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حضور املنطق ألارسطي في الثقافة العربية إلاسالمية 

 "السؤال التاريخي والسؤال الوظيفي "

 سماحي بوحجرة. أ

ال ٌكيل خًىع الفلؿفت الُىهاهُت في الثلافت الٗغبُت ؤلاؾالمُت، 

ت جخٗلم بلُمت الترار الٗغبي  سُت فدؿب، بل، بقيالُت خًاٍع بقيالُت جاٍع

ؤلاؾالمي و مضي مؿاَمخه في الحًاعة ؤلاوؿاهُت، زانت ٖىضما ًخٗلم 

ألامغ باإلاىُم، ال همبدث مً مباخث الفلؿفت و خؿب، بل هألت للٗلم 

ىت ٖلى نضكه،  ًمخض جإزحٍر بلى آلالُاث التي ًخىؾل بها في بهخاج الٗلم و البَر

َظٍ اللُمت الاًبؿدُمىلىحُت للمىُم الُىهاوي ًغي البٌٗ ؤجها جدللذ 

سُت في ٖالكت اإلاىُم ألاعؾُي بالٗلىم الٗغبُت ؤلاؾالمُت،  هةمياهُت جاٍع

خُث هفظ  َظا اإلاىُم بلى نمُم الٗلىم الٗغبُت ؤلاؾالمُت والىدى والبالغت 

لم الىالم  لم ؤنىٌ الفله ٖو ألامغ الظي ًجٗل مً ٖملُت فدو ... ٖو

ُت، مهمت  وجلُُم خًىع اإلاىُم ألاعؾُي في الٗالم ؤلاؾالمي بهفت مىيٖى

دي سُت، َظٍ اإلاهمت ؾدخىػٕ بلى مهمت جاٍع  مً ةلها ؤَمُتها اإلاٗغفُت و الخاٍع

دي متى وهُف حغلغل اإلاىُم ألاعؾُي في الثلافت : زالٌ الؿااٌ الخاٍع

ُفُت مً زالٌ الؿااٌ ائف : ؤلاؾالمي ؟ وبلى مهمت ْو ماهي مسخلف الْى

 واإلاهام التي خللها، ؤو ٖلى ألاكل وان مً اإلاخىك٘ ؤن ًدللها؟

دي، ٖملُت بالغت الحؿاؾُت : السؤال التاريخي- 1- ؤلاحابت ًٖ الؿااٌ الخاٍع

دي ًاصي  غ و اٖخماص ؤًت بحابت ؤو ؤي افتراى جاٍع والخٗلُض، لضعحت ؤن جلٍغ

ت، ٖلى ألاكل فُما ًخٗلم بلُمت و جإزحر الترار ألاحىبي في  الى هخائج حظٍع

ش ألافياع  الحًاعة الٗغبُت ؤلاؾالمُت، وفي َظا اإلابدث جبلغ َكاقت جاٍع

طعوتها، بؿبب يُإ ما جم هلله وجغحمخه، اط ؤن ؤكضم ما ونل بلُىا مً 

حن، والؿبب آلازغ َى  الترحماث ٌٗىص بلى اللغهحن الثالث و الغاب٘ الهجٍغ

حٗضص وازخالف آعاء ماعخي الفىغ خىٌ ٖملُت الىلل والترحمت لضعحت ؤن 
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. َظا الازخالف ًهل الى خض الخٗاعى و الخىاكٌ ، هما ؾُإحي بُاهه الخلا

ومهما ًىً، فان ٖملُت هلل وجغحمت الترار ألاحىبي بلى اللغت الٗغبُت، 

ت خضزذ في الثلافت الٗغبُت ؤلاؾالمُت في فترة مً فتراث  ٖملُت خٍُى

جُىعَا و بًغِ مً الحاحاث و الٓغوف التي ؤفغػَا جُىع اإلاجخم٘ وهمٍى 

لى مؿخىي ول ألانٗض ، خُث اهضفٗذ و بىعي الى ةفي حمُ٘ اإلاجاالث ٖو

لُت منها ٖلى الخهىم،  َلب الثلافت ألاحىبُت ٖمىما، والثلافت ؤلاغٍغ

فىما فخدذ الضولت الؿالمُت ألاعى ؤعاصث وبىفـ الضعحت فخذ الفىغ 

إلخيام ؾلُتها ٖلى الىاك٘ و الفىغ ، َظا الُمىح ًمىً ونفه بٗملُت مغوع 

َىا مجغص ونف ٌٗبر ًٖ ؾُُغة للترار "اليىوي "و". اليىوي" الى" اإلادلي"مً

لي ؤو الٗلل  وبالًبِ الفلؿفت ألاعؾُُت ومىُلها الهىعي " اليىوي"ؤلاغٍغ

همىهج و عئٍت في جلً الفترة في اإلاىاَم التي بؿِ اإلاؿلمىن هفىطَم ٖليها، 

ًهضق َظا الحىم ختى ٖلى مىُلت اًغان، بفًل الترحماث اإلاىثفت للترار 

م  ".هؿغي ؤهىقغوان"  الى الفاعؾُت بدصجُ٘ مً اإلالً يؤلاغٍغ

بإهه بصماج ؤلاؾالم، مإوي ":"َجري وىعبان"وما ونفخه باإلاغوع، ٌٗغفه 

 الغوخُت، الحُاحي الجضًض، ليل ما ونلذ بلُه الثلافاث ألاحىبُت ةؤلاوؿاوي

واطا وان  (2")حٗل اإلاىلىٌ مإنىال"ؤو  (1)"التي ؾبلخه في الكغق و الغغب

فه الؿابم ًٖ هلل ول الثلافاث مً الكغق " ٌ وىعبان" ًخيلم في حٍٗغ

ش  ؤؾاؾا، " الدكُ٘"والغغب، ألن طلً ؾُغظي اَخمامه اإلاخمغهؼ خىٌ جاٍع

فان بقيالُت َظا البدث جلخض ي ؤن هخجه ؤؾاؾا الى ٖملُت هلل الترار 

لي، ألاعؾُي مىه زانت   .ؤلاغٍغ

دي لِـ مهما ، (3)واطا وان بٌٗ الباخثحن ًغون ؤن لؿااٌ الخاٍع

ش  فاهه باليؿبت الى مىيٕى َظا البدث، غاًت في ألاَمُت،ألن جدضًض الخاٍع

ؾِىفي ؤو ًاهض مكغوُٖت اللىٌ بيكىء ٖلىم ٖغبُت بؾالمُت كبل جىغل 

ان كُمت ؤلاحابت ًٖ . اإلاىُم ألاعؾُي في ؾاخت الثلافت الٗغبُت ؤلاؾالمُت

ت للُمت يمتى واهذ الهلت الفٗلُت باإلاىُم ألاعؾِ: الؿااٌ ؟لِؿذ مؿاٍو
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م: ؤلاحابت ًٖ الؿااٌ ؟ طلً ؤن يمتى واهذ الهلت الفٗلُت بالترار ؤلاغٍغ

لي الى الثلافت الٗغبُت ؤلاؾالمُت لم ًخم صفٗت واخضة، بل  هلل الترار ؤلاغٍغ

ؤن َىان ٖىانغ مً طلً الترار ؾبلذ ٖىانغ ؤزغي في الضزىٌ الى صائغة 

الثلافت الٗغبُت ؤلاؾالمُت، فالظي وان ًخدىم في طلً َى خاحت اإلاؿلمحن 

 .لهظا الٗلم ؤو طان

 متى واهذ الهلت الفٗلُت باإلاىُم –كبالإلحابت ًٖ َظا  الؿااٌ 

، البض مً اللُام بٗملُت حصخُو للؿاخت الثلافُت - ألاعؾُي ؟ وغحٍر

 بًغان والكام، في ٖملُت مسح ةللمىاَم التي فخدها اإلاؿلمىن ؤي مىُم

ً للٗمل"  َجري وىعبان"لظلً ، ًظهغ  ، ًدىاٌو ما كام به : مغهٍؼ ألاٌو

ى الٗمل الظي جم بحن قٗىب غغب و حىىب ؤلامبراَىعٍت  الؿىعٍان، َو

الثاوي، ًخٗلم بكماٌ . الفاعؾُت، ومدىع َظا الٗمل وان الفلؿفت و الُب

إلاكغقي  –بالخللُض الُىهاوي " َجري وىعبان"وقغق فاعؽ و ٌغُُه ما ٌؿمُه 

لىم الُبُٗت  لم الفلً والفلؿفت ٖو وهٕى ؤٖماٌ َظا اإلادىع َى الؿُمُاء ٖو

ت  .بما في طلً الٗلىم السحٍغ

لي ، ًخٗلم  وكض كامذ مضن فاعؾُت بضوع مهم في هلاللترار ؤلاغٍغ

ا"ألامغ ب خىن "التي ؤغللذ مً كبل - Edessa"- َع  ؾىت يؤلامبراَىع البحزهِ" ٍػ

" ههِبحن"فلجإ الىثحر منهم بلى  (4)"وؿُىعٍحن "ام ألن ؤؾاجظتها واهى489

التي ؤنبدذ مغهؼا الَىجُا و فلؿفُا القى ول الدكُ٘ مً كبل الؿاؾاهُحن، 

  بصخهُت ؾُاؾُت فاعؾُت وان لها ابٗض ٌؤطهغ طلً صون ؤن ؤون ى الخىىي 

لي، ؤهه  الظي و نف بإهه " هؿغي ؤهى قغوان"ألازغ في هلل الترار ؤلاغٍغ

ملً مؿدىحر و مخفخذ، ما كام به ٌكبه بلى خض هبحر ما كام به اإلاإمىن في 

م مضعؾت 521الحًاعة الٗغبُت ؤلاؾالمي، فلض ؤؾـ َظا اإلالً في ؾىت 

حىىب ؤلامبراَىعٍت الفاعؾُت و التي وان مٗٓم ؤؾاجظتها مً " حىضٌؿابىع "

