ابن أصبيعة، 54، ص بيت الحكمةاظباعيل،  (37)
( اغبجاج ابن يوسف ابن مطر الكويف، كاف يف صبلة من ترجم للمأموف، كقد نقل كتاب 38)

؛ 160، ص تاريخ التمدن اإلسالمياجملسطي كالعناصر إلقليدس إىل العربية. انظر زيداف، 
 .255، ص العربالعلوم عند فركخ، 

( وبيي أك يوحنا ابن البطريق كىو يوحنا ابن يوسف بن اغبارث ابن البطريق القس، كما 39)
اظباه ابن الندًن، كما قاؿ عنو أنو لو نقل من اليوناين. كذكر عنو القفطي أنو الًتصباف موىل 

ما كضع ترصبة اؼبأموف، أميننا على الًتصبة ترجم كتب الفلسفة كالطب ألرسطوطاليس كأبقراط. ك
-340، ص الفهرستعربية لكتاب اؼبقاالت األربع يف التنجيم لبطليموس. ابن الندًن، 

 .379، ص أخبار الحكماء، القفطي، 341
( االرشباطيقي أك االرسباطيقي ىو علم معرفة خواص األعداد من حيث التأليف على التواىل 40)

ية، كىو من العلـو العددية كصناعة أك بالتضعيف. كىو ما نسميو اآلف باؼبتواليات العدد
 .1012، ص3، جمقدمةاغبساب عند العرب. ابن خلدكف، 

؛ ابن 75، ص بيت الحكمة؛ اظباعيل، 340-339، ص الفهرست( ابن الندًن، 41)
 .35، ص 1، جعيون األنباءأصبيعة، 
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االعتزاؿ مذىب من مذاىب التوحيد يقـو على تنزيو اهلل عن األشباه كعن الشر كأف  (42)
االنساف ىبتار أفعالو بقدرة اهلل اليت أكدعها بو. كيسمى القائموف بو اؼبعتزلة، كىم أىم الفرؽ 
الكبلمية أصبع اؼبؤرخوف أهنا نشأت على يد كاصل بن عطاء كعمرك بن عبيد أثر خبلؼ قاـ 

اغبسن البصرم حوؿ مصَت مرتكب الكبائر، كعزا بعض الدراسُت ىذا اػببلؼ إىل  بينهما كبُت
أساس سياسي؛ فقد قامت فئة يف كقت النزاع الذم دار بُت على بن أيب طالب كمعاكية أبت 
أف ربارب إىل جانب علي كأبت أف ربارب ضده فسميت باسم اؼبعتزلة. القت اؼبعتزلة حظوة  

كؿ، حىت جعلها اؼبأموف دين الدكلة الرظبي كاستمرت يف األكج حىت كبَتة يف العصر العباسي األ
 مث بظهور األشعرية انتهت اؼبعتزلة عقائدينا. مناصبهمحارهبا اؼبتوكل كأقصى رجاؽبا من 

-23، الطبعة األكىل ص 1986، جنيف، الفلسفة اإلسالمية وأعالمهايوسف فرحات، 
، 1، ج1997: اؽبيئة العامة اؼبصرية للكتاب، ، القاىرةعصر المأمون؛ أضبد فريد رفاعي، 24
 .291-290، 287ص 

( كذلك ألف القسطنطينية كىي عاصمة دكلة الرـك كانت تُعرؼ دبدينة اغبكمة نظرنا ؼبا هبا 43)
 من نفائس العلـو كالفلسفة. 

 .76، ص بيت الحكمة؛ اظباعيل، 297، ص 1، جعصر المأمونرفاعي، 
مآثر علماء ؛ صابر عبده أبا زيد، 1011-1010، ص 3، جمقدمة( ابن خلدكف، 44)

 . 223-222، ص 2007، اإلسكندرية، العرب والمسلمين في تاريخ العلوم والمناىج
 .80، بيت الحكمةاظباعيل،  (45)
( ؿبمد كأضبد كاغبسن بن موسى ابن شاكر، يقوؿ عنهم ابن الندًن: ىؤالء القـو فبن 46)

تناىى يف طلب العلـو القديبة كانفذكا إىل ببلد الرـك من أخرجها إليهم... ككاف الغالب عليهم 
. كؽبم كتب عدة يف اغبيل كالفلك كغَتىا. ابن  من العلـو اؽبندسة كاغبيل كاؼبوسيقى كالنجـو

