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Abstract: 
By the advent of Islam, the Arabic language became the 
academic language and most of the rich literature written in 
Greek, Persian or Hindi was translated in Arabic. This paper 
investigates the medium and elements of transmission of 
Greek Literature into Arabic language. A large number of 
Greek sources were translated into Arabic language during 
the Abbasid rule. The Arabs translated these Greek sources 
and then learned over again all they had already learned, 
correcting and verifying their earlier knowledge. Similarly, 
the Greek works were transmitted via Indian sources which 
might have been derived by Greek heritage. Thus, there 
came a second channel of transmission indirectly through 
India, mathematical and astronomical work, all a good deal 
developed by Indian scholars, but certainly developed from 
material obtained from Alexandria in the first place. This 
material had passed to India by the sea route which 
connected Alexandria with north-west India. Then there 
was also another line of passage through India which seems 
to have had its beginning in the Greek kingdom of Bactria, 
one of the Asiatic states founded by Alexander the Great, 
and a land route long kept open between the Greek world 
and India. Further, there were some scattered minor sources, 
unfortunately little known, such as the city of Harran, an 
obstinately pagan Greek colony planted in the middle of a 
Christian area, which probably made its contribution, 
though on a smaller scale. The article shows that the 
mentioned elements played a great role in transferring 
Greek heritage into Arabic heritage. 
Keywords: Culture, Greek Knowledge, Indian 
Intellectuals, Transmission of Knowledge, Translation 
studies, Islamic Heritage.  

ا قد اتسعت حدود العرب ایل العراق وإيران والهند وغري ذلك، ونشرو
الثقافة العربية الخالدة ىف هذه البالد المختلفة۔ وقد اهتم بعض العرب 

لىت كانت تحمل الكنوزمن العلم والفنون ۔وقد ألمعرفة اللغات األجنبية 

                                           

 الکلية الحکومية  فيصل ابادجامعة االستاذ المساعد بقسم اللغة العربية *
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مة دخلت ىف اللغة العربية سيول ثقافية وعلمية ال يمكن حصرها،حىت صارت األ
العلمية وجميع  بالجوان فةعالمية،وتهتم بکٓا أمة علمية وثقافة العربية

لىت كانت معروفة عند األمم القديمة  كاليونانية والفرس أالنواحي الحضارية 
 والهنود والسريان۔

وقد تأثرت الحضارة العربية بالحضارة اليونانية والهندية والفارسية 
ذکر أن أحاول أهذہ المقالة ،س مختلفة، وجوانب متعددة ۔وأنين يف اتيف محاور

رت لىت تأث أدورهذه الحركة العلمية األدبية وما يتصل بها من ترجمة وتأليف 
 العربية من الحضارة المختلفة يف مجاالت شىت وحقول مختلفة . بهاالحضارة

 ويقول الدكتورشوىق ضيف ىف هذا المجال:
"أذىك اإلسالم جذوة المعرفة ىف نفوس العرب إذ دفعهم دفعاً قوياً إیل 

ليم ، فلم يمض نحو قرن حىت أخذت العلوم اللغوية والدينية العلم والتع
توضع أصولها، وحىت أخذ العرب يلمون بما لدى األمم المفتوحة من ثقافات 
متباينة، وقد مضوا ىف هذا العصر يتقصونها وينقلونهابکل موادها إیل لغمهت ، 

 ( ۱)ونهض التعليم حينئذ نهضة واسعة". 
 ىف الحركة وال سيما وامل الىت نشطت هذهالع وكانت األسواق من أهم 

 ً لشباب البصرة،  هذا العصرسوق البادية المعروف باسم المربد، وكان منهال
حيث كانوا يختلفون إليه لمقابلة الفصحاء من األعراب والتحدث إلمهي 

المکانياتهم والكتساب السليقة  ألذواقهم ،وتربيةً  أللسنمهت وتهذيباً 
  (2)ائب العجمة. العربية المصفاة من شو

و لعبت هذہ واألدب وىف صدر االسالم ،كانت المساجد مراکز العلم 
ً المساجد و األ ً  سواق دورا اث العربية وتنقيل الرت ىف تطور الحرکة العلمية فعاال

 ة،علمية وندوات موضوعي ،حيث تنعقد منها حلقات األجنیب ایل الرتاچ العریب
  . وعات مختلفة ىف ميادين شىتمناقشات ومناظرات ىف موض وتدورفيها
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ومن أهم وأكربعوامل ازدهارهذه الحركة العلمية ىف الحضارة 
تعريب ال فمنها ؛ انعقاد األسواق  واالجتماع ىف المساجد والرتجمة واإلسالمية، 

الذى كان قد بدأ ىف زمن عبد الملك بن مروان، إذ غريها وأما التعريب فهو و
ات البالد الىت فتحوها، وألموا بهذه الثقافات اطلع المسلمون العرب عىل حضار