بكإجها ؤن " الفهغؾذ"الؿىعٍان، وهي اإلاضًىت التي ًظهغ ابً الىضًم في 

حىعٍىؽ بً "اإلاىهىع زاوي زلفاء بني الٗباؽ اؾخلضم منها الُبِب 
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و الظي ًلاٌ ؤهه هلل بلى الخلُفت الٗباس ي هخبا في الُب، و َىظا " ًسدكٕى

قيلذ َظٍ اإلاضًىت مغهؼا زلافُا الخلذ فُه الثلافت الهىضًت، الفاعؾُت 

لُت، زم فُما بٗض الثلافت الٗغبُت ؤلاؾالمُت، بط ؤن وكاٍ َظٍ  وؤلاغٍغ

لت وبٗض خىالي زماوي . اإلاضًىت اؾخمغ ختى بٗض الفخذ ؤلاؾالمي بمضة ٍَى

مً كبل " ؤزِىا"م ؤكفلذ مضعؾت 529ؤي في " حىضٌؿبىع "ؾىىاجمً جإؾِـ 

ً ًلجاون " حؿخيُان" مما حٗل ؾبٗت مً الفالؾفت ألافالَىهُحن اإلاخإزٍغ

 .بلى فاعؽ مما ؤزغي الحغهت الثلافُت في مىُلت فاعؽ

َىان مضًىت ؤزغي ْلذ جلٗب صوعا وكُُا في الحغهت الثلافُت 

بت مً مً " خغان"ؾىاء مً كبل الفخذ ؤلاؾالمي ؤو بٗضٍ، اجها مضًىت  اللٍغ

ا" ش، وألاَم ما في او التي حٗض مغهؼ" الَغ  للهابئت ٖلى ما جظهغ هخب الخاٍع

 مً اللغن نألامغ ؤن الىثحر مً مفىغحها وان لهم اجهاٌ ٖلمي باإلاؿلمي

 (5)"صي بىع "الثاوي بلى اللغن الغاب٘ للهجغة خؿب 

ش بإؾماء المٗت مً جلً الفترة، فلض اعجبُذ  وجدخفٔ لىا هخب الخاٍع

اوي ا بإٌو مترحم مً الُىهاهُت بلى الؿٍغ  اهه ةمضعؾت الفغؽ في الَغ

الغاَب -Sergius Von RasAin"-ؾحرحُىؽ الغؤؽ ُٖني"زم َىان " بغوبِـ"

اهُت مً  اليؿُىعي والظي ٌٗخبر ألاٌو الظي هلل هخب الُىهان بلى الؿٍغ

الياًَ اإلاؿُحي الظي هلل هخاب " البرصًٍى بىص"خُث الىم ، بلى حاهبه 

اهُت، و الُٗلىبي اإلاظَب ةولُلت و صمىت مً الفهلىي  غؽ "(6) بلى الؿٍغ ؾٍى

اوي بو َى مً الُٗاكبت ؤًًا و ٌٗلى" ؤزىصمُت"و  (م677ث )"ؾُىزذ  الَغ

Jakob Von Edessa— والظي جغحم هخب الُىهان في ؤلالهُاث و َىان 

—PaulusPersa"بىلـ الفاعس ي"، زم "عاَب الٗغب"اإلاللب ب" حىعحُىؽ"

 ".ؤهى قغوان"الظي ؤَضي عؾالت في اإلاىُم للملً 

ظهغ  ؤن َظٍ الترحماث واهذ ٖلى قيل مجام٘ خىمت، " َجري وىعبان"ٍو

بضو ؤن َاب٘ فلؿفت ؤفالَىن زهىنا  ش للفلؿفت، ٍو مغجبت ٖلى قيل جاٍع

بىحٍى -  ؤي ؤفالَىن –مباخثه في الىفـ كض عاكتهم لضعحت ؤجهم ًمؼحىهه 
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بان الكغكُحن  و وان :" بط ًلىٌ " صي بىع "و ًاهض َظٍ الٓاَغة  (7)الَغ

ت ؤفالَىن في الىفـ ٖضلذ بٗضٍ بما ًخفم م٘  مدىع اَخمامهم هٍٓغ

. الفلؿفت الفُخاغىعٍت ؤو ألافالَىهُت الجضًضة، ؤو بما ًخفم م٘ الىهغاهُت

ان في ؤصًغتهم ًهىعون ؤفالَىن في نىعة عاَب قغقي اهدبظ  بل هجض الؿٍغ

ت بُٗضا ًٖ مؿاهً البكغ، وبٗض ؤن لبث زالر  لىفؿه نىمٗت في كلب البًر

ؾىىاث نامخا ًخفىغ في آًت مً الىخاب اإلالضؽ، اهخهى به جإمله الى ؤلاًمان 

ً ؤن جلً الترحماث (8)"بالخثلُث  ىظا، هالخٔ ٖابٍغ الحلُلُت - َو

لي كض مىعؽ ٖليها فٗل بٖاصة الهُاغت والدكىُل، -واإلاىدىلت للترار ؤلاغٍغ

َظٍ هي الؿاخت . لخهبذ ؤهثر اؾخجابت للُمىخاث الٗلائضًت و الاصًىلىحُت

الثلافُت التي خُذ فيها الثلافت الٗغبُت ؤلاؾالمُت عخالها خُث خضر 

: الاجهاٌ بحن خًاعة ؤلاؾالم و خًاعاث ؤزغي، ولىُٗض الؿااٌ الؿابم

 متى بضؤ الاجهاٌ الفٗلي بحن بالترار الُىهاوي؟

دي،  ال فائضة مً الخىهُو مغة ؤزغي ٖلى ؤَمُت َظا الؿااٌ الخاٍع

غوخاث اإلاسخلفت التي كُلذ هةحاباث ًٖ َظا  ولىخجه بلى فدو ألَا

 خض الخٗاعى و الخىاكو بحن يهالخٔ ايُغابا هبحرا بٌ: ؤوال. الؿااٌ

لي بلى الٗالم  الباخثحن الظًً جهضوا للبدث في مىيٕى اهخلاٌ الترار ؤلاغٍغ

ؤلاؾالمي، في نفىف الباخثحن اإلاؿلمحن زهىنا، هما ؾبم وؤن ؤقغث بلى 

طلً ؾابلا، فهم كض اٖخمضوا ٖلى ماعخي الفغق و الظاَب مً اإلااعزحن 

اللضماء ؤمثاٌ الكهغؾخاوي والبغضاصي وابً الىضًم وابً ابي انِبٗت 

م، ولىً ٖىصتهم الى َاالء واهذ حغلب ٖليها  واللفُي وابً زليان وغحَر

َاب٘ الاهخلاء إلاا ٌؿخجُب إلاؿلماث و مهماث ؤبداثهم، ؤما اإلاؿدكغكىن 

الظًً جهضوا لهظا اإلاىيٕى فهم في اغلبهم ؤإلاان، اؾخسضمىا مىهجهم 

سُت و جدلُلها ؤمثاٌ،  ىف"الفُلىلىجي في هلض الىهىم الخاٍع " ماًَغ

ا ٖبض الغخمان "... و بىٌ هغاوؽ" وبغولىمان الخ و ملاالتهم جغحمها ووكَغ

و بطا ". الترار الُىهاوي في الحًاعة ؤلاؾالمُت : "بضوي في الىخاب اإلاٗغف ب 

، وبطا وان مً غحر اإلامىً طهغ ؤعاء ول  م ألاٌو جفدهىا ؤَغوخاث الفٍغ
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" ٖلي ؾامي اليكاع "الباخثحن الٗغب، فؿإزخاع مً بُنهم ؤٖماٌ ول مً 

