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دور الرتمجئ يف ازدهار العرب العلمّی فی العصر العباسّي؛ 

نظرئ نقديئ
زهراء أفضلی*

امللخص
ُتعّد الرتمجُئ من أهّم أدوات التواصل ووسائل التفاعل بني خمتلف شعوب العامل وعلی 
ــعوب ال بّد له من الرتمجئ،  ــّر العصور. إّن اإلملاَم باملعارف والثقافات املختلفئ للش م
ــن الثقافات، وعلومها  ــل مفاهيم ثقافئ م ــا األصليئ؛ فتقوم الرتمجُئ بنق ــم بلغته والعل
وتقنياتها إلی ثقافئ أخری إذ إنّها ُتهّيیٴ األرضيَئ لتالقح الثقافات امللتقيئ بغريها وِمن 

َمثّ ُمنّوها، وازدهارها وغناها.
ــهد الدراساُت للعصور التارخييئ علی أّن الرتمجَئ لعبت دورا بارزا يف نقل الثقافئ  تش
األجنبيئ إلی الثقافئ العربيئ يف العصر العباسّي. کما يعتقد املؤرخون أّن الثقافَئ العربيَئ 
ــت وتالقحت بغريها من الثقافات ُمثّ منََت وازدهرت حّتی َمتّثل أهمُّ مظاهر هذا  تفاعل

االزدهار يف احلرکئ العلميئ فی هذا العصر.
ــانهم معظَم ما کان معروفا من العلوم عند سائر األمم املتمّدنئ  فقد نَقَل العرُب إلی لس
ــا مث مل يلبثوا أن  ــا ورضعوا من لبانه ــد، واليونان واغتذوا بأفکاره ــرس، واهلن کالُف
ــف  ــک أّن البحَث يف هذا االزدهار يکش ــا وحّلقوا يف عواَمل جديدٍئ. ال ش جتاوزوه
للقاریٴ أمهيَئ الرتمجئ ودوَرها يف تطّور العرب العلمّي وتقّدمهم احلضارّي، األمر الذي 

جاء هذا املقال لُريّکز عليه.

الکلمات الدليليئ: الرتمجئ، االزدهار، احلرکئ العلميئ، العصر العباسّی.

Zahra_asha@yahoo.com           .أستاذئ مساعدئ جبامعئ بوعلی سينا – مهدان، إيران .*
    التنقيح واملراجعئ اللغويئ: د. مهدی ناصری

تاريخ الوصول: 1390/12/20ه . ش                                                    تاريخ القبول: 1391/4/8ه . ش

إضاءات نقديئ (فصليئ حمّكمئ)

السنئ الثانيئ – العدد السادس – صيف ١٣٩١ش/ حزيران٢۰١٢م
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١٠/ فصليئ إضاءات نقديئ، السنئ ٢، العدد ٦، صيف ١٣٩١ش

املقدمئ
ــر وعمليًئ لتبادل اآلراء، واألفكار، واملعارف  ــرب التواصُل تفاعال بني اثنني فأكث ُيعت
ــطته العالقاُت  ــخاص لفظيًا وغري لفظي وامليكانيزَم الذی َحتُدُث وتتطّور بواس بني األش

اإلنسانيئ. 
ــن االتصال باآلخرين للبقاء  ــان م إّن التواصل من ضروريات احليائ، فالبّد لإلنس
ــاّم يف التفاعل  ــی دور التواصل اهل ــاُت والبحوُث عل ــائ. تدّل الدراس ــتمرار احلي واس
ــعوب بعضهم علی  ــعوب منذ أقدم العصور، إذ إّنه َيضَمُن تعّرَف الش احلضاري بني الش
بعض وتفّهَم خصوصيئ کّل جمتمع واألشياء املشرتكئ بينها، کما ميّهد الطريَق للوصول إلی 
ــرتكئ قد تؤّسس علی قناعئ بالرأی املقابل أو علی مصاحل متبادلئ تؤّدی إلی  أرضيئ مش
ــيع عالقاتها يف خمتلف املجاالت االقتصاديئ، واالجتماعيئ، والثقافيئ  اتفاقها معا وتوس

و... . 
ــائَل وأدوات لتحقيقها يف امليدان العملی. ففي العصر  حتتاج عمليُئ التواصل إلی وس
ــّم أدوات التواصل  ــل وتنّوعت. فُتعّد الرتمجُئ أحَد أه ــن تطّورت أدواُت التواص الراه
ــّر العصور. إّن  ــعوب العامل وعلی م ــري واملعريف بني خمتلف ش ــائل االنتقال الفک ووس
ــل التنوير بني احلضارات من  ، وحضاريٌّ وإّن املرتمجني ُرس الرتمجَئ فعٌل ثقايفٌّ، ولغويٌّ
ــا أو فاعليَتها، فهی  ــذا. مل َتفقد الرتمجُئ أمهيَتها أو ضرورَته ــدمي الزمان حتی يومنا ه ق
الوعاُء الذی ُتنقل من خالله املعرفُئ من بلد إلی آخر ومن لغئ إلی أخری. فالرتمجُئ إذا 
هی نافذٌئ فكريئ ومدخٌل حضاريٌّ َيضَمُن هلويتنا القوميئ املزيَد من التواصل مع اآلخر 

يف كّل جماالت إبداعه. (الکفری، ٢۰۰٨م: ١٨)
تكتسب الرتمجُئ مكانًئ هاّمئ لألسباب التاليئ:

م  ٌض ثقايفٌّ يفعل فعَل اخلمريئ اَحلّفازئ يف التفاعالت الكيمياويئ إذ ُتقدِّ ١. الرتمجُئ حمرِّ
ــبئ التی ميكن للمبدع والباحث والعامل أن يقف عليها وِمن َمثَّ ينطلق إلی  األرضيَئ املناس

عواَمل جديدٍئ ُيبِدع فيها ويبتكر وخيرتع.
ر الرتمجُئ اهلوَئ القائمئ بني الشعوب األرفع حضارًئ والشعوب األدنی حضارًئ. ٢. ُجتسِّ
٣. الرتمجُئ هی الوسيلئ األساسيئ للتعريف بالعلوم والتكنولوجيا ونقلها وتوطينها.
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دور الرتمجئ يف ازدهار العرب العلمّی فی العصر... /١١

٤. الرتمجئ عنصٌر أساسيٌّ يف عمليئ الرتبيئ والتعليم والبحث العلمّي.
ــُئ احلركئ الثقافيئ والفكريئ يف  ــئ هی األداُئ التی ميكننا عن طريقها مواكب ٥. الرتمج

العامل.
٦. الرتمجئ وسيلٌئ إلغناء اللغئ وتطويرها وَعصَرنتها. (املصدر نفسه) 

ُيستنتج مما تقّدم أّن الرتمجَئ تعمل علی نقل العلوم والتكنولوجيا أو استنباتها وتوطينها 
وغريها من العمليات الضروريئ لالستفادئ من علوم اآلخر وتقنياته يف حتقيق التنميئ اهلادفئ 
إلی ترقيئ حيائ اإلنسان. فإّن ما جيدر ذكُره يف هذا املجال أّن املسلمني قد أدركوا أمهيَئ 
الرتمجئ والنقل منذ وقت ُمبّكر وقاموا بنقل كثري من العلوم واملعارف والفلسفات من لغات 
أجنبيئ إىل اللغئ العربيئ، فبدأ املسلمون يستقبلون هذه العلوَم واملعارف وينقّحونها أو يضيفون 
إليها، ويوّسعون دائرتها حيث نشأت يف املجتمع اإلسالمّي حركٌئ علميئ وفكريئ نشطئ.

ــرب باألجانب، وأثرها يف  ــول دور الرتمجئ يف اتصال الع ــذا املقال يدور ح ــا أّن ه ومب
ــندرس هذا املوضوَع فيما يلي بدءًا من حملئ  ــّي س ازدهار احلركئ العلميئ للعصر العباس
ــيّ علی  ــئ تتعلق بالنقل إلی اللغئ العربيئ ّمث مرورًا حبركئ النقل يف العصر العباس تارخيي

وجه التفصيل.