، فازدهرت حركة الرتجمة ونقلت هذه المعارف الجديدة، وتناولوها درساً 
الجديدة ، والفنون الىت لم يسبق للعرب التعرف عليها وال االتصال بها، ومن 

ل هذه العلوم والفنون حىت ي هنا لعبت هذه الحركة دورها الفعال اذ بدأت تنق 
 فبدأ العربالثانية فیھ التنقيد ۔  بدع وتنتج حىت جاءت المرحلةأخذت ت

ينتقدون بالحجج والرباهني، وقد غاصوا ىف هذه المعارف والعلوم اليونانية 
والهندية والفارسية اذ ظهرفمهي اساتذة العصر الوسىط ،مثل الغزايل ، ابن 
رشيد ، ابن خلدون ، وابن طفيل، وجابر بن حيان ، وابن الهيثم ، والبريوين ، 

 (3)وابن سينا، وابن النفيس وغريهم. 
وم إیل نقل كتب العل قوياً  لىت دفعت العرب دفعاً أكثرية ال عوامل من الو

 هنا: سأذکروالفلسفة إیل اللغة العربية و
 احتکاك العرب للعجميني ۔۱

امتدت رقعة الحكومة وظهرت فتوحات كثرية ىف العصر العباىس ، 
ثقافات جديدة، وأقبلوا عىل العلم والتعلم  طلع العرب عىلأاإلسالمية، ف

 يوسعوا بهذه الثقافات الفكرية.ل
 األجنبية التطلع إیل العلوم۔2

أحس العرب بحاجة شديدة إیل معرفة تلك العلوم والفنون الىت لم 
يكن يلمسون بها ، فمالوا إیل  هذه العلوم والفنون كالطب ،ومعرفة الحساب 
والتوقيت لضبط أوقات الصلوات وتعني أشهر الصوم والحج.وكان العرب 

  (4) -جنبية۔حصيل العلوم والفنون األحريصالت 
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  المختلفة رفام والمعوعىل العلالکريم تحريض القرآن ۔3
لقد حث القرآن الكريم عىل القراءة والتعلم، وطلب ممهن أن يتدبروا 

فکان المسلمون حريصاً للعلوم العصرية والقديمة لفهم . ويفكروا ىف آيات اهلل
أستطيع أن أذکرآاليات القرآنية واألحاديث معاین بعض آاليات القرآنية ۔ وال 

النبوية والروايات العلمية حول تحريض العلم والمعارف الىت وصلت الينا من 
 المصادر االسالمية األساسية ونکتیف هذہ االشارة الموجزة فقط۔

 لعلم من توابع الحضارةا۔4
ً االسالمية  الحضارةان  م يدريس والتعلعىل الت كلياً  تعتمد اعتمادا

 تصادياً واق ع ىف مجاالت مختلفة، وأن اإلنسان ينمو ويتطور سياسياً ي والتوس 
، فالمسلمون  سافروا ایل ، وهو يطلع عىل  جميع هذه العلوم والفنونوعمرانياً 

  .البالد المختلفة لجمع العلوم والفنون غري العربية من البالد غري العربية
 ونالفن مولعلنقل اورعايمهت ل  المسلمني  اهتمام الخلفاء۔۵

للحکومات االسالمية حريصاً لجمع العلوم  لقد كان الحکام والوزراء
هتموا بالعلم اهتماما كبريا، وكان ممهن قد تفرغوا له واعتنوا به والفنون فقد ا

عناية خاصة حىت حثوا الناس عىل ترجمة بعض الكتب كما سنرى بعد ذلك ، 
يتكفلون العلماء ، وقد تولد فمهي الميل وكذلك وضعوا حىت منها شهرية وكانوا 

المكتبات وجمع الكتب واحضار النساخ الذين  انشاءالشديد إیل اقتناء الكتب و
 ( ۵) .القيمة ينسخون الكتب

ىف  بايدی المسلمني اعدت أهم العوامل والبواعث الىت ومن
تطويرالحركة العلمية الفكرية ىف العصر العباىس، وإن كانت هناك بواعث 

وافز أخرى، ولكنىن أكتیف بذكر األهم، وكانت هذه الحركة العلمية الفكرية وح
ىف العصر العباىس، حىت يبلغ هذا العصر ىف أوج العطاء وذروة مهماً لعبت دورا 

سناها ، وبدأت العلوم تستقر وترىس قواعدها وظهرت العلوم الجديدة 
الکالم.  علمسلمني لعلماء الموالفنون المقيدة باألصول والقوانني ، وانتظم 
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 وانفصل النقد عن البالغة وظهرت العلوم الدينية المستقلة كعلم التخريج و
ً عما أخذه  النبوية  الحديث ات مصطلحعلم  وأصول الفقه،غري ذلك فضال