 . 379-387، ص الفهرست الندًن،
الكنوز العربية في المكتبة البريطانية: من اإلسكندرية إلى بغداد ( ديفيد كاردركب، 47)

 .19ص  2003، ترصبة خليل، ؿبمد، لندف، وما وراءىا
، ص 1، جعصر المأمون؛ رفاعي، 176-175، ص 2، ج أدباء العرب( البستاين، 48)

137-138. 
 .77، ص في تراثنا العربي( الطويل، 49)
( يرل الدكتور علي سامي النشار حُت أرَّخ النتقاؿ كتب اؼبنطق كالفلسفة من اليونانية 50)

للعربية أف ىناؾ رأياف يف شأف ربديد تاريخ دخوؿ الفلسفة اليونانية إىل أرض اإلسبلـ؛ أكؽبا 
آخر يقوؿ بأف معرفة اؼبسلمُت بفلسفة كعلم اليوناف كانت يف العصر العباسي األكؿ، كرأم 
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يبيل إىل التأكيد على أف ىذه اؼبعرفة كانت يف عصر بٍت أمية كيف صدره على اػبصوص. 
 .1، ص مناىج البحث عند مفكري اإلسالمالنشار، 

، إعداد ضبدم موسوعة الفلسفة اإلسالمية( حامد طاىر، "الفلسفة اإلسبلمية" يف 51)
ضحى ؛ أضبد أمُت، 801، ص 2010زقزكؽ اجمللس األعلى للشئوف اإلسبلمية: القاىرة، 

 .162، ص 1964، مكتبة النهضة اؼبصرية، 1، ج اإلسالم
 .71، ص نشأة الفكر الفلسفيالنشار،  (52)
صون المنطق والكالم عن فني المنطق عبد الرضبن بن الكماؿ أيب بكر السيوطي،  (53)

، ربقيق علي سامي النشار، سعاد على عبد الرازؽ، القاىرة: ؾبمع البحوث والكالم
 .45-44، ص 1، ج1970االسبلمية، 

 .2، ص مناىج البحث عند مفكري اإلسالمالنشار، ( 54)
ؽ.ـ.( فيلسوؼ يوناين تتلمذ على  322-284( أرسطو أك أرسططاليس عند العرب )55)

يد أفبلطوف ككاف معلمنا لئلسكندر األكرب. كقد أُطلق لقب اؼبشائُت ألف أرسطو كاف وباضر 
حت مدرستو تلقب باؼبشائية. كقد كاف لو أنبية كبَتة عند العرب يف ماشينا كىو كأتباعو فأصب

ازباذىم لفلسفتو كمناىجها، فلقبو ابن خلدكف باؼبعلم األكؿ، كشرح العرب فلسفتو كترصبوىا 
مرارنا. كقد كاف اػبليفة العباسي السابع اؼبأموف ؿببنا كمتأثر بفكر أرسطو؛ فينقل بعض اؼبؤرخُت، 

ليفة اؼبأموف رأل يف منامو الفيلسوؼ اليوناين أرسطو، كسألو: "ما اغُبْسن  ركاية مفادىا أف اػب
يف الشرع، قلت: مث ماذا   فقاؿ أرسطو: ما َحُسن يف العقل، قلت مث ماذا  قاؿ: ما َحُسن

قاؿ: ما حسن عند اعبمهور، قلت: مث ماذا  قاؿ: ال مث". كيؤكد ابن الندًن أف ىذا اغبلم كاف 
الفلسفة اليونانية كغَتىا من العلـو القديبة إىل العربية. كلكن التحليل العلمي كراء حركة ترصبة 

ؽبذا اغبلم يدؿ على مدل احًتاـ اؼبأموف ألرسطو، كرغبتو يف نشر اؼبنهج العقبلين يف األكساط 
الثقافية، ىذا فضبلن عن رغبة اػبليفة يف دعم موقفو اؼبؤيد للمعتزلة الذم يشكل العقل جوىر 

 مقياس أحكامهم.فكرىم ك 
؛ 1010، ص 3، ج مقدمة؛ ابن خلدكف، 345، 340-339، ص الفهرستابن الندًن،  

، 1، جصون المنطق، السيوطي، 272-27، 132، ص2، ج عيون األنباءابن أصبيعة، 
 . 241، 95، 92، 2، ص علوم اليونان؛ أكلَتم، 36ص 