النقُل إلی اللغئ العربيئ
ــذی حصل فيه النقُل األول إلی اللغئ العربيئ.  ــق املصادُر علی حتديد الوقت ال التتف
ــالم. فإّن نصوصًا  ــيئًا من النقل قبل اإلس قد جاء فی بعض املصادر أّن العرَب عرفوا ش
ــا نقلوا الكثَري من  ــم منذ اجلاهليئ األولی. كم ــائعئ بينه ــن التورائ واإلجنيل كانت ش م
ــوريني  ــّيما يف النجوم والطّب والعقاقري عن جريانهم الكلدان واآلش معلوماتهم وال س
ــاطري الفلك  ــرس. وآيُئ ذلك أّن عددًا کبريًا من أمساء النجوم وأعالم الربوج وأس والف
ز هذا االتصاَل وفوُد العرب علی فارس  مأخوٌذ من أصول كلدانيئ وغريها. وكان مما يعزِّ
وانتقاهلم بالتجارئ بني شبه اجلزيرئ والعراق وفارس والشام ومصر، بل والقسطنطنيئ يف 
بعض األحيان أيضًا. كلُّ أولئك ُيوِحي بوجود حركئ نقل مستمّرئ بني هذه األقطار وهذه 

احلركئ كانت شفويًئ علی األقل. (مرحبا، ١٩٩٨م: ١٨٩-١٨٨)
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١٢/ فصليئ إضاءات نقديئ، السنئ ٢، العدد ٦، صيف ١٣٩١ش

ــئ َترِجع إلی أيام  ــی أّن اجلذوَر األولی حلركئ الرتمج ــد ذهب بعُض الباحثني إل وق
الرسول صلی اهللا عليه وآله وسلم الذی كان يكلف بعض الصحابئ بتعلم اللغات األخری 
ــتطاع  حتی ينقلوا الكتب التی ترد عليه من أقطار غري عربيئ إلی اللغئ العربيئ، فقد اس
زيد بن ثابت أن يتعلم السريانيئ يف أربعئ عشر يومًا وصار يكتب رسائل الرسول صلی 

اهللا وآله وسلم بهذه اللغئ. (أمحد، ١٩٩١م: ١٣)
يّتفق بعُض املؤرخني مع هذا الرأی إذ يرون أّن احلارَث بَن كلدئ الذی عاصَر النيبَّ 
ــئ  ــابور الواقعئ علی مقربئ من مدينئ سوس ــتغل يف نقل العلوم وأّنه درس يف جنديس اش
ــئ وأكفأ جمموعئ من املرتمجني. (عبدالقادر حممد،  ــهَر مدرس القدميئ والتی كانت َتضّم أش

التا: ٢١)
ــل كان يف العصر األموي  ــري إلی أّن بدَء النق ــی جانب هذه اآلراء رأٌی آخر ُيش إل
ــنئ ٨٥ق ّملا يئس  ــتانی، ١٩٩٧م: ١٦٩) وأّن خالد بن يزيد بن معاويئ املتوفی س (البس
من الفوز باخلالفئ بعد انتقال اخلالفئ من الفرع السفياين إلی الفرع املرواين انقلب إلی 
ــكندراين اُمسه مريانوس ُمثّ أمَر بنقل  ــم وَدرَس الکيمياَء خاصئ علی يد راهب إس العل

كتب الصنعئ (الكيمياء) إلی العربيئ. (احلسني، ٢۰۰٥م: ٤٨٨)
ــد املقارنئ بني هذه اآلراء َيبدو أّن الرأَی األرحَج هو الرأُی األول وأّن مما ُيؤّيد  عن
ــل العرب مع األجانب قبل  ــاُت التارخييُئ التی َتدلُّ علی تواص ــذا االحتماَل الدراس ه
ــك أّن ذلك التواصَل كان يتطلب النقَل ولو كان شفويًا وجزئيًا  ــالم وال ش ظهور اإلس

بالنسبئ إلی العصور األخری.
ــت أّول نقل إلی اللغئ العربيئ  ــود هذا اخلالف بني املصادر علی حتديد وق رغم وج
ــط وتزداد قوًئ يف العصر  ــی أّن حركئ الرتمجئ إلی العربيئ أخذت تنش ــا جتمع عل إال أنه

العباسي. 

العصر الذهيب للرتمجئ
َيری املؤرخون أّن العصَر العباسيَّ أزهی عصور احلضارئ العربيئ، إذ جری احتكاُك 
حتمل  الرتمجئ  حركُئ  بدأت  وإذ  سلطاُنه  إليها  امتّد  التی  البالد  مبدنيات  العرّيب  العقل 
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دور الرتمجئ يف ازدهار العرب العلمّی فی العصر... /١٣

إلی العرب ُتراَث األمم والشعوب. (الفاخوري، ١٤٢٧ق: ٥٢٢) وأخذت تّتسع وتعّمق 
املأمون  والفكر اإلسالمّي وال سّيما يف عصر  العربيئ  العقليئ  البعيَد يف  وتأخذ جمراها 

الذی ُاطِلق عليه العصُر الذهيبُّ للرتمجئ. (مرحبا، ١٩٩٨م: ٢۰٩-٢۰٨)
ال شك أّن هناک عوامَل وأسبابا خمتلفئ أّدت إلی منُُّو حركئ الرتمجئ فمنها:

١. انتقاُل احليائ العربيئ إلی الطور اجلديد الذی تغّريت فيه معظُم مقّوماتها وأحّس 
أخذت  التی  األجنبيئ  الثقافات  إلی  احلاجئ  مزيد  يف  أنّهم  اجلديد  عاملهم  يف  الناُس 
املنظمئ.  بدء حركات الرتمجئ  منذ  نفوَسهم وأفئدَتهم  تغزو عقوَهلم وتستهوي  بواكُريها 

(املصدر نفسه: ٢۰٨)
٢. االستقراُر السياسيُّ والرخاُء االقتصادیُّ الذی أفضی إلی ظهور طبقئ وسطی 
خالقئ ومبدعئ. (امساعيل، ١٩٩٢م: ١٨٧) إّن الدعَئ والفراغ واستفحال العمران عوامُل 
احلضارئ  يف  أمعنوا  العرَب  إّن  خصبئ.  مواهب  صادفت  إذا  واإلبداع  للخلق  مؤاتيٌئ 
توابع  من  العلَم  ألّن  العلَم،  يستلزمان  والعمران  واحلضارئ  العمران،  فی  واستبحروا 
االزدهار ومن ضرورات حيائ احلضر. وهكذا راحوا يطلبونه يف كل أفق ويطرقون إليه 
كل باب. وإذا وجدوا األبواَب مقفلًئ مبفاتيح من اللغات األجنبيئ اجتلبوا املختصني 
بهذه اللغات ليطلبوا إليهم فتَح األبواب املوصدئ ويقتحموا معاقَل عامل جديد. (مرحبا، 

١٩٩٨م: ٢۰٣-٢۰٢)
٣. االهتماُم الكبري الذی أبداه اخللفاُء العباسيون حنَو العلماء كان أيضًا من العوامل 
اهلاّمئ فی ازدهار الرتمجئ. (التليسي، ٢۰۰٤م: ٢٩١) تؤّكد الشواهُد التارخييُئ علی أّن 
اخللفاء العباسيني قد فتحوا أبواَب عاصمتهم اجلديدئ بغداَد أمام العلماء وأجزلوا هلم 
العطاَء وأضفوا عليهم ضروَب التشجيع، بصرف النظر عن مللهم وعقائدهم فنزح العلماُء 

إلی بغداَد وعملوا علی نقل وترمجئ الكتب األجنبيئ. (أمحد،١٩٩١م: ١٤)
٤. «بيُت احلكمئ»، الذی أّسسه اخلليفُئ املأموُن يف بغداد سنئ ٨٣۰ م وكان جيمع بني 
اآلكادمييئ، واملكتبئ ومركز للرتمجئ، قد لعب دورًا هامًا يف نقل تراث احلضارات القدميئ 
العامل العرّيب. إّن هذه املؤسسئ التی ضّمت علماَء من املسيحني واليهود والعرب  إلی 
قامت علی االهتمام «باملعارف األجنبيئ» من العلوم املختلفئ. (عبدالقادر حممد، التا: 
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(١٣٩
٥. إلی جانب هذه األسباب جيب أن نشري إلی دور املدارس العلميئ الفكريئ التی 
الشامی،  (قدورئ  والرياضيات.  والفلسفئ  والفلك  كالطّب  املختلفئ  بالعلوم  تهتّم  كانت 

١٩٩٧م: ٢٤٥)
ونصيبني،  وحّران،  وجنديسابور،  اإلسكندريئ،  يف  انتصبت  قد  املدارَس  هذه  إّن 
والرها وغريها مناراِت إشعاٍع تنقل مع رسلها مدنيات الشرق القدمي والفكر اليوناين 
الذی أثقلته حقائُق املعرفئ واحليائ. (الفاخوري، ١٤٢٧ق: ٥٢٣-٥٢٢) وإّن العرَب قد 
التی  العلوم  تلك  برتمجئ  فقاموا  املجاورئ  األمم  لتعّلم حضارات  بأساتذتها  استعانوا 

اكتسبوها إلی اللغئ العربيئ. (قدورئ الشامی، ١٩٩٧م: ٢٤٥)
أولًا  لتمّهد الزدهار حركئ الرتمجئ  إّن هذه األسباَب تضافرت مجيعًا  القول  صفوُئ 
وبالتايل للنهضئ العلميئ التی ظهرت يف القرنني الثاين والثالث وبلغت أوَجها يف القرنني 

الرابع واخلامس.
سبقت اإلشارُئ إلی أسباب ازدهار النقل وإقبال العرب عليه وقيامهم بنقل املعارف 
والعلوم األجنبيئ إلی اللغئ العربيئ. فإّن ما جيدر ذكُره يف هذا املجال أّن للكتب املنقولئ 

إلی العربيئ عّدَئ مراجَع أقواها ثالثٌئ: اليونانّی، والفارسّی واهلندّی.
من أجل تقدمي صورئ واضحئ عن أثر النقل يف نشاط احلركئ العلميئ للعصر العباسّي 

سنتحدث عن العلوم املنقولئ وأهّم مرتمجيها.