فالباخث ألاٌو و بن وان ًلغ بهٗىبت جدضًض بضاًت ٖلم   (9)"خؿحن مغوة"و

اإلاؿلمحن بضائغة اإلاٗاعف الفلؿفُت والٗلمُت الُىهاهُت، هاكال في هفـ الىكذ 

ازخالف الباخثحن خىٌ ؤي زلُفت ٖباس ي بضؤ في ٖهضٍ الترحمت، ًلغع ؤن 

لي،  وان اإلاىُم، ًلغع طلً بىاءا  ؤٌو ما ٖغف اإلاؿلمىن مً الترار  ؤلاغٍغ

ٖلى ؤلاحمإ مً الباخثحن، صون ؤن ًدضص مً الظًً ؤحمٗىا ٖلى طلً، 

ت -م661-132ٌ-40ٌ)لىىه ًغي ؤن جلً إلاٗغفت جمذ في ٖهض الضولت ألامٍى

- َبُٗت ؤلاؾالم هفؿه: مؿدىضا في خىمه َظا ٖلى ٖضة ٖىامل ؤَمها (م750

خه ومؿاواجهٌاهفخاح َظٍ الُبُٗت التي ؾمدذ بخٗغف اإلاؿلمحن ٖلى - ، خٍغ

لي، لُاهض بٗض طلً ؤن إلاؿلمحن لم ًخإزغوا بما هللٍى ال ؾلبُا  الٗلم الاغٍغ

إلااطا هلل اإلاؿلمىن الترار : و َىا هُغح ؾاالا ٖلى َظا الباخث . وال اًجابُا

لي و َم لم ًخإزغوا به؟ ٌ وان هللهم له مً باب الترف و الهىٌ  ؤلاغٍغ

لي؟ ًغنض  مثال؟ وهُف هفؿغ الاَخمام الغؾمي للضولت بترحمت الترار ؤلاغٍغ

ت مً الضالئل جاهض خؿب عؤًه اهخلاٌ الترار  ٖلي ؾامي اليكاع مجمٖى

ت، طلً ما  لي بلى الحًاعة الٗغبُت ؤلاؾالمُت في ٖهض الضولت ألامٍى الاغٍغ

ي  هلال ًٖ ابً هثحر ؤن ٖلىم ألاوائل صزلذ الى بالص اإلاؿلمحن  طهٍغ الؿَُى

احم لىنها لم جىثر فيهم ولم جىدكغ، إلاا  في اللغن ألاٌو إلاا إلال فخدىا بالص ألٖا

اع ٌؿدكهض اليكاع  (10)وان الؿلف ًمىٗىن الخىى فيها وفي َظا ؤلَا

بالكهغؾخاوي  مً ؤن اإلاخيلمحن ألاوائل ؤمثاٌ وانل بً ُٖاء َالٗىا هخب 

 ً الفلؿفت، زم ؤن اإلاؿلمحن اجهلىا بأباء الىىِؿت في الكام و مابحن النهٍغ

وهاككىَم في ٖلائضَم، وواهذ ؤصًغة َاالء مجام٘ ٖلمُت جضعؽ فيها 

فلؿفت الُىهان و في ملضمتها اإلاىُم ألاعؾُي ختى آزغ الفهل الؿاب٘ مً 

وما ًاهض َظا خؿب اليكاع . الخدلُالث ألاولى ؤي آزغ اللُاؾاث الحملُت

ؤن التراحم  ، وصائما، آلازاع الغواكُت في هلض اإلاخيلمحن ألاوائل إلاىُم ؤعؾِ

جلف ٖىض آزغ - ألولى لألعغاهىن هي ٖلى غغاع الىخب اإلاىُلُت اإلاؿُدُت

وباالؾدىاص الى عواًت الهاٖض في َبلاجه و الظي ًظهغ ؤن - ألاقياٌ الحملُت
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ض  ؤمغ بٌٗ ٖلماء الُىهان الظًً واهىا  (90ٌث)ألامحر ألامىي زالض بً ًٍؼ

ت بترحمت ألاعغاهىن مً الُىهاهُت غاٌ  . الٗغبُتيًلُمىن في ؤلاؾىىضٍع

ؤمام َظا الٗغى ال ٌؿ٘ الباخث بال ؤن ًُغح حملت مً اإلاالخٓاث 

وألاؾئلت، فإٌو مالخٓت جفغى هفؿها، َى ٖضم زباث نُغت واخضة في 

الخٗبحر و الخدلُل، ؤو لىلل غُاب الضكت في اؾخٗماٌ اإلاهُلحاث، فخاعة 

ٌؿخٗمل الباخث مهُلح الٗلم الُىهاوي وجاعة الفلؿفت الُىهاهُت وجاعة 

اإلاىُم الُىهاوي صون جدضًض ؤي ٖلم ؟ؤًت فلؿفت؟ ؤي مىُم؟ م٘ الٗلم ؤن 

زم بطا ٖضها بلى ؤلاحمإ الظي ٌؿدىض بلُه . الخدضًض َىا مهم وخؿاؽ

لي َى  والظي ًاهض مً زالله ؤن ؤٌو ما ٖغف اإلاؿلمىن مً الترار ؤلاغٍغ

لى ؤي ؤؾاؽ اٖخمض يمً الظًً ؤحمٗىا ٖل:اإلاىُم، هدؿاءٌ   طلً؟ ٖو

َاالء؟ ٖلما ؤن ٖملُت الىلل جدىمذ فيها الحاحاث الٗملُت، فيان الُب 

لم الفلً َما اإلاُلىبحن ألاولحن، فبدىم كىاهحن  جُىع اإلاجخم٘ و جُىع  ٖو

خاحاجه ال ًمىً ؤن جيىن َىان خاحت ملحت لٗلم طو َبُٗت نىعٍت مثل 

وبطا عحٗىا بلى عواًت . اإلاىُم ألاعؾُي في مجخم٘ ما ػاٌ في مغخلت  الخيىن 

ي التي هللها ًٖ ابً هثحر ، فةجها ال حٗضو ؤن جيىن بقاعة بلى صزىٌ  الؿَُى

ٖلىم ألاوائل بلى الٗالم ؤلاؾالمي في اللغن ألاٌو لىً جلً الغواًت حؿىذ 

ًٖ جدضًض ؤي ٖلم مً ٖلىم ألاوائل؟ ومً َم بالخدضًض َاالء ألاوائل 

( 548ث) وؤخُل بلى الكهغؾخاوي ٌالظًً هللذ ٖلىمهم؟ ؤؾإٌ َظا الؿاا

سُا في جلضًمه للفلؿفت الُىهاهُت، مً  الظي هلمـ لضًه جضازال و زلُا جاٍع

سُا ًٖ ألافالَىهُت اإلادضزت  طلً مثال حٗله ؤعؾُى ًخإزغ جاٍع

ؤوعص الكهغؾخاوي َىا بإهه مخلضم ٖلى مً  (11) الجضًضة ةوالفُثاغىعس ي

ي وابً هثحر–اؾخضٌ بهما ٖلي ؾامي اليكاع  وألن الكهغؾخاوي -  الؿَُى

ؤخؿً مً ؤعر للملل و الىدل، اط وان ٖغيه طا َاب٘ فلؿفي ألهه ٖغف 

ض مً زالٌ ول  باألفياع التي ٌٗغيها بدىم ا،ٌ مخيلم ؤقٗغي، وؤزحرا ؤٍع

خإهض  لي مٗغفت صكُلت ٍو َظا اللىٌ بإن اإلاؿلمحن لم ٌٗغفىا الترار ؤلاغٍغ

لُت، بن ؤٌو ما ٖغفه  َظا مً زالٌ ٖغى الكهغؾخاوي للفلؿفت ؤلاغٍغ
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اإلاؿلمىن منها  َى ألافالَىهُت اإلادضزت والفُثاغىعٍت الجضًضة ولِـ 