ؽ.ـ( الفيلسوؼ اليوناين اؼبعركؼ كتلميذ سقراط، أسس 347-427( أفبلطوف )56)
أفبلطوف "األكاديبية" اليت كاف يعلم فيها فلسفتو كمبادئو، كمن أىم مؤلفاتو كتاب اعبمهورية 

، 2ج  عيون األنباء،ككتاب يف السياسية ككتاب يف النواميس ترصبت إىل العربية. ابن أصبيعة، 
 . 344-343، ص الفهرست، ؛ ابن الندًن261ص 



مجلة دورية دولية محكمة                                   المعارف للبحوث والدراسات التاريخية مجلة   
 

 36  07لعدد ا
 

 

موسوعة ( ضبدم زقزكؽ، "مدخل عاـ: مفهـو الفلسفة كتطور الفكر اإلسبلمي" يف 57)
 .17، صالفلسفة اإلسالمية

 .34، ص وتاريخ التعليم الفلسفي مدرسة اإلسكندرية( ملحم، 58)
 .23-21، ص الفلسفة اإلسالمية( فرحات، 59)
 .76، ص في تراثنا العربيالطويل، ( 60)
، ص 1، جكشف الظنون؛ خليفة، 266-265، ص 1، ج ضحى االسالمأمُت،  (61)

34-35. 
( علم الكبلـ أك علم التوحيد ىو علم الدفاع عن العقيدة باألدلة العقلية، كيعّرفو ابن 62)

خلدكف بأنو: "علم يتضمن اغبجاج عن العقائد اإليبانية باألدلة العقلية، كالرّد على اؼببتدعة 
أيضنا علم التوحيد كعلم أصوؿ الدين كيُعدُّ ىذا العلم نتاج خالص  اؼبنحرفُت. كيسمى

للمسلمُت. كاف الطور األكؿ من اغبركة الكبلمية قائمنا على اؼبنطق البديهي، كمع ازدىار حركة 
النقل كاطبلع اؼبفكرين على اؼبؤلفات يف الفلسفة أصبح يقـو على أسس فلسفية مؤيدة بأدلة 

 بو اؼبتكلمُت. عقلية. كيسمى اؼبشتغلوف
؛ فرحات، 31، ص نشأة الفكر الفلسفي؛ النشار، 1030، ص 3، جمقدمةابن خلدكف،  

 .23، ص الفلسفة اإلسالمية
( صباعة "إخواف الصفا" كاظبها الكامل الذم عنرفت بو يف تاريخ الفكر اإلسبلمي ىو 63)

"إخواف الصفا كخبلف الوفا"، كىي صباعة باطنية سرية سياسية دينية فلسفية، ظهرت يف القرف 
الرابع اؽبجرم، كتؤمن بأف غاية الكماؿ اختبلط الشريعة بالفلسفة؛ فهم يركا بأف الشريعة ال 

بالفلسفة ألهنا غاية اغبكمة، كمىت انتظمت الفلسفة اليونانية كالشريعة العربية فقد  تتطهر إال
؛ ؿبفوظ عزاـ، "إخواف الصفا"، يف 52، ص أخبار الحكماءحصل الكماؿ. القفطي، 
 .67، ص الفلسفة اإلسالمية، فرحات، 187، ص موسوعة الفلسفة اإلسالمية

 .21، ص من اإلسكندرية إلى بغداد( مايرىوؼ، 64)
( كذبدر اإلشارة إىل أف ما كصلنا من تراث أفبلطوف أقل فبا كصلنا من تراث أرسطو؛ فقد 65)

مصنف. كردبا يعود ذلك  19كتب بينما ترجم ألرسطو ما يربو عن   8ترجم ألفبلطوف حوايل 
إىل اكتساح أرسطو كفلسفتو اؼبيداف الثقايف العريب اإلسبلمي آنذاؾ. كما تُرصبت إىل العربية 

 .299، ص1، جضحي اإلسالم؛ أمُت، 175، ص أدباء العربفات أرسطو. البستاين، مؤل
-172، ص 2، جعيون األنباء؛ ابن أصبيعة، 357، ص الفهرست( ابن الندًن، 66)

178. 
 .850-848، ص موسوعة الفلسفة اإلسالمية( ؿبمد على اعبندل، "الكندم"، يف 67)
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 .802، ص موسوعة الفلسفة اإلسالمية( حامد طاىر، "الفلسفة اإلسبلمية" يف 68)
، ترصبة عبد الواحد أطلس الحضارة اإلسالمية( إظباعيل الفاركقي، لوس الفاركقي، 69)