الكتب املنقولئ
إلی  املصادر-   بعض  کما ورد يف  العصر-  نُقلت يف ذلك  اليت  الكتب  يصل عدُد 
بضع مئات، وکان أكثُرها من اليونانيه. ومنها مثانيُئ كتب يف الفلسفئ واألدب ألفالطون 
وتسعَئ عشَر كتابًا يف الفلسفئ واملنطق واألدب ألرسطو وعشرُئ كتب يف الطّب لبقراط 
ومثانيٌئ وأربعون كتابًا يف الطّب جلالينوس وبضعٌئ وعشرون كتابًا فی الرياضيات والنجوم 
وذيوفنطس  وأبرخس،  وبطلميوس،  ومناالوس،  وأبلونيوس،  وأرمخيدس،  إلقليدس، 

وغريهم.

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

دور الرتمجئ يف ازدهار العرب العلمّی فی العصر... /١٥

وأّما منقوالت اللغات األخری فمنها حنو عشرين كتابًا نُقلت عن الفارسيئ يف التاريخ 
الرياضيات،  يف  وأكثرها  (اهلنديه)  السنسكريتيئ  اللغئ  من  كتابًا  ثالثني  وحنو  واألدب 

والطب، والنجوم واألدب. (زيدان، ١٩٩٦م: ٣١)
بن إسحق، ووالده إسحق،  اليونانيئ: فحنني  نقلوا عن  الذين  أشهُر املرتمجني  وأّما 
وحييی بن هدی، وابن البطريق، وقسطابن لوقا، واحلجاج بن مطر، وعيسی بن حييی، 
اللغئ  أشهر مرتمجي  قره، ومن  بن  وثابت  الصلت،  وابن  وحبيش األعسم، واصطفان، 
الفارسيئ: عبداهللا بن مقفع، وجبلئ بن سامل، وآل نوخبت، وحممد بن جهم الربمکي، و... 

ومن أبرز نقلئ اللغئ اهلنديئ: منکئ اهلندي وابن دهن و... (زيدان، التا: ١٧٨-١٧١)
جتدر اإلشارُئ إلی أّنه يصعب ذکُر مجيع أمساء الکتب وأمساء النقلئ يف هذا املکان 

ولذلک نکتفي بذکر أعداد الکتب وأمساء بعض النقلئ املشهورين.
إّن هذا العدَد الضخم للکتب املنقولئ يدّل علی أّن الرتمجَئ َحظيت مبکانئ رفيعئ خالل 
العصر العباسّي وَيرِجع الفضُل يف ذلک إلی اخللفاء والعلماء والنقلئ مضافًا إلی الظروف 
السياسيئ واالقتصاديئ واالجتماعيئ املؤاتيئ التی ساعدت علی هذا األمر. ومما الريب 
من  املتنوعئ  الثقافيَئ  احلموالِت  نَقلت  التی  السفائَن  أصبحت  املنقولئ  الکتَب  هذه  أّن 
اللغات األجنبيئ إلی اللغئ العربيئ وقد لعبت دورًا بارزًا يف إثراء ثقافئ العرب ولغتهم 

وأحدثت النهضَئ العلميَئ الکربی اليت حنن بصددها يف هذا البحث. 

أثر النقل
تقوم الرتمجُئ بنقل مفاهيم ثقافئ من الثقافات وعلومها وتقنياتها إلی ثقافئ أخری 
فإنها ُتهّيیء األرضيَئ لتالقح الثقافئ امللتقيئ بغريها ومن مث منّوها وازدهارها وغناها. 
من  بغريها  وتالقحت  تفاعلت  العربيَئ  الثقافَئ  أّن  املجال  هذا  يف  ذکّره  جيدر  ما  فإّن 
يف  االزدهار  هذا  مظاهر  أهمُّ  ومتّثل  العباسي.  العصر  يف  وازدهرت  منََت  مث  الثقافات 

احلرکئ العلميئ يف هذا العصر.
إّن العرَب نقلوا إلی لسانهم معظَم ما کان معروفًا من العلم والفلسفئ والطب والنجوم 
والرياضيات واألدب عند سائر األمم املتمدنئ يف هذا العهد فأخذوا من کّل أمئ أحسَن 
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أن  يلبثوا  مل  لبانها مث  من  بأفکارها ورضعوا  واغتذوا  (زيدان، التا: ١٨٢)  ما عندها 
جتاوزوها وحّلقوا يف عواَمل جديدٍئ فإنّهم ما کانوا يتدارسون الکتَب املنقولَئ إلی لغتهم 
حتی سعوا إلی حتقيق مسائلها وشرحها وتلخيصها ومناقشتها والزيادئ عليها. (مرحبا، 

١٩٩٨م: ٢٣۰)
الَفَلکيني  نابهی  من  طائفئ  إلی  نشري  أن  املوضوع  عرض  تيسري  أجل  من  ويکفی 
سعيد  بن  والعباس  اخلوارزمي،  موسی  بن  وحممد  األسطراليب،  عيسی  بن  علّي  مثل 
اجلوهري الذين أحلقوا مبرصد املأمون الکبري ومل يلبث هذا املرصد أن حتّول إلی مدرسئ 
رياضيئ کبريئ ختّرج فيها عاٌمل َفَلکیٌّ مثل بنی موسی بن شاکر. وقد أفادت هذه املدرسُئ 
الَفَلکيئ والرياضيئ واجلغرافيئ التی سبقها إليها اهلنوُد والفرس واليونان  من األحباث 
وأضافت إلی ذلک إضافاٍت جديدًئ باهرًئ، إذ وضعت حلرکات األفالک زجياٍت وجداوَل 
أکثر دقًئ مما کان لدی األقدمني وأدخلت حتسيناٍت علی خريطئ بطلميوس واستطاعت 
أن تقيس درجتني من درجات حميط األرض علی أساس کروّيتها إلی مباحَث َفَلکّيٍئ 

وجغرافيئ ورياضيئ کثريئ. (ضيف، التا، العصر العباسي األول: ١١٥)
إلی جانب هؤالء الَفَلکيني بإمکاننا أن نتحدث عن يوحّنا إبن ماسويه الطبيب الذی 
استطاع مبا کان يعکف عليه من تشريح القردئ أن ُيضيف بعَض النتائج اجلديدئ إلی ما 

َخّلفه جالينوس يف علم التشريح. (املرجع نفسه: ١١٥)
موسی  بن  حممد  کشروح  املنقولئ  الکتب  علی  شروٌح  هناک  تقّدم،  عما  فضال 
وشروح  اجلغرافيئ  يف  بطلميوس  وکتاب  اهلندسئ  يف  اقليدس  کتاب  علی  اخلوارزمّي 
الفضل بن حامت النرييزّي علی أصول إقليدس وکتاب بطلميوس يف الَفَلک . (ضيف، 
العصر العباسّي الثاين: ١٣٩-١٣٥) وشرح عمر بن الفرخان علی کتاب أربع مقاالت 
يف صناعئ احکام النجوم لبطلميوس، (مرحبا، ١٩٩٨م: ٢١٥) وشرح ابن البيطار علی 
کتاب ديسقوريدس يف الصيدلئ. (التليسی،٢۰۰٤م: ٢٩٩) وشرح حنني بن إسحاق علی 