ؤعؾُى، ًؼوي َظا الُغح ؤن اإلايان الظي اهدكغ فُه ؤلاؾالم و بدىم 

الترحماث الؿابلت التي جمذ في بًغان، واهذ جدمل الُاب٘ الظي طهٍغ 

ولً وغاصع َظٍ . الكهغؾخاوي، و كض جم جإهُض طلً في ملضمت َظٍ الضعاؾت

اإلاىُلت وبالًبِ ؤصًغة ونىام٘ عحاٌ الضًً اإلاؿُدُحن صون الدؿاٌئ 

هظالً ًٖ اإلاىُم الظي ٖغوٍ وهللٍى للمؿلمحن، فهم لم ٌٗغفىا ول 

ؤعؾُى و ال ول مىُله، فٗلى ؾبُل اإلاثاٌ لم ٌٗغفىا ؤو َم مىٗىا ؤهفؿهم 

ظا " الجؼء الظي ال ًلغؤ"مً مٗغفت الخدلُالث الثاهُت ؤو ما واهىا ٌؿمىهه  َو

ى الجؼء  اوي، َو –الجؼء َى ما ٌُٗي للمىُم ألاعؾُي َابٗه البَر

ان   الظي لم ًترحم الى الٗغبُت الا في اللغن –الخدلُالث الثاهُت ؤو هخب البَر

كض " بسحاق بً خىحن" بٗض ؤن وان" بكغ بً ًىوـ" الغاب٘ للهجغة ٖلى ًض 

اهُت  .جغحمه مً الُىهاهُت الى الؿٍغ

ٖلي ؾامي "وعغم الهىة الاصًىلىحُت بِىه وبحن " خؿحن مغوة "ؤما اإلافىغ 

فاهه ًخفم مٗه في الىثحر مً ألافياع ، فهى ٌؿلم هظلً باإلحمإ " اليكاع 

الظي طهٍغ ؾامي اليكاع والظي مًمىهه ؤن ؤٌو ما ٖغف في الٗالم 

ؤلاؾالمي مً الترار الُىهاوي َى اإلاىُم، صون ؤن ًلضم بضوعٍ ؤي صلُل ٖلى 

َظا ؤلاحمإ ؤ ومًمىهه، هما ًخفم م٘ الباخث الؿابم في ؤن ٖملُت 

سُت اجسظَا كاٖضة  الاهخلاٌ جمذ في اللغن ألاٌو مغجىؼا ٖلى ٖالماث جاٍع

لالؾخيخاج وؤَمها احؿإ صائغة الىلاف والجضاٌ بحن اإلاؿلمحن واإلاظاَب 

ىان ٖالمت  الضًيُت غحر بؾالمُت التي واهذ مخإزغة باإلاىُم ألاعؾُي، َو

ؤزغي جخمثل في في ؤن ماعخي الفغق والكهغؾخاوي ًغوون ؤن اإلاخيلمحن 

ي و َى هفـ  ألاوائل َالٗىا هخب الفالؾفت، مؿدكهضا بجالٌ الحن الؿَُى

الاؾدكهاص اإلاظوىع ٖىض ؾامي اليكاع لظا فما كُل ًٖ جسمُىاث َظا ألازحر 

ناٖض "جلاٌ ًٖ خؿُت مغوة الظي بضوعٍ وبٗض ؤن ٌؿخُٗض عواًت 

ًغي  " عؤبي حٗفغ اإلاىهى"ًٖ جغحماث لالعغاهىن خضزذ في ٖهض "ألاهضلن ي 

ؤن الٗهغ الظَبي للترحمت وان في ٖهض اإلاإمىن لُخىكف َاعخا الؿااٌ 
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ما ميكإ ومهضع َظا الايُغاب؟ َل ؾببه يُإ الىثحر مً : الخالي

الترحماث التي خضزذ في اللغن الثاوي للهجغة و كبله، ختى ؤن ؤكضم جغحمت 

 حٗىص بلى اللغن الثالث للهجغة؟ بال ؤن َضا لِـ ؾببا  وافُا، نونلذ الُىا

طلً ؤن َىان ؾااٌ آزغ َى إلااطا ياٖذ جغحماث اإلاىُم بِىما ونلخىا 

ماٌ ؤصبُت مً الترار الهىضي و الفاعس ي؟ ان "ٖبض هللا بً اإلالف٘ " جغحمت  أٖل

َظا الؿاٌ ال ًدخمل بال بحابت واخضة ؤال و هي ٖضم وحىص جغحماث للمىُم 

ؤنال في جلً الفترة ًمىً ؤن جهل الحن، و َظا ًاهض ؤن اإلاؿلمحن لم 

ٌٗغفىا اإلاىُم وبالخالي لم ٌٗغفىا ؤعؾُى ؤال الخلا، ؤي ابخضاء مً اللغن 

و ان وان  ًلؼمه الؿااٌ الىنىٌ " خؿحن مغوة "الباخث . الثالث للهجغة 

بلى الحلُلت الؿابلت، ًغي اهه اؾخيخاج غحر صحُذ ألهه غحر واكعي بملاًِـ 

فان الىي٘ الىاكعي لحغهت جُىع اإلاجخم٘ الٗغبي :" لىاكُت ٖىضٍ، ًلىٌ 

ؤلاؾالمي في اللغهحن الؿاب٘ والثامً اإلاُالصًحن  ًضف٘ لىا بمُُٗاث جياص 

دا ٖلى ؤن الفىغ الٗغبي ؤلاؾالمي ٖغف مؿائل  اإلاىُم  جيىن هها نٍغ

مً طلً همى و جُىع  (12)"وكىاٖضٍ ألاؾاؾُت  مىظ ما كبا اللغن الثامً

هدى البهغة " ألاعؾُي زهىنا ق ؤلاؾالمُت بفٗل جفاٖلها م٘ اإلاىِمالٗلى

التي ٖغث بمضعؾت اللُاؽ، و َى في َظا الحىم ًدبنى مىكف اإلاؿدكغق " 

وبطا وان . اللائل بخإزغ الٗلىم الٗغبُت باإلاىُم ألاعؾُي جإزغا جاما" صي بىع "

 م٘ مؿلماث اكض ايُغ ايُغاعا لهظٍ الىخائج اوسجام"خؿحن مغوة "اإلافىغ 

اصة ٖلى الىخائج التي ونل بليهاؾابلا،  بدثه و مىُلاجه الاصًىلىحُت، و ٍػ

ؤي كُاؽ " مضعؾت اللُاؽ "َىان ؤؾئلت ؤزغي جخٗلم بدؿمُت البهغة ب 

َظا الظي جىٗذ به مضعؾت البهغة في الىدى؟ َل َى اللُاؽ البُاوي  ؤم 

؟ زم متى خاػث البهغة ٖلى َظٍ الدؿمُت؟ -  ألاعؾُي –اللُاؽ الجم٘ 

ل في جلً الفترة اإلابىغة اؾخُإ اإلاؿلمىن هم اإلاىُم ألاعؾُي و فهمه  َو

ُفه في بىاء ٖماعة الىدى و اؾخسالم كىاهُنها؟ ان مىُم خغن  ةلضعحت جْى

اإلاجخم٘ وجُىعٍ التي جيلم ٖليها خؿحن مغوة جسالف  طلً، هاَبً ًٖ 

َبُٗت الىدى وما جفغيه مً اللجىء بلى هٕى مٗحن مً اللُاؽ َى اللُاؽ 
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َىظا و في ْل ٖضم ونىٌ ؤًت جغحمت . البُاوي و بالًبِ اللُاؽ الىدىي 

بلُىا كبل اللغن الثالث للهجغة، وبطا واهذ َىان بقاعاث في بٌٗ هخب 

ً الٗغب ، حكحر َىا ومىان بلى خضور مثل َظا ألامغ ، فةجها  ش للمفىٍغ الخاٍع

ٖاصة ما جبضؤ -  ؤي ال ؾىض لها - جٓل ؤخاصًث مغؾلت بانُالح اإلادضزحن 

فان الىدُجت الي جفغى .  الخ.....ًلاٌ ، ًغوي ، ًديى : بفٗل مبني للمجهىٌ 

وؿها ؤن اإلاؿلمحن لم ٌٗغفىا ؤعؾُى الحلُلي و ال ول مىُله الا بفًل 

ض مً كُمت َظا الحىم ؤن  التي الترحماث التي خضزذ في ٖهض اإلاإمىن، ًٍؼ

ج، وؤن ؤعؾُى لم ٌؿدبض و خضٍ مً ومٗغفت اإلاؿلمحن ألعؾِ  جمذ بالخضٍع

لت بٗلىٌ الٗغب، ًلىٌ  ٖلىإهه مً اإلااهض ؤن ؤعؾُى " : "صي بىع " ؤٌو َو

فيان الٗغب ...لم ٌؿدبض وخضَبالؿُُغة ٖلى ٖلىٌ الٗغب مً ؤٌو اإلاغ

ًغون فُه زُغا ٖلى صًنهم ختى للض ؤلف مخيلمىؤلاؾالم في اللغن الثالث 

حن هخبا هثحرة للغص ٖلُه و ًًُف ماهضا الحًىع  (13)". والغاب٘ الهجٍغ

الًبابي ألعؾُى في الثلافت الٗغبُت ؤلاؾالمُت ، ؤن الٗغب ٌٗخبرون ؤعؾُى 

مخمحزا بمىُله فلِ ، ؤما الٗلىم ألازغي فياهىا ٌٗخلضون ؤن مظَبه فيها 

" ؤهباطوكلِـ"و" فُخاغىعؽ"مخفم جمام الاجفاق م٘ مظَب 

و لظلً وان اإلاترحمىن، الىهاعي " ؤفالَىن "و" ؾلغاٍ"و" ؤهىؿاغىعاؽ"و

م ًإزظون ؤعائهم في الىفـ والخالق و الؿُاؾت  و الحغاهُحن ومً خظا خظَو

ًضٌ ٖلى  (14)" وما بٗض الُبُٗت مً مظاَب الحىماء الظًً ؾبلىا ؤعؾُى

م بحن اإلاىدىٌ و الحلُلي في مالفاث  َظا الحىم هظالً ٖضم الخفٍغ

لت مً الؼمً " زُىلىحُا "ؤعؾُى، مً طلً وؿب هخاب  ألعؾُى فترة ٍَى

حن، هظلً الخلِ  اث ؤفلَى ختى ٖهغ ابً ؾِىا ، م٘ ؤهه حؼء مً جاؾٖى

" فهمي حضٖان " بحن مىُم ؤعؾُى و مىُم الغواكُحن ، ًاهض َظا الباخث 

م بحن مىُم ؤعؾُى و مىُم " بط ؤن اإلاؿلمحن لم ٌؿخُُٗى الخفٍغ

زم ؤن اإلاٗتزلت الظًً عصوا . (15)"  ول طلً بلى ؤعؾُىاالغواكُحن، فلض وؿبى

ه  لم ٌؿخُُٗىا مٖلى ٖلى ؤعؾُى هما وعص في هو صي بىع وبالًبِ مخإزٍغ

لتهم اإلاثل  ٖلى ص الاؾخضالٌ بالكاٍ–يفهم ؤعؾُى هٓغا لخمؿىهم بٍُغ



 