كالفارسية والهندية واليونانية، وآالن  العرب عن الثقافات األجنبية األخرى 
 ً ركة العلمية الفكرية من حيث األعمال عىل هذه الح  سأحاول أن ألىق ضوءا

 قامت بها.  ىتإل  سهماتواال
 حركة التأليف والرتجمة

كبوا عىل علوم وفنون لم يكن أقد اطلع العرب عىل ثقافات جديدة وو 
يعرفونها قبل ذلك، فاتجهت عنايمهت إیل هذه العلوم، وظهر لديهم ميل 

جنبية إیل اللغة األ اتلغالشديد ورغبة لنقل هذه الكتب والنصوص من 
 ىف العربية ، فنشطت حركة الرتجمة ، وكانت بدايتها ـ كما أجمع العلماء جميعاً 

أشرف عىل هذه  وهو أول من  (6) ،العصر األموى عىل يد خالد بن يزيد بن معاوية
الحركة وىه حركة التعريب ىف العصر األموى ، لما طال به اليأس من االستيالء 

دت عواطفه تجاه السيادة والسيطرة ، فانقلب إیل العلم عىل عرش الخالفة ، وخم
ل إیل دراسة الكيمياء آنذاك ، حيث قرأ عىل مريانوس اإلسكندراین ، ثم أمر ، فمٓا

بنقل كتب الكيمياء إیل العربية ، وىف زمن عبد الملك كان أول كتاب يسىم 
ية أهرون بن غإیل اللغة العربية ، وقد ألفه  هاقد ترجم ونقلوالموسوعة الطبية 

 ( ۷)االسكندراین. 
عمر بن عبدالعزيز ، رأينا أنه أيضا أبدى رغبته ىف هذا  هدعىف و 

يحب العلم ويقدر العلماء ، وقد خدم العلم عىل قدر ما ساعدته  كان المجال، و
 (  1)الظروف واألوضاع إذ أمر نقل بعض كتب الطب من اليونانية إیل العربية. 

ئع هذه الحركة العلمية األدبية الىت تتمثل ىف وكانت هذه بواكري وطال
التعريب للثقافة اليونانية وإیل غري ذلك من الحضارات الهندية والفارسيه ،إیل 
اللغة العربية ، وكانت مقدمة الحركة األدبية العلمية الكربى الىت شهدها 

 العصر العباىس ، الىت بلغت فيها أوج عظمتها وأكرب أعطائها.
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ً العباىس  هدلعماء ادور علوكان  ىف تطوير هذه الحركة العلمية  کبريا
ة من لحضارة اليونانيتنقيل او الکبرية مؤلفاتالترجمة ىف  واألدبية، وخاصة 

لغتها األصلية إیل اللغة السريانية ثم منها إیل اللغة العربية ، وكانت مدرسة 
اليونانية، وكان سابور من أهم وأكرب مراكز لدراسة ونشر الثقافة ي جند

الفرس الذين انكبوا عىل دراسة الثقافة اليونانية قد تعلموا هذه الفنون وآالثار 
ً  الخالدة ، واستوعبوها استيعاباً  ً كامال إیل الفارسية ومنها  ، ثم ترجموها أوال

هذا الصدد اسم المع مشهور وهو بنقلت هذه الحضارة إیل العربية ، وقد طلع 
ن يتقن العربية ويحيدها وكان أول من نقل منطق أرسطوا ابن المقفع ، الذى كا

 ( 1) إیل اللغة العربية.
ظهرهنا إقبال الحکام العباسيني والتهم إذ أنهم أولوا عناية قد و

 ً طائلة عىل القائمني بالرتجمة والنقل،  بالغة بهذه الحركة ، وقد أغدقوا أمواال
كة وترقيتها وبلوغ وحفصوا لهم تکاليف ومنيح شهرية لتطوير هذه الحر

 غايتها . 
وقد انتظم التعريب ىف زمن هارون الرشيد ، ولكن قبل ذلك قد عىن 

 الثقافةالمنصور عناية شديدة إذ ترجمت له كتب من ثقافات أجنبية إیل 
العربية، ومن أهم الكتب الىت ترجمت له ىف الفرتة كتاب المجسىط لبطليموس 

 ( ۱1) وكتاب األرثماطيىق وكتاب أوقليدس.
ازدهرت ىف زمن هارون الرشيد ووزرائه و وقد تطورت هذه الحركة

ة وقد وظفوا فيها طائف خاصة الربامكة وكان لهم حظ كبري ىف إنشاء "دار الحكمة"
كثرية من المرتجمني الذين كانوا ينقلون الكتب اليونانية االغريقية إیل اللغة 