کتاب الفراسئ ألرسطوطاليس يف إدراک حقيقئ األديان. (احلسني، ٢۰۰٥م: ٤٩٣)
باإلضافئ إلی هذه الشروح مثَََّئ بعُض ذيوٍل وتعليقات وتفاسري للکتب املنقولئ کذيل 
(زيدان، التا:  العقاقري واألدويه  کتاب ديسقوريدس يف  ابُن جلجل علی  الذی جعله 
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٢۰٧) وتعليقاُت حنني بن إسحاق علی کتب أبقراط، (مرحبا، ١٩٩٨م: ٢١٩) وأيضًا 
والسريانيئ،  اليونانيئ  عن  يرتجم  کان  ما  علی  إسحاق  بن  يعقوب  الکندي  تعليقات 
(ضيف، التا، العصرالعباسي الثاين: ١٣٩) وتفاسري حييی بن عدي لکتب أرسطو منها: 
طوبيقا، واملقالئ الثامنئ من السماع الطبيعي، وفصل من کتاب ما بعد الطبيعئ، ومقالئ 

اإلسکندر (االفروديسی يف الفرق بني اجلنس واملادئ. (احلسني، ٢۰۰٥م: ٤٩٧)
کما قام العرُب بالزيادئ والشرح علی الکتب املنقولئ َسَعوا إلی تلخيصها واختصارها 
١٩٩٧م:  الشامی،  (قدورئ  سينا  ابُن  اختصره  الذی  ألقليدس  األصول  ککتاب  أيضا 
٢٦٢) وکتاب جالينوس يف األدويئ املفردئ الذی اختصره حنني بن إسحاق وکتاب ما 
بعد الطبيعئ ألرسطو الذی اختصره ثابت بن قره وکتاب اقليدس الذی اختصره إسحاُق 
أحکام  صناعئ  فی  مقاالت  أربع  وکتاب   (٤٩٥-٤٩٣ ٢۰۰٥م:  (احلسني،  حنني،  بن 

النجوم لبطلميوس الذی اختصره حممٌد بن جابر بن حيان. 
مل يقتصر نشاُط العرب علی الزيادئ واالختصار بل امتّد إلی ميدان النقد، والتنقيح، 
والتصحيح، والتفنيد أيضًا. وأهمُّ َمَثٍل للنقد نقٌد لَفَلک بطلميوس وکتابه املجسطّي الذی 
نقده احلسُن بن هيثم وأبو رحيان البريوّين وغريمها من علماء الَفَلک املسلمني. (التليسی، 

٢۰۰٤م: ٣١٤)
فيها  انتقد  التی  الکريئ  املرايا  اهليثم يف  بن  للحسن  فضال عن ذلک هناک أحباٌث 
نفسها وللعدسات  للعني  َمن أعطي وصفًا دقيقًا  أّوَل  إقليدس وبطلميوس وکان  نظريَئ 
والرؤيا بکلتا العينني. إّن هذه األحباَث أهلمت «روجر بيکون» ليقوم بتجاربه وکذلک 
«کبلر» وغريه من علماء الغرب بصنع امليکروسکوب والتلسکوب. (عبد القادر حممد، 

التا: ١٦٣)
ُيعترب کتاُب «االکر» لثيودوسيوس الذی ترمجه قسطا بن لوقا البعلبکّي خَري مثال 
کتاب  تنقيحه  إلی  مضافًا  الکتاَب  هذا  نّقح  قره  بن  ثابت  إّن  املنقولئ.  الکتب  لتنقيح 
األصول القليدس. کذلک قسطا بن لوقا مضی علی نهجه ونّقح الرتمجَئ القدميَئ لکتاب 

إقليدس. (مرحبا، ١٩٩٨م: ٢٢٤- ٢٢٣)
البتاّين  َح  بالتصحيح کما َصحَّ إلی جانب هوالء َدَخَل آخرون هذا امليداَن وقاموا 
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بدائرئ  عنه  القيمئ  دراسته  يف  بطلميوس  أخطاء  من  کثريًا  سنان  بن  جابر  بن  حممد 
املعارف اإلسالميئ. وکذلک الکندّي يعقوب بن إسحاق الذی أصلح وصّحح بعض ما 
کان يرتجم عن اليونانيئ والسريانيئ وله تهذيباٌت لکثري مما ترجم. (ضيف، التا، العصر 

العباسي الثاين: ١٣٩ -١٣٦)
الذی درسه  لبطلميوس  إلی کتاب املجسطّي  ينبغی أن نشري  التفنيد  وأّما يف جمال 
احلسُن بن اهليثم وفّنَده بصورئ علميئ دقيقئ يف الشکوک علی بطلميوس. (عبد القادر 

حممد، التا: ٧١)
والعلماء  املرتمجني  انتباَه  اسرتَعت  املرتمجَئ  املؤلفاِت  هذه  أّن  تقّدم  مما  ُيستنتج 
وحّرضتهم علی الدراسئ فيها حيث متّثلت مظاهُر هذه الدراسئ يف الشرح، واالختصار، 
للخلق واإلبتکار، فما  والنقد، والتصحيح والتفنيد مث وّطأت الطريق وأضاءت احملجَئ 
کان علی العلماء إال أن يتواصلوا الطريَق ويسامهوا يف أصول العلم وفروعه وحييطوا 

جبميع ألوان الثقافئ واملعرفئ.
کما أوردت املصادُر أّن العرَب کانوا يف العلوم تالميَذ اهلنود، والفرس واليونانيني، 
لکنهم جنحوا جناحًا کبريًا (احلسني، ٢۰۰٥م: ٤٩٨) وانتقلوا من طور النقل إلی طور 
اخللق واإلنتاج العلمّي األصيل بسرعئ مذهلئ، فقد ظهر من بينهم جهابذُئ کباٌر وعلماُء 
أعالٌم ومفّکرون أفذاٌذ ألّفوا وابتکروا واکتشفوا حتی فاقوا أساتذَتهم األجانَب وبذلک 
الوقت  األروبيُئ يف  إليه احلضارُئ  انتهت  الذی  الطويل  الطريق  بعيدًا يف  قطعوا شوطًا 

احلاضر. (مرحبا، ١٩٩٨م: ٢٣١-٢٣۰)
قد جتّلی ابتکاُر العرب العلمّي بأوضح صورئ يف علوم الطب والرياضيات والَفَلک 
العامل  يف  ظهرت  ألنّها  نظرًا  «األوائل»  علوُم  عليها  أطلق  اليت  والفلسفئ  والکيمياء 

اإلسالمّي بعد ترمجئ الرتاث األجنّيب القدمي. (إمساعيل، ١٩٩٢م: ٢۰٦)
بالنسبئ لعلم الطّب استعان أطباُء العرب بالکتب الطبيئ «ألبقراط» و«جالينوس» 
وغريمها من أطباء اليونان واّطلعوا علی طّب اهلنود باإلضافئ إلی تفّوقهم يف ميدان 
البحث والتجربئ واالختبار يف احلقول الطبيئ ومن تفاعل هذه العناصر ومتازجها َنِضَج 

علُم الطّب وَبَرَز أطباُء کباٌر. (زيدان، التا: ٢۰٢؛ قدورئ الشامی، ١٩٩٧م: ٢٤٩)
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امللقب جبالينوس  (٨٦٥-٩٢٥م)  الرازّي  زکريا  بن  أّن حممد  علی  الباحثون  جيمع 
بالقرب من طهران عاصمئ  الری  ُولد يف  إّنه  العباسي.  العصر  أطباء  العرب من أشهر 
ايران. أقدم علی تعّلم الطّب ونبغ فيه. لقد أّلف حنو مائتی کتاب وکان نصُف هذا العدد 
متعلقًا بالطّب. من مؤلفاته املشهورئ کتاُب احلاوي الذی ذاعت شهرُته يف أروبا وُترِجم 
إلی الالتينيئ وُطِبَع عّدَئ مّرات. قد َوصف املستشرُق الطبيُب ماكس مايرهوف بأّنه أكُرب 
موسوعئ يف الطّب كتبها طبيب مبفرده وقد َمجع الرازی فی هذا الکتاب طبَّ اليونان 
والسريان والعرب القدماء وأضاف إلی کل ذلک خربَته الشخصيئ وجتارَبه ولقد َکتَب 
فيه  َتناول  فإذا  حياته.  من  األخريئ  األعوام  معرفُته يف  اكتملت  أن  بعد  الکتاَب  هذا 
مرضًا من األمراض ذكر ما قاله عنه املؤلفون من اليونان والسريان والعرب والفرس 
واهلنود مث اّتبع ذلك بتجربته ورأيه وكثريًا ما جتّلي فيهما حذُقه وصدُق إدراكه. (كفافی، 