94 
 

 و اعجباٍ َظا اإلاىهج بالبُان الٗغبي، اط قيل ول طلً ٖائلا ؤمام –الغائب 

" الجابغي " ؤو الغص ٖلُه عصا في مؿخىي بىائه اإلاىُلي، ًلىٌ بهظا وفهم ؤعؾِ

مؿدىضا في طلً ٖلى ما عواٍ اللفُي في مٗغى هالمه ًٖ هخاب الؿماء 

ابُل " الخهفذ" وي٘ هخابا ؾماٍ " الجبائي ابى َاقم "هُف ان " والٗالم

ٕؼ بها كىاٖضٍ التي ؤؾؿها و بنى  فُه كىاٖض ؤعؾُى و وازظٍ بإلفاّ ٖػ

 – وؾمٗذ ن ًحي ابً ٖضي اإلاىُلي – اللفُي –الىخاب ٖليها مهُفا 

خٓغ مجلـ بٌٗ الىػعاء في بغضاص في ًىم َىاء، و احخم٘ في اإلاجلـ 

فاهه " ًحي " جيلمىا م٘ الكُش : حماٖت مً ؤَل الىالم، فلاٌ لهم الىػٍغ 

َم : عؤؽ مخيلمي الفغكت الفلؿفُت فؿخٗفاٍ ًحي ،فؿإله لؿبب فلاٌ ًحي 

ال ًفهمىن كىاٖض ٖباعاحي و ؤها ال ؤفهم انُالخهم، وؤزاف ؤن ًجغي لي ما 

حغي للجبائي في هخاب الخهفذ فاهه هلب هالم ؤعؾُى َالِـ وعص ٖلُه 

بلضع ما جسُل له مً فهمه و لم ًىً ٖاإلاا باللىاٖض اإلاىُلُت ففؿض الغص 

ى ًًٓ ؤهه كض ؤحى بش يء و لى ٖلمها لم ًخٗغى لظلً الغص  (. 16)" ٖلُه، َو

فاإلاؿلمىن، بطن لم ٌٗغفىا ؤعؾُى الحلُلي بال بٗض الترحماث التي خضزذ 

في ٖهض اإلاإمىن، و ؤن ما ٖغفٍى وان مجغص قغوح و ملخهاث بًٗها 

مىدىلت و بًٗها خلُلي، وؤن الؿاخت الثلافُت واهذ مغللت جماما مً كبل 

و بطا جلضمىا في . يهمِ مٗحن مً الفىغ، اهه الفىغ الغىىص ي الهغ مـ

البدث زُىة بلى ؤلامام، واهُالكا مً ما ؾبم، فاهه ٖلُىا جبني اإلاىكف 

-ٌ 565 –ٌ 113)الظي ًظَب الى ؤن الترحماث جمذ في ٖهض بني الٗباؽ 

م٘ حسجُل زالف خىٌ ؤي زلُفت جمذ في ٖهضٍ، ؤَى  (م1253- م 750

اإلاهىع ؤم اإلاإمىن؟ ففي الفهغؾذ ألبً الىضًم، ًظهغ جغحماث لألعغاهىن 

ظَب  هفـ اإلاظَب، " ناٖض ألاهضلن ي"كام بها ٖبض هللا بً    اإلالف٘، ٍو

لىىه ًًُف ؤن ٖبض هللا بً اإلالف٘ جغحم هظلً الخدلُالث ألاولى 

، (17 )(158ٌٌ 136)ووان طلً في ٖهض اإلاىهىع " فىعفٍغىؽ"واٌؿاغىجي ٌ

بال ؤن بىٌ هغاوؽ ًىفي ؤن جيىن جلً الترحماث لٗبض هللا بً اإلالف٘، ولىنها 

ألبىه مدمض، ووان طلً في زالفت الهاصي واإلاهضي، وهي لِؿذ جغحماث 
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لىخب ؤعؾُى لخلخُهاث لكغوح لهظٍ الىخب و ؤجها هللذ مً الُىهاهُت 

مباقغة، ماهضا ؤن الفلؿفت ألاعؾُُت كضمذ ولها بلى اإلاؿلمحن بفًل 

خغهت الترحمت اليكُُت التي جضقيذ بضاًت مً ٖهغ اإلاإمىن ختى واصث 

كبل . ، فةلى َظٍ الترحماث هخجه آلان  (18 )– م10–ٌ 4حغُي ول اللغن 

طلً َىان ؾااٌ ًجب َغخه ألن ؤلاحابت ٖىه ؾخيسخ ول الفتراياث 

لي ٖامت و اإلاىُم ألاعؾُي  الظاَبت بلى اللىٌ بدضور مٗغفت الترار ؤلاغٍغ

لى : زانت في اللغن ألاٌو للهجغة ، َظا الؿااٌ ًمىً نُاغخه هما ًلي

خضزذ مٗغفت جامت وصكُلت بمىُم ؤعؾُى كبل ٖهغ اإلاإمىن، فلماطا ًلجإ 

َظا الخلُفت بلى اللُام بترحمت الترار الُىهاوي زانت فلؿفت ؤعؾُى، 

بخجىُض ول بمياهُاث الضولت؟ و بطا واهذ َىان جغحماث فلض وان الغائب 

فيها مً َلب وبكيل ملح مً كبل اإلاإمىن لضعحت ؤهه عآٍ في اإلاىام ، و لِـ 

فما هي الضواف٘ التي خغهذ اإلاإمىن لللُام بما . َظا الغائب ؾىي ؤعؾُى 

كام به ؟ كبل مداولت ؤلاحابت ًٖ َظا الؿااٌ ال بإؽ مً طهغ ؤَم 

ض خىحن بً بسحاق"اإلاترحمحن في جلً الفترة،  وابىه  (260ٌث)للض وان ؤبى ٍػ

و ابً ؤزُه خبِل بً الحؿً، ؤوفغ  ( 298ٌث )بسحاق بً خىحن 

اإلاترحمحن بهخاحا، وهٓغا ألجهم واهىا ٌكخغلىن مٗا، فان هخبا هثحرة جيؿب 

ووان خىحن ًازغ جغحمت هخب الُب، و ... للىاخض منهم جاعة و للزغ جاعة ؤزغي 

الق  (19)"وان ابىه ؤمُل بلى جغحمت هخب الحىمت  ىان  ؤَمهم ٖلى ؤلَا َو

 هخاب –مترحم الخدلُالث الثاهُت  ( 328ٌث)ؤبى بكغ متى بً ًىوـ اللىائي 

ان  ىان، هظلً  (20) وبه اهخمل هلل الاعغاهىن بلى اللغت الٗغبُت–البَر َو

اء ًحي بً ٖضي اإلاىُلي وابً ػعٖت و ؤبى الخحر بً  (448ٌ-ٌ 371)ػهٍغ

ىظا  (331ٌ)الحؿً الخماع اإلاىلىص ؾىت ى ؤخض جالمظة ًحي بً ٖضي، َو َو

فان الترحماث التي امخضث مً ٖهغ اإلاإمىن و اؾخمغث ختى الىهف الثاوي 

مً اللغن الغاب٘ للهجغة هي التي كضمذ للثلافت الٗغبُت ؤلاؾالمُت ؤعؾُى 

ماهي صواف٘ التي :  آهفاٌلىٗض و هظهغ بالؿااٌ الظي َاعخىا. ومىُله وامال

 وكفذ وعاء ما كام به اإلاإمىن؟
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ألاؾباب التي مً ؤحلها هثرث هخب " الفهغؾذ"ًظهغ ابً لىضًم في 