ـ، ص 1998ىػ/ 1418لؤلؤة، اؼبعهد العاؼبي للفكر اإلسبلمي، مكتبة العبيكاف، الرياض، 
ىا على إشكاالت ترجمة المسلمين عن اليونان وغيرىم وأثر صاحل،  مصطفى ، ؿبمد493

الدراسات -اؼبؤسبر السنوم للدراسات العليا كالبحث العلمي-، جامعة اػبرطـوالفكر اإلسالمي
 .9، ص 2013فرباير -االنسانية كالًتبوية 

 .78، ص في تراثنا اإلسالمي( الطويل، 70)
 .174، 172، ص مكتبة اإلسكندرية القديمةالعبادم، ( 71)
 .189، ص 1، ج عيون األنباء( ابن أصبيعة، 72)
(، طبيب كفيلسوؼ 925-864ى/315-250( أبو بكر ؿبمد ابن زكريا الرازم )73)

أكحد دىره كفريد “ككيميائي من أىل الرل كلُّقب جبالينوس العرب، قاؿ عنو ابن الندًن: 
عصره، قد صبع اؼبعرفة بعلـو القدماء كسيما الطب، كأىم كتبو الطبية كتاب "اغباكم". كقد 

ا عبالينوس يف كتابو "شكوؾ الرازم على جالينوس". ابن الندًن،  ، ص الفهرستقدـ الرازم نقدن
 .191، ص العلم عند العرب؛ فركخ، 356-357

ـ( عامل يف الرياضيات كاؽبندسة 1040ىػ/ 430)ت ( علي اغبسن بن اغبسن بن اؽبيثم 74)
كالبصريات، اثبت ابن اؽبيثم حقيقة أف الضوء يأيت من األجساـ إىل العُت، كليس العكس، 
جبانب العديد التجارب اؽبامة يف علـو البصريات كلو مصنفات يف الفلك كالفلسفة كعلم 

، ص 3، ج مقدمةف، ؛ ابن خلدك 261، ص 1، جعيون األنباءالنفس. ابن أصبيعة، 
1019. 

 .174، ص مكتبة اإلسكندرية القديمة( العبادم، 75)
 .175-174، ص مكتبة اإلسكندرية القديمةالعبادم، ( 76)
( كاف ىناؾ نوعاف من طرؽ الًتصبة؛ الطريقة األكىل ترصبة الكلمات اليونانية بصورة حرفية 77)

اف اجملازات كالتشابيو كاالستعارات زبتلف الطريقة اللفظية، كؽبذه الطريقة عيوب كثَتة، ذلك أك 
بُت لغة كاخرل، كما اف اؼبًتصبُت مل يكونوا يستطيعوف النقل من اليونانية اىل العربية راسنا فكاف 
بعضهم ينقل الكتب من اليونانية اىل السريانية مث يأيت آخركف يعملوف على نقلها من السريانية 

طريقة كالطريقة الثانية  . النصوص اليت يقصدىا كتاهبااىل العربية كهبذا تتغَت مقاصد كمعاين
اؼبعٌت، كىي الطريقة اليت اتبعها أكثر اؼبًتصبُت يف العصر العباسي، كىي اف يقرأ اؼبًتجم العبارة 
اليت يريد ترصبتها فيضعها باللغة العربية أك غَتىا دبعٌت يطابق ما يقصده ككاتب النص أم 
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اللغة االخرل جبملة تطابقها سواء ساكت األلفاظ أك خالفتها. انظر ربصيل اؼبعٌت كالتعبَت عنو ب
 .171-170، ص أدباء العرب؛ البستاين، 42،43، ص 1، جصون المنطقالسيوطي، 

 .82، ص نشأة الفكر الفلسفيالنشار، ( 78)
 .11ص ، إشكاالت ترجمة المسلمينصاحل، ( 79)
 .14، 10، 1، ص إشكاالت ترجمة المسلمين( صاحل، 80)
كتاب عبالينوس يف اإلسبلـ على يد العديد من النقلة، نقل ابن الندًن   48نُقل أكثر من  (81)

 اظبائها كناقليها كمصححيها.
، الفهرست؛ ابن الندًن، 171-169، ص 3، ج2، مج تاريخ التمدن اإلسالميزيداف، 

 .350-348ص 
 .175، ص مكتبة اإلسكندرية القديمة( العبادم، 82)

 

 