لمكتبة أودار الحكمة يوحنا العربية ، وكان يقوم بهذا العمل الكبري ىف هذه ا
ماسوية، وهو الذى كان طبيبا نسطوريا من مدرسة جندلسيابور، وقد ساهم 

كرب أطباء الرشيد ، وكان وهو أمعه ىف الرتجمة حينئذ جربيل بن يختيشوع 
   (۱۱)كثرية .  قيمةصاحب كتب 
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وكان للربامكة فضل كبري ىف تطوير هذه الحركة العلمية الفكرية 
وقد حاولوا بکل ما استطاعوا من الدعم والمساعدة عىل نقل الكنوز األدبية ، 

 انالعلمية والمعارف اليونانية والفارسية والهندية إیل اللغة العربية ، وكما الحظ
هذا الصدد أن يحي بن خالد الربمىك طلب ، إیل يطريرك اإلسكندرية أن ترجم ب

أنهم أعادوا  مجالبه ىف هذا ال  عن الرومية ، ومن أهم ما قاموا ىف الزارعة كتاباً 
ترجمة بعض الكتب اليونانية الىت ترجمت قبل زممهن ، بحيث تكون أكثر دقة 

 (۱2) ، عىل نحو ما صنع يحىي بن خالد بكتاب المجسىط لبطليموس. واتقاناً 
الرتجمة ىف العصر العباىس حىت نهاية القرن الرابع حرکة استمرت 

ة كبار المرتجمني الذين نقلوا ىف اللغة الهجريني ، ولقد شهدت هذه الحرك
العربية الزخائر النفسية والكنوز العلمية الكثرية وينبىغ یل أن أتناول بعض 
هؤالء المرتجمني الذين قد قطعوا شوطا كبريا ىف تحقيق تلك المسؤلية 

 الكبرية. 
سمٓاء بعض ألقد اهتم مؤرخو العرب واألدباء ىف ثنايا كتمهب 

هم وفقا لجودة ترجماتهم، وبخاصة نحن نرى أن ابن نديم المرتجمني ومؤلفات
أول من تعرض لهذا األمر، وبالثاين وابن أيب أصيبعة ىف كتابه عيون األنباء يف 

 (۱3) طبقات األطباء، وهنا ينبىغ يل أن أشري إیل بعض هؤالء المرتجمني.
 هـ (:062حنني بن اسحاق) المتوىف 

، وكان ينتیھ إیل النساطرة،  وهومن كبار المرتجمني ومن أوائلهم
وكان يتقن أربع لغات  وهي السريانية واليونانية ، والعربية والفارسية ، وكان 
 ً  ينقل الرتاث اليوناين والسرياین إیل اللغة العربية ، وكان المأمون يقدره تقديرا

 . يعطيه وزن ما يرتجمه ذهباً  عظيماً 
عض فقد تناولوا ب ،لنا حنني وتالميذه كتبا كثرية مرتجمة  ترکولقد 

الشروح وكما اختصروا بعض الكتب أيضا ، وكان تویل رئاسة بيت الحكمة ىف عهد 
(۱4)هـ 042الخليفة المتوكل سنة 
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 هـ(:022ثابت بن قرة)المتوىف 
وهو كان ينتىم إیل حران، حيث كان علماء حران ال يقبلون عىل 

الصائبة ، وكان قد انتقل إیل بنصرانية ، ولذلك كانوا يسمون  اإلسالم وال ال 
بغداد مع صحبة محمد بن موىس بن شاكر ، حيث اتصل بخليفة المعتضد ، 
ومن هنا انضم ىف جملة منجميه، وكانت له صولة وجولة آنذاك ىف الرتجمة وال 

 (۱۵) سيما ىف صناعة الطب.
 :هـ (022قسطا بن لوقا البعلبىك: )المتوىف  

، اً نصرانيوكان ممن يعرفون السريانية واليونانية والعربية ، وكان 
ىف نقل هذا الرتاث إیل  وأيضا ساهم بکل ما يملكه من طاقات وإمکانيات

 (۱6)العربية.
 هـ (:092اسحاق بن حنني : )المتوىف 

وكان ممن قد مارس فن الرتجمة عند أبيه ،ولم يكن أقل من مستوى 
 معرفة اللغات الىت كان تيقنها والده ،وقد ساعد والده ىف والده ىف الرتجمة ومن

 الرتجمة ، وكان قد قام برتجمة الكتب وتصحيحها وخاصة مؤلفات أرسطو.  عمل
وهذا ال يعىن بأن هناك عدد قليل من هؤالء المرتجمني المذكورين 
أعاله، بل يوجد هناك عدد هائل من المرتجمني الذين قد لعبوا دورا هاما ىف 

ال الرتجمة ، وساكتیف بذكر أسماء هؤالء المرتجمني الذين قد ذاع صيمهت مج
وطارت شهرتهم ،وقد لمعت أسماءهم ، مثل الحجاج بن مطر، وعبد المسيح 

بن يونس ، وإیل غري ذلك من المرتجمني المشهورين ،  مىتبن ناعمة الحمص ، و
 وكانوا قد اتسموا بكفاءة علمية وقدرات عالية.