الفلؿفت في بالص اإلاؿلمحن، مً طلً مغآٍ اإلاإمىن في خلمه مً ؤن عحال جضٌ 

مىانفاجه ٖلى الهُبت و الىكاع، والظي لم ًىً طلً الغحل بال ؤعؾُى 

، فُغخىم  هفؿه، بط ًضزل ٖلى اإلاإمىن الظي ًخإهض مً اهه ؤمام اإلاٗلم ألاٌو

ًُف : ما الحؿً؟ فُجُب ؤعؾُى: الفغنت لِؿإله ما خؿً في الٗلل  ٍو

ما خؿً ٖىض الجمهىع، زم ًًُف اإلاإمىن : زم ماطا؟ كاٌ: اإلاإمىن ؾائال 

ًُلب اإلاإمىن هدُجت َظا الحلم هخب . زم ال، زم ال: زم ماطا؟ كاٌ : ؾائال 

ت  دًغ اإلاترحمحن مىفغا لهم قغوَا ماصًت مغٍغ الُىهان مً بالص الغوم، ٍو

لُلىمىا بما كامىا به، واطا وان الباخثىن اإلاؿلمىن ال ًخىكفىن ٖىض صالالث 

َظا الحلم بال الللُل منهم في خضوص اَالعي، فاهه مً ألاوؿب اؾدثماع طلً 

الحلم للىكىف ٖلى الٗىامل التي صفٗذ اإلاإمىن بلى الالخجاء بلى ؤعؾُى 

ش الؿُاس ي و الاصًىلىجي لٗهغ  بالًبِ، وطلً باالؾخٗاهت باؾخلغاء الخاٍع

الؿااٌ ألاٌو اإلاغشح للُغح، إلااطا ؤعؾُى في الحلم بالظاث بضال مً . اإلاإمىن 

ؤلخ؟ لى ؾلمىا بىكٕى طلً ...ؤفالَىن اإلاكهىع حضا ؤو ؾلغاٍ ؤو فُثاغىعؽ

ل الفغوٍضي، فؿِكيل ؤعؾُى الغغبت او  الحلم فٗال،ـ وباٖخماص آلُت الخإٍو

لىً ماهي . الحاحت التي حؿىً الوعي اإلاإمىن و فئت مُٗىت مً اإلاثلفحن

اإلاىاو٘ التي حٗلذ اإلاإمىن ال ًماعؽ عغبخه في الىاك٘ بكيل واكعي ختى 

ماعؾها ٖلى نُٗض الحلم و َى زلُفت اإلاؿلمحن؟ َل ألامغ ًخٗلم بةيفاء 

مكغوُٖت ٖلى ٖمل مثل َظا؟ هلىٌ َظا و هدً وٗغف اهه في اإلاىاَم التي 

ت الخهىف والٗغفان هثحرا ما ًلجإ ؤفغاصَا الى انُىإ  ٌؿُُغ ٖليها هٖؼ

غ ٖمل ما، والبض ؤن هدؿاءٌ م٘ الجابغي  ًٖ َظٍ  غ وجبًر ألاخالم لخهَى

 بىاؾُت الٗلل زم –للض خضص الحلم َغق الىكف ًٖ الحؿً  : ةاإلاالخٔ

 وهي ولها حكيل ؤنىال للمٗغفت في اإلاجخم٘ ؤلاؾالمي –الكٕغ وؤلاحمإ 

غا لغؤي اإلاٗتزلت في مؿإلت . الغؾمي ٖلى ألاكل فهل وان طلً جإهُضا وجلٍغ

الحؿً واللبذ وهي اإلاؿإلت التي ًخٗلم بها الىثحر مً كًاًا ٖلم الىالم؟ ؤم 

ض يغب مظاَب و فغق ؤزغي حكيل ولها  غ جلً ألانىٌ وان ًٍغ بخلٍغ
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زهىما جللُضًحن للؿلُت اللائمت؟ لجري طلً بدصخُو الٓغوف 

سُت التي ؾاصث ٖهغ اإلاإمىن بهفت زانت واللغن الثالث للهجغة  الخاٍع

 . بهفت ٖامت

ْهىع الباَىُت : للض محز ٖهغ اإلاإمىن بالظاث الحىاصر الخالُت

ا لضعحت تهضًض اؾخمغاع الضولت، للض وان اللغن الثالث  واؾخفداٌ ؤمَغ

سا ٖانفا، فلض جضقً بظلً الهغإ – الخاؾ٘ م –هجغي  في ٖمىمه جاٍع

غ ٖلى الؿلُت بحن اإلاإمىن و ؤزُه ألامحن، وما ؤن ؤمؿً اإلاإمىن بؼمام  اإلاٍغ

ش  الؿلُت ختى بضؤث الضٖىة الباَىُت بالٓهىع، فلض طهغ ؤصحاب الخىاٍع

ؤن الضٖىة الباَىُت ْهغث ؤٌو ما ْهغث في ػمً اإلاإمىن، و اهدكغث في ػمً 

لى امخضاص اللغن الثالث للهجغة  (21)اإلاٗخهم  ’ وجمسٌ ًٖ ْهىعَا، ٖو

بضو ؤن : ْهىع زالر زىعاث اللغمُُت ،لثىعة البابىُحن الخغمُحن والؼهج، ٍو

َظٍ الثىعاث واهذ جهضع ًٖ صواف٘ و َمىخاث واخضة، مما ًجٗله جلخلي 

ٖلى الهُٗض الاصًىلىجي واإلاماعؾت فهاعث الخغمُت و الباَىُت ًضا واخضة 

وماعخي اإلالل والىدل والفغق في ؤلاؾالم ًاهضون نضوع الضٖىة ،  (22")

الباَىُت ًٖ مٗخلضاث وصًاهاث مىُلت بًغان، فالظًً و يٗىا ؤؾاؽ صًً 

للض  (23)"الباَىُت واهىا مً ؤوالص اإلاجىؽ وواهىا مائلحن بلى صًً ؤؾالفهم

واهذ َظٍ الحغواث امخضاصا لخىامي اإلاٗاعيت الكُُٗت زهىنا ٖىضما كام 

له  ؤلامام حٗفغ الهاصق بهُيلت اإلاظَب ونُاغخه نُاغت مىٓمت جَا

ت و الؿُاؾُت دي، َى الخىبُه . للؿُُغة الفىٍغ و ؤَم ما في َظا الٗغى الخاٍع

ت وباَىُت وقُُٗت، واهذ جهضع ًٖ ؤؾاؽ  ؤن َظٍ الحغواث مً ماهٍى

ظا –الٗغفان الكُعي  الغىىم اإلااهىي - مٗغفي مخلغب بن لم هلل واخض  َو

ألاؾاؽ ًدىاكٌ و ألاؾاؽ الاصًىلىجي الغؾمي للضولت الٗباؾُت، واطا 

ؾلُىا الًىء ٖلى اإلاٗاعيت الكُُٗت فان ألاؾاؽ الظي بىِذ ٖلُه 

م٘ . مٗغيتهم َى اللىٌ بان ؤلامامت بهما جيىن بالىنُت و ؤن ؤلامام مٗهىم

الٗلم ؤن اإلاىاحهت واهذ جضاع بيل الىؾائل، بل الىؾائل  الاصًىلىحُت 

واإلاٗغفُت واهذ مؿخمغة ومخىانلت ٖىـ الٗىف اإلاؿلح الظي وان     
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وؤمام َظا الىي٘ وان البض مً وؾُلت فٗالت إلالاومت الغىىم .  مخلُٗا