١٩٧۰م: ٥٦)
باإلضافئ إلی هذه الكتب للرازّي رسائُل أشهرها «اُجلَدِرّی واحلصبئ» وهی أّوُل 
العرب. (احلسني،  الطبيئ عند  التآليف  مفاخر  وُتعّد مفخرًئ من  الباب  ُكتب يف هذا  ما 

٢۰۰٥م: ٥۰٥)
ّيات كما  أّوُل َمن استخدم املاَء البارَد يف ِعالج اُحلمِّ أّنه  ق الرازّي  وُيذكر ِمن تفوُّ
أّنه تكّلم عن اَحلَصی يف الُكليئ واملَثانئ بدقئ متناهيئ، (التليسی، ٢۰۰٤م: ٢٩٥) فضال 
اُجلَدرّی  مرَض  واكتشافه  الزئبق  وفتيلَئ اجلرح ومراهم  ابتكاره خيوَط اجلراحئ  عن 
واحلصبئ واخرتاعه املسهالِت والرتاكيَب الكيمياويَئ الطّبيَئ. (قدورئ الشامی، ١٩٩٧م: 

(٢٥١
وكان اسُم ابن سينا (٩٨۰-١۰٣٧م) أملَع اسم بعد الرازّي يف تاريخ الطّب العرّيب 
ق عليه يف الفلسفئ.  ولقد كان الرازّي يتفّوق علی ابن سينا يف الطّب ولكن ابن سينا تفوَّ

فقد ُولد بالقرب من خباری ولُقِّب لشهرته بالشيخ الرئيس. (احلسني، ٢۰۰٥م: ٥۰٦)
له مؤلفاٌت تدور حول الفلسفئ، والطّب، واهلندسئ، واإلهليات، وفقه اللغئ والفنون 
(املصدر نفسه: ٥۰٦) ومن أشهرها «القانون يف الطّب» الذی ظّل ُيدَرس يف جامعات 
الطّب  علم  يف  اليونانيني  تراَث  الكتاب  هذا  يف  سينا  ابُن  َمجع  قد  قرون.  لعّدئ  أروبا 
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وكذلك ما أضافه العرُب إلی ذلك الرتاث. إّن هذا الكتاَب موسوعٌئ ضخمئ تتناول 
الطبَّ العام ومفرداِت األدويئ واألمراض التی ُتصيب كلَّ عضو من أعضاء اجلسم مث 

التشخيص والدواء. (علي حسن، ١٩٨٦م: ٣١٥؛ کفافی، ١٩٧۰م: ٥٨)
َبَرَع ابُن سينا يف التمييز بني شلل الدماغ الناتج عن سبب خارجّي والشلل الدماغّي 
الناتج عن أسباب داخليئ واحتقان الدماغ ومعاجلته بالتربيد واكَتشف السكتَئ الدماغيئ 
وشلَل الوجه ووصف مرض السّل الرئوی، وعدواه، وأمراض اُجلذام، والُبهاق، والَربَص 
األبيض وشّخص الكثري من أمراض العني، واألمراض التناسليئ وعدواها وتوّصل إلی 
السحايا وأنواع احلصی  التهاب  أمراضها ومعرفئ  تشريح احليوانات واكتشاف بعض 

(املثانئ والُكَلی) واهتّم بتحضري األدويئ. (قدورئ الشامی، ١٩٩٧م: ٢٥٢ -٢٥١)
يد  تقّدمت علی  فقد  التی تشمل اجلَرب واحلساب واهلندسئ  الرياضيئ  العلوُم  وأّما 

علماء العرب بعد نقل الكتب اليونانيئ واهلنديئ.
إّن العرَب قد نقلوا كتابني يونانيني يف اجلرب أحد مها لذيوفانتوس واآلخر ألبرخس. 
وقد وجد الباحثون بعد نهضئ التمّدن احلديث أّن ما كتبه هذان ليس من اجلرب يف شيٍء 
أو هی أصوٌل ضعيفٌئ ال ُيعتدُّ بها وهم يعتقدون أّن اجلَرب من موضوعات العرب. (زيدان، 
التا: ٢١٧) وأّن حممد بن موسی اخلوارزمّي أكرب العلماء الرياضيني هو الذی اكتشف 
علَم اجلرب وقواعده وأعطاه اَمسه الذی شاع من بعده يف العامل كله. (ضيف، التا، العصر 
العباسي األول: ١١٥) ومن أشهر مؤلفاته يف اجلرب كتاب «اجلرب واملقابلئ» الذی مجع 
بني ما عثر عليه من األصول اجلربيئ عند اليونان واهلنود والفرس فاستخرج منه اجلَرب 
العريبَّ. (زيدان، التا: ٢١٧) واخرتع جربًا عصريًا إذ َحّول األعداَد اجلربيَئ إلی عناصَر 
كما أّن األعداَد أصبحت خاضعئ لقواعَد ثابتٍئ تنطبق علی كل احلاالت املتشابهئ وهذه 
القاعدُئ العاّمُئ هی ما ُيسّمی بالدستور عند اخلوارزمّي. (قدورئ الشامی، ١٩٩٧م: ٢٦٤)

األروبيئ حتی  اجلامعات  مستخدمًا يف  وظّل  الالتينيئ  إلی  ُترجم  الكتاَب  هذا  إّن 
القرن السادس عشر وكان ُيعّد أهمَّ الكتب الرياضيئ وإليه َيرِجع الفضُل يف نقل علم 

اجلرب إلی أروبا. (كفايف، ١٩٧۰م: ٦۰)
ومل يتوّقف علُم اجلرب عند العرب علی ما قّدمه اخلوارزميُّ ولكنهم طّوروه إلی أبعد 
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من ذلك حني َحّلوا معادالِت الدرجئ الثالثئ مما أدهَش علماَء الغرب ويّتضح ذلك من 
خالل مؤلفات البتانی وثابت بن قره وغريهم. (التليسي، ٢۰۰٤م: ٣۰٩)

وإلی اخلوارزمّي ُيعَزی فضُل التقّدم يف علم احلساب أيضًا. َيری الباحثون أّنه َوضَع 
علَم احلساب مفيدًا من خربئ اهلنود يف نظام األرقام التی سّهلت كثريًا من املشكالت 

احلسابيئ. (إمساعيل، ١٩٩٢م: ٢۰٦؛ التليسی، ٢۰۰٤م: ٣۰٨)
وكان كتاُبه يف احلساب األول من نوعه حيث الرتتيب والتقريب واملادئ وله أعظُم 
الفضل يف تعريف العرب والالتني من بعدهم بنظام العدد اهلندّي وظّل علُم احلساب لعدئ 
قرون مقرونًا باسم الغوريثمّي نسبئ إلی اخلوارزمّي. (علي حسن، ١٩٨٦: ٣١٦؛ ضيف، 

التا، العصر العباسي األول: ١١٥)
أّما اهلندسُئ فقد ازدهرت بعد ترمجئ كتب أعالم اليونان مثل «اقليدس» و«ارمشيدس». 
(إمساعيل، ١٩٩٢م: ٢۰٦) فقد كان لرتمجئ هذه الكتب أثٌر كبري يف حتريض العرب علی 
كتاب األصول القليدس  نسق  كتابًا علی  هيثم  ابُن  أّلف  كما  اهلندسيئ.  الكتب  تأليف 
حسن،  (علي  اهلندسئ.  يف  مصنفًا  وعشرين  ثالثه  يعقوب  بن  إسحاق  الكندّي  ووضع 

١٩٨٦م: ٣١٦؛ قدورئ الشامی، ١٩٩٧م: ٢٦٢)
ومما أحدثه العرُب يف اهلندسئ أنّهم طّبقوها علی املنطق وقد فعل ذلك ابُن اهليثم يف 
أوائل القرن اخلامس للهجرئ، فإّنه أّلف كتابًا َمجع فيه األصوَل اهلندسيئ والعدديئ من 
اقليدس وابلونيوس ونّوع فيها األصوَل وقّسمها وَبرهَن عليها برباهني نظمها من األمور 

التعليميئ واحلسيئ واملنطقيئ. (زيدان، التا: ٢١٧)
واشتهر من علماء العرب يف اهلندسئ: آُل موسی وهم أبناء موسی بن شاكر الذين 
برزوا يف قياس السطوح الكرويئ واملستويئ، (قدورئ الشامی، ١٩٩٧م: ٢٦٣)، واحلسن 
بن موسی بن شاكر اشتغل يف استخراج مسائل هندسيئ مل يستخرجها أحٌد من األولني 
كقسمئ الزاويئ إلی ثالثئ أقسام متساويئ وطرح خطني بني خطني ذي توال علی نسبئ 