 عىل الرتجمة والنقل ، بل ألفوا شروحا المرتجمني متوقفاً لم يكن عمل 
ً ل مستقلة واختصارات كثرية وملخصات قيمة  جمة . عن الرت بعض الكتب فضال

وكانت هذه الشروحات وملخصات لم تكن أقل مزنلة وال أحط شأنا من 
 ( ۱۷)المستوى العلىم أنذاك ىف الحضارة اليونانية. 
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 سمات الرتجمة 
نظر ىف هذه الحركة العلمية األدبية بصفة عامة وحركة الرتجمة ن واذا 

بصفة خاصة ، يظهرلنا أن الرتجمة كانت تمتاز وتتسم بالنقاط التالية ، وكما أن 
الرتجمة كانت ىف البداية ـ ىف العصر األموى ـ بدوافع شخصية وبواعث فردية. 

اهد الحكومي ، فتنبينما ىف العصر العباىس وجدت الرعاية الدولية واإلشراف 
 كثري من المرتجمني الذين قد امتهنوها ألنها تجلب ماال كثريا. 

 تغري أننا نرى ىف العصر العباىس كانت حركة الرتجمة اتسعت وامتد
رياضيات وعلوم فلكية ال هندسة ووالطب الفلسفة وال ومجالها من الكيمياء 

 وجغرافية. 
 عال ومنـزلة رفيعة ىفوكان يشرتط ىف المرتجم أن يكون عىل مستوى 

مهارة وإجادة كلتىي اللغتني، المنقول منها والمنقول إليها. وباإلضافة إیل ذلك 
أن يكون ذامعرفة وإلمامة تامة بالموضوع الذى يعالجه، وكانت الرتجمة ىف بداية 
األمر ترجمة لفظية ثم ظهر شيخ المرتجمني حنني بن اسحاق الذى قد قىض 

رؤية جديدة وفكرة مبدعة تکاد تكون أكثر تعمقا  عىل هذه الفكرة، وأعىط
وأجمل فهما ، وهو أن تكون الرتجمة ترجمة معنوية ينقل المعاين نقال دقيقا ما 

 ( ۱1) يعىط مغزى الکالم ومرماه .
 المرتجمة إیل العربية الكتبأشهر 

وقد اتسعت الثقافة العربية وامتدت دائرتها، فبدأ يطلع العرب عىل 
انوا ىف أشد الحاجة إليها كالرياضيات والطب ، وكانت هذه الحركة علوم وفنون ك

قد أتاحت للعرب فرصة باكرة ليؤدوا رسالمهت ىف تقدم الثقافة اإلنسانية 
العظىم ، وكانت هذه الكتب اليونانية من أكرب وأهم العوامل الىت أمدت بالثقافة 

 (  ۱1)اإلسالمية بالتطور واالزدهار. 
 لك الكتب الىت قام المسلمون والعرب برتجمتها. وهنا أتعرض ألهم ت
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 ىف ميدان الفلسفة
لقد نقلت كتب أرسطو باللغة العربية ومن أشهرها "السياسية" 
والقواميس وقد قام برتجمتها حنني بن اسحاق ، وترجمت محاورات ألرسطو 
أيضا أنذاك، وكان تراث أرسطو الذى وصلنا واطلعنا عليه اكثر من تراث 

 ىف هذا المضمار. أفالطون 
، مثل الكون  الىت ترجمت ایل العربية وهناك كتب أخرى ألرسطو

والفساد، والمقالتان األخريتان وهما "ما بعد الطبيعة" وكذلك ترجم حنني بن 
اسحاق مقوالت أرسطو، وترجم مىت بن يونس "الربهان" وترجم كتابه 

ا جدا وهو "الجدل" يحىي بن عدى،  وكتابه المشهور الذى اشتهر كثري
 وقد قام برتجمته اسحاق بن حنني.   "الخطابة"

 يف ميدان الهندسة 
 ً  كانت الهندسة من أهم الموضوعات الىت أقبل عليها العرب اقباال

 ً وعنوا بها عناية باللغة حيث ترجموا كثريا من الكتب لإلطالع والتعمق  شديدا
 والمعرفة.