اإلااهىي والٗغفان الكُعي، ولم جىً َظٍ الىؾُلت الفٗالت ؾىي الٗلل 

التي "اليىوي، ممثال بإعؾُى و مىُله، فدغهت الترحمت التي وكُها اإلاإمىن و

اججهذ بلى ؤعؾُى ؤؾاؾا بهما وان الهضف منها ملاومت الغىىم اإلااهىي 

والٗغفان الكُعي، ؤي مهضع اإلاٗغفت التي الظي جضُٖه وجىفغص به الحغواث 

و بطن فدغهت الترحمت جلً التي اججهذ بلى ؤعؾُى . اإلاٗاعيت للٗباؾُحن

بالظاث واهذ حؼءا ؤؾاؾُا وعئِؿُا مً بؾتراجُجُت حضًضة لجإ بليها 

 (24)".اإلاإمىن إلالاومت ألاؾاؽ اإلاٗغفي الًضولىحُا زهىمه الؿُاؾُحن

كبل بغالق َظٍ ؤلاقيالُت البض مً َغح بقياٌ آزغ ًخٗلم صائما 

التي عبُذ اإلاإمىن " الحمُمُت" بؿلىن اإلاإمىن، فالجمُ٘ ٌٗغف جلً الٗالكت

باإلاٗتزلت و بن واهذ صواف٘ جلً الٗالكت مٗغوفت بلى خض ما في يىء الهغإ 

الفىغ اإلاٗتزلي، ًلىم ٖلى " الظي زايه َظا الخلُفت ٖلى ول الجبهاث ف

ى مفهىم الخىخُض الغؾمي  ه اإلاُلم للظاث ؤلالهُت، َو ظا ٌٗخهم" الخجًز  نَو

ٗت طاث اإلاهضع ؤلالهي  وخضاهُت الحلُلت، وهي الحلُلت الضًيُت، ؤي الكَغ

ظا َى ألاؾاؽ ألًضًىلىجي: ألاوخض  الُبلت الحاهمت في صولت الخالفت ةَو

لىً جهغف اإلاإمىن اإلاخمثل في اللجىء بلى ؤعؾُى فُه هٕى  (25)"ؤلاؾالمُت

باإلاٗتزلت، الم ًىً ًىفُه ٖلل " الحمُمُت"مً الخسلي ًٖ جلً الٗالكت 

اإلاٗتزلت و مىُلهم اللائم ٖلى كُاؽ الغائب ٖلى  الكاَض؟ ؤال ًضٌ طلً 

 و مىُله لم ٌٗض ؾالخا وافُا وخاؾما؟ يلؿلىن ٖلى ؤن الٗلل البُان

َل ونل البُان بلى مغخلت ألاػمت ؟ ؤي : وبؿااٌ طو صاللت اًبؿدُمىلىحُت

 الجضًضة؟ ًؼصاص ث الخدضًابلم ٌٗض بٗلىمه و آلُاجه كاصعا ٖلى اؾدُٗا

الؿااٌ بلحاخا بطا ٖلمىا ؤن الترحماث التي جمذ في ٖهض اإلاإمىن، وكضمذ 

للثلافت الٗغبُت ؤلاؾالمُت ول ألاعغاهىن، حٗلذ بٌٗ ألانىلُحن ابخضاءا 

ىن بلى جبني مىُم ؤعؾُى و بصزاله بلى ٖلم  مً اللغن الخامـ للهجغة حهٖغ

مً ؤقض الٗلىم البُاهُت ججظعا في الٗلل الٗغبي ؤلاؾالمي ومً ؤهثر الٗلىم 

و ؤما الظًً كامىا بظلً فهما . حٗبحرا ًٖ زهىنِخه، اهه ٖلم ؤنىٌ الفله
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ما مً اإلاخيلمحن الىباع في اإلاظَب يبمام الحغمحن الجى ًً  والغؼالي َو

ل  ألاقٗغي، اإلاظَب اإلاىاٌَ للفلؿفت ؤو ٖلى ألاكل لفالؾفت ؤلاؾالم ن َو

 ال حٗني مىاًَت الفلؿفت؟ بجها بقيالُت مهحر البُان ةمىاًَت الفلؿف

الٗغبي ومىُله، َظٍ ؤلاقيالُت التي حؿخدم الٗىاًت، الضعؽ والخدلُل 

ؤهثر، ؾإهخفي بالكاعة بلى بٌٗ اللًاًا التي جخٗلم بها لضي جدلُل الؿااٌ 

ُفي  .الْى

ي وما حٗلم به ربٗضما بؿُىا اللىٌ في الؿااٌ الخاعي : السؤال الوظيفي- 2

ت، حاء الضوع ٖلى الؿاا اهاث مٗغفُت و خًاٍع ُفي، والظي ٌمً َع  الْى

لي اإلاىُلي مىه زانت  ًخٗلم ؤؾاؾا  بةقيالُت مهام ووْائف الترار ؤلاغٍغ

: في الحًاعة الٗغبُت ؤلاؾالمُت، والؿااٌ الظي ٌٗبر ًٖ َظٍ إلقيالُت َى 

لي في الحًاعة الٗغبُت ؤلاؾالمُت؟ ؤو ماطا فٗلىا بما  ما مهحر الترار ؤلاغٍغ

جللُىاٍ؟ َل خللذ الترحمت ؤَضافها ووْائفها؟ ؤي بخضار جدىالث في 

لي ٖىضما هلل مً  اإلاجخم٘ الٗغبي ؤلاؾالمي قبُه بما ؤخضزه الترار ؤلاغٍغ

الٗغبُت بلى الالجُيُت ؟ الىثحر ممً جهضي لهظٍ ؤلاقيالُت، ًجؼم بفكل 

لي في بخضار الخإزحر الاًجابي في اإلاجخم٘ الٗغبي ؤلاؾالمي،  اإلاىلىٌ ؤلاغٍغ

ػوي هجُب " ملاعهت بما ؤخضزه في ؤوعوبا فُما بٗض، ممً ًغون َظا الغؤي 

لي في الٗالم ؤلاؾالمي و ؤوعوبا "مدمىص ، اط ًغي جفاوث جإزحر الترار ؤلاغٍغ

لي و حض في ؤوعوبا ؤهاؾا  لهالح َظٍ ألازحرة، مٗلال طلً بيىن الترار ؤلاغٍغ

مً حيؿه و َبُٗخه، بِىما الٗالم إلؾالمي لم ٌكيل التربت الهالحت للترار 

لي فاكخهغ جإزحٍر ٖلى الىسبت فلِ  لىً الؿااٌ الظي لم  (26)ؤلاغٍغ

لي في بخضار الخإزحر الاًجابي  ًُغخه َظا اإلافىغ َى إلااطا فكل اإلاىلىٌ ؤلاغٍغ

 في الٗالم ؤلاؾالمي؟

ما في  لُحن فكال في ٖلغ صاَع الىاك٘ ؤن الفلؿفت والٗلم ؤلاغٍغ

لي، فىُف ًمىً لترار فكل في بخضار  بخضار جدىالث في اإلاجخم٘ ؤلاغٍغ

ىا وؿاٌ ؾاالا  جهًت في مجخمٗه ان ًدضر جهًت في مجخم٘ آزغ؟ َو
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لُت  اإلاىٓىمت ألاعؾُُت منها    : قامال َى إلااطا فكلذ الفلؿفت ؤلاغٍغ

لي؟ ؤال ًمىً  زانت، في بخضار جإزحر اًجابي مدؿىؽ في اإلاجخم٘ ؤلاغٍغ

ب  ا للخجٍغ ض اإلاؿُُغ ٖليها واخخلاَع اللىٌ بإن َابٗها الؿلبي بؿبب ججٍغ

لي وختى في الٗالم ؤلاؾالمي؟ بن الُاب٘  وعاء طلً الفكل في اإلاجخم٘ ؤلاغٍغ

لي حٗله ٖلال مداًضا، مؿاإلاا، ًإهف مً  ضي للٗلل ؤلاغٍغ الهىعي الخجٍغ

جلُُش ؤعؾخلغاَُخه في ؤوخاٌ الىاك٘ اإلااصي و الاحخماعي، مً ؤحل طلً لم 

بُا وال جلىُت، اهه ٖلل هغحن ي، ٖاهف ٖلى جإمل طاجه مهمال  ًيخج ٖلما ججٍغ

لمه الظي اتهم  ٖالم الخجغبت والىاك٘  و مً َىا واهذ ؤػمت طلً الٗلل ٖو

به مً كبل البُاهُحن وابً جُمُت ٖلى الخهىم و هظا ناوعي النهًت 

ت في ؤوعوبا، صًياعث، بُيىن و ج ؽ م وبطا هىا هخيلم ًٖ اإلاىٓىمت ... الفىٍغ

ألاعؾُُت زهىنا مىُلها في الٗالم ؤلاؾالمي، فان َظا اإلاىُم كض 

مىعؾذ ٖلُه ٖملُت جىُُف مؿخمغة م٘ الىاك٘ الاصًىلىجي وم٘ 

زهىنُاث البُان الٗغبي، لٗل ؤَمها هٕؼ مدخىاٍ والاخخفاّ بُابٗه 

لم ٌؿخٗمل . الكىلي مما ياٖف مً خًىع الىخائج التي و نفتها لخىي 

اوي  لىىه وان وؾُلت ، اإلاىُم ألاعؾُي في الٗالم ؤلاؾالمي للُام ٖلم بَغ

ف ؾُاس ي في كهىع الخلفاء،  إلصاعة الهغإ بحن الىسب فيان مجغص مْى

لم ٌؿخُ٘ " ؤلامخإ و اإلاااوؿت" ألامغاء و الىػعاء، ومؿامغا في مجالـ 

الىنىٌ الى الىاك٘ و لم ٌؿخُ٘ الخٗبحر ًٖ مكاول الجماَحر التي قيل 

ا الُىمي وم٘ طلً فخلً الحغهت، ؤي خغهت الترحمت . الخهىف والفله زبَز

في ٖهض اإلاإمىن كض جىحذ بخإؾِـ مضعؾت بغضاص التي ؤهجبذ ما ٌؿمى 

ظا ٌٗني واكُٗا ججظع ي والفاعابيفالؾفت ؤلاؾالم والىىض  وابً ؾِىا، َو

 بلى مىهج ؤهثر ءمكىالث اإلاجخم٘ الٗغبي لإلؾالمي مما اؾخضعى اللجى

 الىاك٘ بغبِ الجؼء باليل و لِـ بقمىلُت، مىهج له اللضعة ٖلى اؾدُٗا

 . الظي َى مىهج البُاهُحنءعبِ الجؼء بالجؼ

بن صزىٌ اإلاىُم ألاعؾُي بلى ؾاخت الثلافت الٗغبُت ؤلاؾالمُت، 

ذ ألاهٓمت  ا وغنى، فخىٖى ؤخضر عصوص ؤفٗاٌ حٗلذ جلً الؿاخت ؤهثر جىٖى
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ىظا قهض اللغن الغاب٘ للهجغة همىا وجُىعا في  اإلاٗغفُت و جبلىعث ؤهثر ، َو