(كذا). (زيدان، التا: ٢١٧)
فضلًا عن هؤالء العلماء جيب أن نشري إلی البريوّين الذی يصفه املؤرخون بأّنه عقليٌئ 
ال يكاد ُيوَجد هلا مثيٌل فهو من أبرز علماء ومفّكری اإلسالم الذين ظهروا يف الفرتئ من 
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منتصف القرن الرابع اهلجري إلی منتصف القرن اخلامس اهلجري. فقد عاجل البريوينُّ 
األشكاَل اهلندسيئ املنتظمئ وأوجَد أطواَل األضالع عن طريق حّل معادالت الدرجئ 
ل من خالهلا إلی إمكانيئ إجياد مقدار  الثانيئ والثالثئ وله معادالٌت يف هذا الصدد توصَّ

اجليب بأی عدد من األرقام العشريئ. (التليسی، ٢۰۰٤م: ٣١۰)
وخالصُئ القول أّن اخلوارزميَّ والبتاّين والبريوّين قد أسهموا كثريًا يف تقّدم العلوم 
الرياضيئ بصفئ خاصئ ألنّهم أّوُل َمن أدخل النظاَم العشرّي يف األعداد احلسابيئ ذلک 
أّن اليونان کانوا يستعملون يف العدد احلروف األجبديئ للعّد من ١ حتی ٩٩٩ مث الشرطئ، 

والشولئ والنقطئ للعدد فيما بعد ذلک حتی اآلآلف. (التليسی، ٢۰۰٤م: ٣١۰)
وللعرب حظٌّ وافٌر يف تطّور علم النجوم أو الَفَلک وفضٌل کبٌري عليه. إّن األسباَب 
الَفَلک إذ حيتاجون  بعلم  ليهتّم العرُب  العاّمئ اليت تتصل مبصاحل املسلمني کانت کافيئ 
وشهر  القمرّي  الشهر  يف  اهلالل  ميالد  ومعرفئ  الصالئ  حمراب  وضبط  التقاومي  يف  إليه 
رمضان واملناسبات الدينيئ کاألعياد والوقوف بعرفئ وغريها. لذا أنّهم مجعوا يف الَفَلک 
بني مذاهب اليونان واهلند والفرس واّتبعوا املنهَج العلميَّ يف جمال البحث فيه وطّبقوا 
الرياضياِت أبرَع تطبيق واخرتعوا وصّمموا اآلالِت املعينَئ التی حيتاج إليها الراصُد يف 

مجع معلوماته ونهضوا بهذا العلم. (زيدان، التا: ٢١١؛ التليسی، ٢۰۰٤م: ٣١٣-٣١٢)
وَبرز يف الَفَلک علماُء کباٌر منهم أمحد بن حممد بن کثري الفرغاين الذی حّدد بدقئ 
طوَل السنئ الشمسيئ ومواقع بعض النجوم (قدورئ الشامی، ١٩٩٧م: ٢٦۰) وله کتٌب 
خمتلفه يف األسطرالب (آلئ لقياس مواقع وأبعاد النجوم وارتفاع اجلبال) وکتابه «أصول 
تأثريًا کبريًا حتی عصر کوبرنيقوس.  الالتينيئ وترک هناک  إلی  ُترجم کثريًا  الَفَلک» 

(ضيف، التا، العصر العباسي الثاين: ١٣٥)
ومن نابهي الَفَلکيني البتاينُّ حممد بن جابر سنان املتوفی سنئ ٣١٧ وال ُيعلم أحٌد 
يف اإلسالم بَلغ مبلَغه يف تصحيح إرصاد الکواکب وامتحان حرکاتها وکان له مرصٌد يف 
الرقئ علی نهر الفرات وله زيٌج (کتاب فيه جداوُل حرکات الکواکب ُيؤخذ منها التقوُمي) 
جليٌل ضمنه أرصاد النريين وإصالح احلرکات املثبئ هلما يف کتاب املجسطّي لبطلميوس 

وُترجم زُجيه إلی الالتينيئ. (املصدر نفسه: ١٣٦)
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له قواعده، ومناهجه  الَفَلک  البتاّين والفرغاّين جعال علَم  أّن  الباحثني  بعُض  َيری 
وأدواته. (إمساعيل، ١٩٩٢م: ٢۰٧) إلی جانبهما اشتهر اآلخرون يف علم الَفَلک منهم 
حممد بن موسی اخلوارزمّي فضال عن اشتهاره يف الرياضيات التی تقّدم ذکُرها. کان له 
علٌم واسٌع يف النجوم فاصطنع زجيًا َمجع فيه بني مذاهَب اهلند والفرس والروم فجعل 
أساَسه علی السند هند وخالفه يف التعاديل وامليل فجعل تعاديَله علی مذهب الُفرس 
وجعل ميَل الشمس علی مذهب بطلميوس واخرتع فيه أبوابًا حسنئ فاستحسنه أهُل 

عصره وطاروا به يف اآلفاق. (زيدان، التا: ٢١١)
ومن مشهوري الَفَلکيني أيضًا أبو معشر البلخّي املتوفی سنئ ٢٧٢ الذی أّلف کثريًا يف 
الَفَلک وکان له تأثٌري واسع يف العرب ومسيحي العصور الوسطی وُترمجت له کتٌب کثريئ 
إلی اللغئ الالتينيئ. (ضيف، التا، العصر العباسي الثاين: ١٣٥) ومنهم أيضًا أبو الوفاء 
مبعادلئ  ُمسّيت  القمر  مواقع  لتقومي  الضروريئ  املعادالت  الذی عرف إحدی  البوزجاين 
وکذلک  القمر  عرض  يف  الثالث  االختالف  وحدود  القمر  عروض  واختالف  السرعئ 

البريوّين الذی اهتّم بتصحيح األطوال األرضيئ. (قدورئ الشامی، ١٩٩٧م: ٢٦۰)
الکيمياء  والَفَلک طّوروا علَم  الطّب والرياضيات  العرُب علَم  ما طّور  وعلی حنو 
أيضا کما تقّدم أّن خالد بن يزيد بن معاويه ختّلی عن احلکم وتفّرَغ لعلم الکيمياء يف 
العصر األموي وَيری بعُض الباحثني أّنه أّوُل من اشتغل يف نقلها إلی العربيئ، نقلها عن 
مدرسئ اإلسکندريئ، معتمدًا علی مصادر يونانيئ وعنه أخذ جعفر الصادُق املتوفی يف 
سنئ ١٤۰ إمام الشيعئ اإلماميئ الذی أحاَط بأسرار کثريئ من العلوم الدينيئ والدنيويئ. 

(زيدان، التا: ٢۰٦؛ إمساعيل، ١٩٩٢م: ٢١۰)
ُيستنتج مما تقّدم أّن علَم الکيمياء نُقل إلی العربيئ يف العصر األموّي وخطی خطوات 
الکثري  معرفئ  إلی  العلماُء  توّصل  عندما  العباسي  العصر  يف  ازدهر  لکّنه  التقّدم  حنو 
کماء  الکيميائيئ  املرکبات  کبري من  ومتّکنوا من حتضري عدد  الکيمياء  أسرار علم  من 
الِفّضئ (احلامض النرتيک)، وماء الذهب (النرتوهيد کلوريک)، وأکسيد الزئبق، ونرتات 
الفضئ، وکربيتات احلديد، وثاين أکسيد املنغنيز لصناعئ الزجاج کما استطاعوا ُصنَع 
البارود، والصابون، والورق، واحلرير، واألصباغ، ودبغ اجللود، والروائح العطريئ، ومواّد 
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١٩٩٧م:  الشامی،  قدورئ  ٣۰۰؛  ٢۰۰٤م:  (التليسی،  و...  والشمع  والزيوت  التجميل، 
(٢٦٦

اجلهنم  وحجر  والکحول،  البوتاَس،  الکيميائيون  اکتشف  فقد  ذلک  إلی  باإلضافئ 
وملح  والنطرون،  والبورق،  والزرنيخ،  الزئبق)،  السليمانی(کلوريد  و  الفضئ)،  (نرتات 
النشادر أو النوشادر (کلوريد األمونيوم) وغريها من االکتشافات. واليزال الکثُري من 

أمسائها حتی اليوم يشهد علی أصلها العرّيب. (احلسني، ٢۰۰٥م: ٥۰٩)
الفوالذ،  وصناعئ  الطبيئ،  األدويئ  لصناعئ  بالکيمياء  العرب  علماُء  استعان  وقد 
واألقمشئ، وصقل املعادن وصناعئ الورق من القطن وفيما بعد انتقلت هذه الصناعئ إلی 