"أصول الهندسة" وقد فرتجموا مؤلفات اقليدس عىل سبيل المثال 
تمت ترجمته عىل يد الحجاج بن مطر، مرتني ، وكما ترجمه اسحاق بن حنني 
وأصلحه ثابت بن قرة.  وبالتایل مؤلفات اقليدس ، هناك مؤلفات أخرى ىف هذا 
المجال ، وىه مؤلفات أبلونيوس ، وعىل سبيل النحو كتابة "المخروطات" وقد 

بن قرة، وكان العرب لم يكتفوا بهذا الحد قام برتجمته "هالل الحمصي" وثابت 
 ( 21) ، بل ترجموا الكتب الىت جاءت متناول أيدبهم ، فرتجموا كتب أرخميدس.

 ميدان الطب
وقد تعرض العرب لرتجمة مؤلفات أبقراط الذى كان يلقب "بأیب 
الطب" وقاموا بشرح بعض مؤلفاته، عىل سبيل المثال، "األمراض الحادة" 

كيسر وكان حنني بن اسحاق هو الذى أدى هذه و"األخالط" وال 
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المسؤلية،وكذلك ترجموا كتب جالينوس الذى نال منـزلة رائعة عند العرب، 
 44وكان قد ألف أكثر من مائة كتاب، وكان حنني بن اسحاق تمكن من ترجمة 

ابنه و ابنته ألداء هذه المسؤلية حيث قاموابها  تمهاكتب، وأما بقية كتبه، فقد 
ام، ومن أهم كتبه، التشريح الكبري و"االدوية المفردة" والمولود أحسن قي

 (2۱)لسبعة أشهر. 
 ىف ميدان الجغرافيا والفلك

لقد اشتهرت ىف هذا الجانب مؤلفات بطليموس. هو الذى ألف كتبا 
والفلك والتنجيم، وقد مر ذكره بأن اسحاق بن  ةالجغرافيعديدة حول علم 

 (22)سىط ، وأصلحه ثابت قرواة. حنني ترجم كتابه المشهور المج 
 الرتاث اليوناین

أما عن الرتاث األدیب اليوناين، فهو لم يأخذه األدب، ألنه كان يحمل ىف 
طباته أساطري وخرافات كما مربنا سابقا. تتمثل ىف صراع آاللهة وذكر تعدد 
آاللهة، واالستعانة بهم ىف األحداث، والرجوع إلمهي ىف جميع المشاكل 

 ، وهذا ما يخالف روح العقل العریب ويخالف الثفاقة اإلسالمية.والمصائب
لما اتجه  العرب إیل اليونان ، فکان اليونانيون قد تفرغوا للعلم 
وانقطعوا إليه، وقلت رغبمهت نحو الرتاث وظهرت فيها نزعة العلم واإلطالع عىل 

ر العلوم الجديدة والحديثة، وهذا الذى صرف العرب عن ترجمة كتب الشع 
 ( 23) واألدب.

 تأثري الرتاث العلمىي اليوناين ىف الحضارة العربية: 
وقد تجىل لنا خالل عرض شامل كيف تأثرت الحضارة العربية 
اإلسالمية بالحضارة اليونانية وإیل غريها ىف ميادين الفلسفة والطب والكيماء 

مة جوالفلك والجغرافيا، وكيف بدأت حركة الرتجمة، وىف البداية كانت الرت
موقوفة عىل كتب الكيمياء ، ثم اتسعت رقعته . وامتد مجالها ونالت هذه 
الحركة الرعاية الحكومية واإلشراف الرسمي تطورت تطورا هائال ونهضت 
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نهضات كثرية ، وظهر المرتجمون الذين اتجهوا إیل ترجمة معنوية، وتقدمت 
ريانية ة من الس مجموعة كثرية من المرتجمني الذين نقلوا كتبا يونانية كثري

 ومن اليونانية األصلية إیل العربية.
ويأىت بالتايل عصر أبدع فيه العرب بعد أن استوعبوا هذه العلوم 
وتضلعوا فيها وألموا بها كافية حىت بدؤوا يشاركون ىف هذا الرتاث من إبداعاتهم 
وانتاجاتهم  وكانت ىف صور الشروحات والملخصات كما نرى عىل سبيل المثال، 

وحنابن ماسويه ، بدأ يضيف إیل مباحث جديدة أكثر دقة من المأثورات ي
الفارسية واليونانية وإذا محمد بن موىس الخوارزىم ينشئ عصرا جديدا ىف 
التاريخ العالمي للرياضيات فليكتشف علم الجرب وقواعده ويعطيه اسمه الذى 

 (24)عرف به العالم كله. 
ل والرتجمة يکافة الرسائل وقد شجعت الدولة العباسية عىل النق 

واالمکانيات ولم يمض وقت إذ أنشأ هارون الرشيد دارالحكمة وجلب إليها 
المرتجمني من جندلسيابور، واستخلفه مأمون ، فصارت هذه الدارجامعة 
كربى ، وأرسلت البعثة إیل بالد الروم وبني نطة لإلتيان بالمأثورات اليونانية 

 المختلفة. 
صارت سبباً کبريا لدخول  الىتالمهمة والعناصر كانت هذه العواملو

اىس العبالعصر األموی و ىفآالثاراالکبرية ىف الحضارة العربية االسالمية 
وتٓازرت بعضها بعضاً أو ببعٍض لإلبداع الجديد وتحريك وتشجيع هؤالء العرب 
المثقفني أن ينتجوا ويبدعوا من غريهم باإلضافات والبحوث واالكتشافات 
الجديدة، وهنا ينبىغ يل أن أتصدى لمجهودات بعض هؤالء الفالسفة الذين 

 قدموا الخري الكثري ىف هذه المجاالت والميادين .
 هـ (050الكندى: )المتوىف  

وكان من كبار الفالسفة للعرب الذين بلغوا شأوا كبريا ، وهو الذى 
لتعالج وتزيد ىف تلك   اشتهر بفيلسوف العرب، وجاءت مؤلفاته ومصنفاته
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الموضوعات الىت تعرض لها اليونانيون، وكان يقول دائما فيه بأنه تلميذ األرسطو 
، وكان قد اعتكف عىل قراءة كتب أرسطو ونهل منها وارتوى حىت شبع، وقام 
بتلخيص وتفسري الكثري من المؤلفات اليونانية، عىل سبيل المثال "أغراض" 

ب القول األرخميدس، "والطب اليقراطي" مؤلفاه إقليدس، وكتاب تقري
 (2۵) الت أرسطو.اومق

 هـ (240الرازي: )
ً  وقد أغرم الرازى بالرتاث اليوناين إغراماً   ، وأولع به إيالعاً شديدا

 ً حىت اشتهر ىف العرب بجالينوس العرب، وقد انكب عىل دراسة كتب  شديدا
 (26) جالينوس وزاد يف نظرياته.

 هـ (449الفارایب: )المتوىف 
وكان الفارایب من كبار فالسفة العرب ، الذى قد تلىق هذه الفلسفة 

بغداد عىل يد العالم الكبري ـ يوحنا بن حيالن، وكما أخذ عنه قراءة  بمدينة
المنطق، وتفوق عىل كل من عاصره ىف هذا المجال والحقل، وبرز ىف صناعة 

صناعة المنطق،  المنطق ، وصار أستاذا كبريا للفالسفة الذين يأخذون عنه
وقد ذاع صيته وطارت شهرته حىت لقب "بالمعلم الثاین" بعد أرسطو الذى سمي 
بالمعلم األول، ومن أشهر مؤلفات الفارایب أنه قام بشروحات كثرية مثل شرح 

رسطو، الربهان والخطابة كتاب المجسىط، وكما كان قد شرح كتب أ
 ( 2۷)والقياس.

 هـ (402ابن سينا )المتوىف 
ً ابن سينا ذكاء وكان ً حادو ا قد وعىل العلوم المتنوعة  قدرة فائقة ولہ  و ا

درس الفلسفة اليونانية من خالل كتب الكثرية ألرسطو وكتب إقليدس 
وبطليموس ، ولم يبلغ دون الثامن عشرة من عمره حىت برز كمثقف كبري له 
إلطالع الواسع عىل الفلسفة اليونانية حىت ىف جميع فروعها، وقد كتب ابن سينا 

ان قبوال رائعا حىت ك كتابه المشهور، "القانون ىف الطب" وقد تلىق هذا الكتاب
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يدرس ىف الجامعات األوربية الحديثة ىف القرن الخامس العشر، وترجمه أكثر 
 ( 21)من عشر لغات ، وقد صب فيه عصارة ما قاله اليونانيون ىف مجال الطب . 

هؤالء العلماء والفالسفة الذين بنوا مکانة رفيعة ذکرنا اسهامات  وقد
إن كان هناك عدد كثري من العلماء الفالسفة ومزنلة مرموقة ىف العالم كله ، 

الذين قاموا بتلخيص الكتب الكثرية للفلسفة اليونانية مثل ابن الهيثم، 
الذى لخص كتب أرسطو وأفالطون والبقراط وجالينوس وأفاد فيها البريوین وإیل 

 غري ذلك من العلماء الفالسفة .
 المجاالت األخرى 

ً ولم يكن هذا التأثري اليوناين م  ل عىل الفلسفة والطب وما يتص  قتصرا
بها من مجاالت وحقول ، بل امتد هذا التأثري حىت وسع مجاالته وال سيما ىف 
الثقافة العربية الخاصة ، وللغة العربية ذاتها ، سيبويه واضع علم النحو كتب 

،  نطقياً م كتابه المشهور "الكتاب" قد ألف تحت للتاثري المنطىق إذا رتب ترتيباً 
قسم الکلمة اسم وفعل وحرف وظهر هذا التأثري المنطىق ىف كتب الجاحظ، ينو