األندلس فأروبا. (قدورئ الشامی، ١٩٩٧م: ٢٦٦)
وأهمُّ َمن ُيذکر من علماء الکيمياء جابر بن حّيان الذی تلّقی علَمه علی يد جعفر 
َوقَف  الکيمياء حيث  إّن جابر اشتهر يف  الذکر.  الشيعئ اإلماميئ اآلنف  إمام  الصادق 
علی تفسري أسباب الربودئ، واليبوسئ، واحلرارئ والرطوبئ (إمساعيل، ١٩٩٢م: ٢١۰) 
عرَف  کما  للخّل  اجلزئي  التقطري  املرکز عن طريق  اخلليک  عرَف جابر حامَض  وقد 
ثاين أکسيد املنغنيز يف صناعئ الزجاج بعد إزالئ اللون األخضر أو األرزق منه فضال 
عن معرفته تنقيَئ املعادن من الشوائب املختلطئ بها وحتضريه الزرنيَخ. (خليل النجار، 

٢۰۰٩م: ٢۰۰)
ُتنسب إليه کتٌب کثريٌئ يف الکيمياء َتبلغ ما َيقرب من مائئ باللغتني العربيئ والالتينيئ. 

(كفايف، ١٩٧۰م: ٦۰)
إلی جانب جابر بن حيان شهدت احلضارُئ العربيئ يف العصر العباسّي علماَء آخرين 
م ذکُره. إّنه قد درَس  يف علم الکيمياء منهم حممد بن زکريا الرازّي الطبيب الذی َتقدَّ
الکيمياَء يف صباه مث حتول عنها إلی علم الطّب. (املصدر نفسه: ٥٦) للرازي اثنا عشر 
مؤلفًا يف الکيمياء ومن أهّم ما وضعه يف هذا العلم «کتاب األسرار» الذی تقلب علی 
أيدی احملررين مث نُقل إيل الالتينيئ فأصبح مصدرًا رئيسيا للکيمياء إلی أن خلفته تآليف 

جابر بن حيان. (احلسني، ٢۰۰٥م: ٥۰٥)
أّما علُم الفيزياء فقد أفاد املسلمون بصدده من کتب اليونان وأضافوا إليه إضافاٍت 
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العلم کالوقوف علی قوانني احلرکئ  صائبًئ وقد توّصلوا إلی نظريات جديدئ فی هذا 
والسکون وقوانني املاء وأفادوا منها يف َجّر األثقال والتحکم يف مياه اآلبار والينابيع. 
فضال عن ذلک وضعوا قانوَن «الذبذبئ» الذی وّظفوه يف صناعئ املزاول والساعات کما 
طَل، واملثقال والَقّبان ووّظفوها فی املوازين. (إمساعيل، ١٩٩٢م:  عرفوا الِقنطاَر، والرَّ

(٢١١
وَبرَز فی هذا العلم بعُض العلماء کاحلسن بن احلسن بن اهليثم، وابن اخلازن البصرّي 

والبريوّين.
أّما البريوينُّ فهو أشهُر من عمل يف هذا املجال. إّنه قد استخدم قانوَن أرمخيدس 
من  لعدد  النوعّي»  «بالثقل  ُيسّمی  ما  اکتشاف  يف  مّرئ  ألّول  وجنح  استخدام  أحسَن 
. (قدورئ  املعادن واألحجار الکرميئ واستعمل لذلک ميزانًا خاصًا ّمساه امليزاَن الطبيعيَّ

الشامی، ١٩٩٧م: ٢٦٧؛ إمساعيل، ١٩٩٢م: ٢١١)
وقد تفّوق ابُن اهليثم يف البصريات والضوء وقد بلغت شهرُته يف هذا املجال أوَجها، 
إذ توّصل إلی معرفئ خصائص األبصار واملرايا والظالل وغريها. وَيرِجع الفضُل إليه يف 
وضع القسم الثاين من قانون االنعکاس وهو القسُم الذي يثبت فيه أّن زاويتی السقوط 
واالنعکاس واقعتان يف مستوی واحد. أّما القسُم األول من القانون القائل بأّن زاويَئ 
السقوط ُتساِوی زاويَئ االنعکاس فقد وضعه اليوناُن، کما توّصل ابُن اهليثم إلی وضع 
جداوَل دقيقٍه بعد جتارب ُمضنيئ لتحديد معامالت االنکسار لبعض املواّد. (التليسی، 

٢۰۰٤م: ٣۰٢؛ إمساعيل، ١٩٩٢م: ٢١١)
له مؤلفاٌت کثريئ يف هذا العلم منها کتاُب «املناظر» الذی عاَجل فيه تشريَح العني 
وکيفيئ الرؤيا وانکسار الضوء وانعکاسه وغريها من البحوث التی أذهلت األروبيني 
حيث أخذوا عن کتبه وبََنوا عليها نظرياِتهم احلديثَئ يف علم الضوء. (التليسی، ٢۰۰٤م: 
٣۰٢) کما قيل إّن علماَء القرون الوسطی الغربيني کروجرباکون، وکوبرنيکوتن، وغاليليو 
النّظارات.  اخرتاَع  أوَحت  الضوء  کتاباِته يف  وأّن  البصريات  عنه يف  أخذوا  وغريهم 

(احلسني، ٢۰۰٥م: ٥١١)
بفضل  بارزًا  تقدمًا  الفلسفئ  علُم  َشهَد  کذلک  الذکر  اآلنفئ  العلوم  إلی  باإلضافئ   
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وقد  وَدَرسوها  وَشرحوها  العربيئ  اللغئ  إلی  اليونان  فلسفَئ  العرُب  نقَل  لقد  الرتمجئ، 
استطاعوا يف دراساتهم أن يوّفقوا بني الدين والفلسفئ، فلم تتعارض فلسفُئ اليونان مع 
عقيدتهم يف التوحيد بل کثريًا ما اسُتخدمت الفلسفُئ للدفاع عن التوحيد وکان من مثار 
ذلک أن قّدموا لغرب أروبا فکرًا جديدًا َجنح يف أن يؤّلف بني الفکر الفلسفّي وبني الدين. 

(کفافی، ١٩٧۰م: ٥٥)
وقد اهتّم فالسفُئ العرب بفلسفئ أرسطو أکثر من اهتمامهم بأی فيلسوف آخر وإن 
جاء أفالطون يف املرتبئ الثانيئ. واعتربوها مدرسًئ واحدئ وهذا ال يعنی أنهم مل يعرفوا 
ِسوی هذين الفيلسوفني ال بل أنهم عرفوا معظَم فالسفئ اليونان مبا فيهم سقراط وحتی 
مذاهبهم الفلسفيئ املختلفئ، فإلی أرسطو نسبوا فنونًا کثريئ وعرفوا کثريًا من کتبه التی 
ترمجوها إلی العربيئ ويبدو أّن متيزه يرجع إلی املنطق السليم الذی استخدمه وکان له 
عّدُئ کتب قد ترمجوا بعضها وکانوا ينظرون إليه بأنه املعلُم األول وسريًا علی منواله، 
استخدَم فالسفُئ العرب املنطَق وطّوروه علی أيديهم إلی علم بقصد استخالص احلقائق 

واستخدموه يف مجيع علومهم. (التليسی، ٢۰۰٤م: ٣۰٥)
وأفالطون  أرسطو  من  اإلفادئ  حدَّ  جتاوزوا  العرب  فالسفَئ  أّن  بالتنويه  واجلديُر 
کاملني  وإحساس  إملام  يف  ّمتت  هذه  اإلبداع  عمليَئ  وأّن  اإلبداع  حّد  إلی  وغريمها 

مبقتضيات املجتمع اإلسالمّي السياسيئ والفکريئ. (إمساعيل، ١٩٩٢م: ٢٣١)
العصر  هذا  به يف  نلتقی  فيلسوف  لکلمئ  الدقيق  باملعنی  فيلسوف عريب  أّوَل  ولعلَّ 
هو الکنديُّ يعقوب بن إسحاق وهو عريبٌّ أصيٌل من قبيلئ کنده ولذلک لُقِّب بفيلسوف 
العرب، (ضيف، التا، العصر العباسي الثاين: ١٣٩- ١٣٨) وکان ُيَعّد ِمن ُحّذاق الرتامجئ 
الفلسفئ وحذا يف  بينها  العلوم من  أّلَف مخسني تأليفًا يف أکثر  وله ترمجاٌت عديده. قد 