نقد الشعر لقدامة ابن :وكا انتظم به علم الکالم ورتب النقد وخاصة كتاب 
 . المتنوعة  جعفر إیل غريذلك من الموضوعات

 ً بمنطق أرسطو واضحا ً أما قدامة بن جعفر ، فإن قدامة قد تأثر اثرا
أ ذلك ىف محاولته تنظيم بحوث النقد القدرة عىل الرتتيب وفلسفته ونقده،  وبد

التحديد والتقسيم ورسم منهج متکامل ، وقد ظهر هذا المنهج العقىل 
الفلسیف ىف كتابته متأثرا بالحضارة اليونانية وغلب هذا العنصر العقىل المنطىق 

 ( 21) ىف جميع الموضوعات الىت عالجها ىف هذا الكتاب ىف الهندسة.
امتد هذا التأثري الفلسیف المنطىق حىت ظهرىف مضمون الشعر وقد وقد 

أعجب به المتنیب وغريه من الشعراء عىل سبيل المثال صالح عبد القدوس ، 
وأبو تمام ، وكما نرى ظهرت مقدمات وشروحات لبعض الكتب ثأثرا بالحضارة 

 اليونانية .
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ً وبناء ضارة عىل كل ما سبق وتقدم، يمكننا أن نقول بأن الح ا
اإلسالمية العربية لم تخل من تأثري بالغ للحضارات اليونانية ىف ميادين شىت 
وجوانب مختلفة ، وكان العرب قد نقلوا هذا الرتاث اليوناین عن طريقة 
الرتجمة، ثم أبدعوا فيه من عندهم إبداعات ذات أهمية بالغة وقد أثرت 

جدا ، وىف األندلس ظهرت الحضارة العربية اإلسالمية بعد ذلك ىف أوربا كثريا 
 كثرة.ب بية والبالد األروىف  جامعات ومدارس ومكتبات الىت أفادت منها 

 خالصة المقال
 النتائج الهامة :نستطيع أن نبني المقالة الوجيزة، هذہدراسة عميقة ل وبعد
ً  ورفعةً  علماً ازدهرو وحضارة، ثقافةً  ىه وأرىقأز العباسيالعهد كان  .۱  ،وعلوا

الثقافات األجنبية وخاصة  ختالطالحضارة االسالمية باازدهرت وقد 
 الثقافة اليونانية ۔

وأخذت الحضارة ،بتواصل وعطاء ومنح ،وإفادة تازالعصرالعباىس مي .2
 ۔األجنبية المفتوحة  العربية اإلسالمية تنتشر يف البالد

العربية  حضارةال إیل آالثارالعلمية واألدبية اليونانية قد انتقلت  .3
   والتعريب ۔ طريق الرتجمةة ب واالسالمي

ً وتطو تقدماً  الحضارة اليونانية من أقدم الحضارات وأكربهاو قد كانت ـ  .4  را
 . فاستفاد المسلمون منها ىف العهد العباىس بحد بالغ 

 يفوجود اتصال الحضارة االسالمية والعربية بني الحضارات األجنبية  .۵
 الفنون والعلوممجاالت الطب والفلسفة والهندسة وغريذلك يف 

 .  المختلفة
ية ت العلمية واألدبمجاالال الحضارة العربية يف العربية بأثرت الحضارة  .6

 والثقافية۔
جال ىف م الحضارة العربية بالحضارة اليونانية وال يوجد أثر .۷

ارة بالحضالحضارة العربية بينما تأثرت والشعروالموضوعات األدبية ،
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العقائد  ل بعضودخبو  ريةأدبية وشع  وضوعاتباعتبارمالفارسية 
 العربية. الثقافة االسالمية الفارسية الباطلة ىف 

مكتبات ارف واسهامهم لقيام الم والمعوعلللهتمام الحکام والوزراء ا .1
  ۔مدارس ودورالحكمة الو

ة الىت أحدثت ضجة كبريوالتعريب ىف العهد العباىس ،حركة الرتجمة تطور .1
، ونهضت بها الحضارة العربية وبلغت ازدهارها ىف العلم  العرب ىف العالم

 والمعرفة. 
بة نخة الىت ظهرت ىف العهد العباىس مساهمات باهرال خرتاعاتکشف اال .۱1

 ۔رائعة أدبية من العلماء والفالسفة واألدباء الذين أنتجوا انتاجات 
 بالنوایح الشىت ۔ آفاقا جديدةلدارس ح لالمقالة تفتح  ہهذ .۱۱
 . اللغٰة العربية وآدابها  دارسلدعوة الفکروالتعمق  و .۱2
 وهذہ النکات المهمة الىت تکون مفيدا لکل دارس اللغة العربية وآدابها ۔ .۱3
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