تآليفه الفلسفيئ حذو أرسطو. (زيدان، التا: ١٩٧-١٩٦؛ التليسی، ٢۰۰٤م: ٣۰٦)
ويليه أبو نصر الفارايب املتوفی سنئ ٣٣٩ هـ، أصله من فاراب ببالد الرتک لکّنه 
فارسّي املنتسب وقد نشأ يف الشام واشتغل فيها وکان فيلسوفا کاملًا درَس کلَّ ما َدرسه 

الکنديُّ يف الفلسفئ والتحليل وأحناء التعاليم. (زيدان، التا: ١٩٧)
َمثَّ  الفلسفئ علی نسق کتب أرسطو وِمن  لغًئ وتصانيفه يف  أتقَن سبعني  إّنه  قد قيل 
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وصلت  الفاراّيب  وبفضل  أرسطو  هو  األوَل  املعّلَم  أّن  حيث  الثاين  املعلُم  عليه  أطِلق 
فلسفُئ أرسطو إلی أقصی ما تصل إليه من ازدهار وإن کان قد اهتّم بفلسفئ أفالطون 
أيضًا. وبفضل شروح الفاراّيب للفلسفئ اليونانيئ وحتليله ألبعادها متّکن من تقريبها إلی 
الفکر اإلسالمّي ّمما مل تعرف قبل علی يد الکندّي حتی ّمساه صاعد األندلسّي فيلسوف 

املسلمني باحلقيقئ. (التليسی، ٢۰۰٤م: ٣۰٦).
فضلًا عن الکندّي والفاراّيب برَع ابُن سينا الطبيُب يف علم الفلسفئ أيضا وال تقّل 
أرسطو  بعد  الثالث  باملعلم  ُعرف  إّنه  حتی  الطّب  يف  شهرته  عن  الفلسفئ  يف  شهرُته 
والفاراّيب وله کتٌب کثريئ يف فلسفئ أرسطو وأفالطون واألفالطونيئ احلديثئ- نسبئ إلی 
أفلوطني- تشهد له بالرباعئ يف صناعئ الفلسفئ وتطّورها علی يديه. ومن أشهر مؤلفاته 
الفلسفيئ کتاُب الشفاء، وکتاُب اإلشارات وتسُع رسائل يف احلکمئ وغريها. (التليسی، 

٢۰۰٤م: ٣۰٧)
يّتضح مما ورد آنفا أّن نقَل العلوم األجنبيئ إلی اللغئ العربيئ قد ّمت فی ِظّل الرعايئ 
وبفضل  العباسّی  العصر  فی  احلرکئ  هذه  علی  اخللفاُء  أسبغها  التی  املستنريئ  الواعيئ 
التجاوب العظيم الذی لقيته بني علماء العرب ومفّکريهم وکان هؤالء ميّثلون - مبجرد 
وجودهم – دوَر املذيب القوی للمؤثرات األجنبيئ التی تقّبلوها متهيدًا هلضمها وإبداع 
صور جديدئ منها. واحلقُّ أّن انتقاَل العلوم إلی بالد العرب ملَِن أجلِّ احلوادث فی تاريخ 
املختلفئ  واألمم  العرب  بني  والتارخيّی  اَحلضارّی  الصراع  هذا  ففی  اإلنسانّی.  الفکر 
اکتسبت الشخصيُئ العربيُئ مساٍت جديدًئ وقسماٍت عديدًئ صلبًئ کانت من أهّم العوامل 
فی إذکاء الروح العلميئ ونشر الفکر العلمّی علی أوسع نطاق مما أتاح لألمئ العربيئ أن 

تقوی وتستعلی بالعلم.
العرُب  أقبَل  التی  العلوَم  أّن  العلميئ،  احلرکئ  عن  حديثنا  فی  ذکُره  جيدر  ّمما  إّن 
عليها وعنوا بدراستها کثريٌئ متنوعٌئ فهی ُتصنَّف إلی علوم أصليئ وعلوم دخيلئ فالعلوُم 
األصليُئ هی التی نَبتت فی جّو اإلسالم وَترعرعت علی أيدی علماء العرب مث جاءها 
نََبتت  التی  العلوم  تلک  فهی  الدخيلئ  العلوم  وأّما  وازدهرت  فَنَمت  اخلارجّی  اللقاُح 
خارج بالد العرب وعلی أيد غري عربيئ ّمث دخلت بالد العرب فأخصبت فيها وارتقت 

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

٢٨/ فصليئ إضاءات نقديئ، السنئ ٢، العدد ٦، صيف ١٣٩١ش

وتطّورت تطّوَرها اهلائَل العظيم بعد نقلها إلی اللغئ العربيئ. 

النتيجئ 
ُيستنتج مما تقّدم أّن حرکَئ نقل العلوم األجنبيئ إلی اللغئ العربيئ من أخطر احلرکات 
الفکريئ التی شهدتها األمُئ العربيئ يف أزهی عصر من عصورها وأعظم عهد من عهود 
واملجد  بالفکر  وأغناها  تارخيها  مراحل  من  مرحلئ  وأخصب  شأنها  وارتفاع  تطّورها 

واحليائ. وّمما ال ريب فيه أّن هلذه احلرکئ نتائَج ضخمًئ نشري إلی أّمهها فيما يلي:
١. تفاعُل الفکر العرّيب والذوق العرّيب بأذواق وأفکار بلغت شأوًا بعيدًا من التقّدم 
الفهم،  الوعی، وُجودُئ  وَيقظُئ  القرائح،  وَتفّتُق  َتفّتُح األذهان،  فنتج عن ذلک  والنضج، 
وُمجوُح العقل، واإلسراُف يف التفکري وتغّريُ نظرئ اإلنسان العريب إلی نفسه وإلی حميطه 

مما جعله ُيعيُد النظَر يف معنی احليائ، والوجود واملصري.
٢. اتساُع َثقافئ العرب بالعلوم، واملذاهب والفلسفات وإغناء ُتراثهم العقلّي بکثري 

من املعانی واألفکار.
٣. ظهوُر کثري من العلماء الکبار الذين أخذوا الرتاَث العلمّی عن األمم السابقئ مث 
َبرعوا وقاموا باالکتشافات واالخرتاعات يف َشّتی املجاالت العلميئ وَخّلفوا ألبنائهم 
بني  االحتکاک  أروبا خالل  وَنشروه يف  فيه عصارئ جتاربهم  تراثًا ضخمًا  ولإلنسانيئ 

العرب واألجانب أثناَء العصور الوسطی.
٤. تأّثُر اللغئ العربيئ بکثري من اللغات وتأثُريها فيها، لقد اغتنت وأغنت، وأخذت 
ها  منُُوَّ الفکرّي والتطّور اَحلضارّي ومنََت  التفاعل  وأعطت يف حرکئ دائمئ مستمرئ من 
م هلا من ثقافات وما ُصبَّ فيها من معارَف  الطبيعيَّ وهضمت خالياها القويئ کل ما َقدَّ
وانتشرت  آفاُقها  فاتسعت  عجيبًا  رائعًا  استيعابًا  واستوعبتها  مجيعًا  َفَوِسعتها  وعلوٍم 
ِظالُهلا وأصبحت لغَئ العلم والثقافئ وأداًئ طيعًئ يف أيدی الباحثني والعلماء طواَل عصور 

االزدهار.
الشرعيئ  علومهم  معاجلئ  يف  األجنبيئ  واملدارک  املقاييس  من  العرب  استفادُئ   .٥
والتقسيم،  والتنظيم،  بالتعريف،  العنايئ  وفی  وتبويبها  الکتب  تنسيق  ويف  واللغويئ 
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واملقارنئ والتسلسل فی عرض األفکار، واآلراء، واملذاهب واملعتقدات؛ وبالتالی يف 
صقل التفکري، وکبح العشوائيه واالرجتال فيه.

َرت  وَفجَّ أقصاها  إلی  أدناها  ِمن  العربيئ  الرتمجُئ جوَّ احليائ  َغَزت  لقد   واخلالصُئ 
الفکر  آفاَق  عت  َوسَّ اليت  التوعيئ  أداَئ  کانت  لقد  اخلّالقَئ.  واملواهَب  الکامنَئ  الطاقاِت 
انطلق  وهکذا  األخری  األفکار  وبني  بينه  والتفاعل  احلوار  جماالِت  وَفتحت  العرّيب 
العرُب لبناء حضارئ عتيدئ وعمران ُمزدهر ونهضئ فکرّيئ شاملئ بعيدئ املدی َعمَّت أبناَء 

مجيع البلدان التی انبّثوا فيها وکانت عليهم خريًا وبرکئ.
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