حمُ٘ مجاالث الثلافت، وان واػي طلً جغاحٗا في جماؾً البيُت الخدُت 

 والاحخماعي هدى ي، فلض اججه و ٖلى اإلاؿخىي الؿُاؽيللمجخم٘ ؤلاؾالم

ض مً الدكض ي و الاهلؿام  .مٍؼ

َىان مالخٓت َامت البض مً ببضائها، لها ٖالكت بلُمت الترحماث 

ا، ًخٗلم ألامغ بمؿخىي الترحماث مً خُث الىيىح،  ومً زم كُمت جإزحَر

ت الكيلُت ؤو ٖلى مؿخى اإلاًمىن،  ؾىاء ٖلى مؿخىي الهُاغت اللغٍى

لت الترحمت الحغفُت لم جىً  فمالخٔ ؤن جلً الترحماث التي اجبٗذ ٍَغ

ؾلُمت الهُاغت و الترهُب، فلض ؤجذ كللت الٗباعة غامًت الغغى هٓغا 

ألن َاالء اإلاترحمحن واهذ مٗغفتهم باللغت الٗغبُت غحر صكُلت ، فلض هللىا 

ت لخلً اللغت،  بليها ٖباعاث ومفاَُم ًىهاهُت وفم الهُغ الهغفُت والىدٍى

ألامغ الظي ؤصي بلى اعجبان هبحر مـ الجاهب الهغفي والىدىي واللفٓي 

فاوٗىـ طلً ٖلى فهم مًامحن جلً الترحماث ، هما ؤن َاالء اإلاترحمحن 

ال ًيبغي ؤن " لم ًيىهىا فالؾفت و لم جىً مٗغفتهم لهل مٗغة اإلاسخهحن اط 

 مً حملت الفالؾفت طوي الكإن، اط وان ًىضع ؤن ًلبل ةوٗض َاالء الىلل

با ٌٗمل  اخضَم ٖلى الترحمت مً جللاء طاجه  بل وان في ول ألاخىاٌ جلٍغ

 مؿُدُحن في اهما ؤجهم واهى (27)" َاٖت لخلُفت ؤو وػٍغ ؤو عحل ُٖٓم 

ماٌ  مٗٓمهم، ألامغ الظي كلل مً اجهالهم باللغآن الظي قيل مدىع ألٖا

واحخمٗذ "وألابدار البُاهُت فدغمىا مً اهدؿاب ؤؾالُب الخٗبحر البُاوي، 

الترحمت الحغفُت والىلو في امخالن الٗغبُت وفي : َظٍ الٗىامل ولها

ً الفلؿفي، وكىة اإلاٗخلض، لخاصي بلى وي٘ لغىي حض مٗلض ال جفُض  الخيٍى

مٗه كىاٖض اللؿان الٗغبي و ال ؤؾالُب الىخابت الٗغبُت، و ٌؿخدُل ٖلى 

ؤمام َظا الىي٘  (28)" الٗاعف باللؿان الٗغبي و خضٍ ان ًىفظ الى مٗمُاجه 

ايُغ ول مً جبنى اإلاىُم ألاعؾُي مً فالؾفت ؤلاؾالم، اللُام بجهض 

ب اإلاىُم ألاعؾُي مً صائغة البُان الٗغبي، للض وعى َاالء  لغىي هبحر لخلٍغ

الفالؾفت ان ٖملُت جبِئت اإلاىُم ال ًمىنها ؤن جدضر بضون الخىؾل في طلً 
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غق البُان الٗغبي في الخٗبحر، مً ؤحل طلً ٖملُت الىلل " الى ؤؾالُب َو

َظٍ لم جىً مجغص جغحمت كامىؾُت بل واهذ ٖملُت جبِئت واؾخيباث، 

ت مًيُت، ووؿخُُ٘ ؤن  ت حباعة و مٗاهاة فىٍغ جُلب جدلُلها حهىصا فىٍغ

هلخمـ طلً بؿهىلت بملاعهت هو مً الىهىم اإلاترحمت هىهىم بسحاق 

بً خىحن مثال ، و َى مً ؤخؿً اإلاترحمحن اللضامى، م٘ هو مً ههىم 

في الىهىم اإلاترحمت هجض . الفاعابي ؤو ابً ؾِىا ٌٗالج هفـ اإلاىيٕى

بخضار لغت ملغعة بحن "ؤهفؿىا فٗال بػاء ما ٖبر ٖىه ؤبى ؾُٗض الؿحرافي ب 

فلم جىً ؤٖماٌ الفالؾفت ٖلى الترحماث مجغص قغح ٖباعة   (29)"ؤَلها

حن "، وبال Paraphraseبٗباعة ؤنبذ فالؾفت ؤلاؾالم مجغص وهالء خًاٍع

 (. 30)" للُىهان ؤو للغغب

دي  وهظا ٖملُت اؾخلهاء مسخلف  للض جبحن مً زالٌ الٗغى الخاٍع

غوخاث التي جىاولذ بقيالُت خًىع اإلاىُم ألاعؾُي في الٗالم  ألَا

ؤلاؾالمي ؤن ألامغ ًخٗلم فٗال بةقيالُت بالغت الحؿاؾُت لها اوٗياؽ مباقغ 

ٖلى ألاكل ٖلى  كُمت اإلاجهىص الفىغي إلافىغي و ٖلماء ؤلاؾالم،  وللض خىلىا 

في َظا البدث مىاككت و هلض مسخلف ألاخيام  الي احؿمذ باللُُٗت 

ش لبضاًاث مٗغفت اإلاؿلمحن باإلاىُم ألاعؾُي،  غ جىاٍع والبضاَت في جلٍغ

دي وان ٖملُت  لخداٌو في ملابل طلً الخىبُه الى يغوعة اجدفٔ الخاٍع

سُت مثل َظٍ حاءث في ؾُاق الاؾخجابت لحاحاث اإلاجخم٘ الٗغبي  جاٍع

الاؾالمي  زانت ٖلى مؿخىي اليؿم  الؿُاس ي، خُث ؤن مٗغفت اإلاؿلمحن 

 ألاعؾُي، مٗغفت جامت، اهما خضزذ في ٖهض اإلاإمىن و حاءث هدُجت قباإلاىِ

كغاع ؾُاس ي  جدضص مً كبل بىاٖث اصًىلىحُت، اوٗىؿذ ٖلى ؤصواٍع 

 .ومهامه

 

 



 

103 
 

ؤؾخاط فلؿفت بلؿم ٖلم الاحخمإ، حامٗت مؿخغاهم  

 :إلاحاالت 

ابريس، منشورات - ، بريوت3ىرني كورابن ، اترخي امفوسفة الإسالمية ، ت هصرية مروة و حسني كبييس ، ط (1)

 55 ، ص1983غويدات ،

 237 ،ص1984ندلار امبيضاء ،ملركز امثلايف امؼريب ، –طو غبد امرحامن ، جتديد املهنج يف ثلومي امرتاث ،  بريوت  (2)

 من ىؤلء ػىل سبيل املثال حسني مروة يف كتابو امزنػات املادية يف امفوسفة امؼربية الإسالمية (3)

ان اهل ثؼاىل واحد ذو أ كاهمي جالجة ، اموجود و امؼمل و احلياة ، و ىذه ال كاهمي ميست زائدة : كال...أ حصاب  وسطور  (4)

غن .." اكرشاق امشمس يف كوة أ و ػىل بوور....ػىل اذلات و ل يه ىو ، و احتدت املكمة جبسد ػيىس ػويو امسالم 

 251ص  (ب، ت )امشيرس تاين ، املول و امنحل ،ثصحيح و ثؼويق أ محد فيمي محمد ، بريوت ، دار امكتب امؼومية 

  252و 

دي بور ، اترخي امفوسفة يف الإسالم ، ترمجة و ثؼويق محمد غبد اميادي أ بو ريدة ،ثووس ،اجلزائر ،ادلار امتووس ية  (5)

 47ص (ب ،ت)املؤسسة اموطنية نوكتاب –نونرش 

ل أ هنم كامو... ابل كاهمي امثالجةاكامو-  امربذغاين–أ حصاب يؼلوب :" اميؼاكبة مه  (6)  اهلوبت املكمة محلا و دما ، فصار الاهل ااإ

 254 و253غن امشيرس تاين ، املول و امنحل ص..." ىو املس يح و ىو امظاىر جبسده بل ىو ىو 

غريق اكهت بسبب امظاىرة املذكورة ، ىرني  (7) يؼترب ىرني كورابن أ ن امفكرة اميت تكوهت يف الإسالم غن أ هبياء مالإ

 57كورابن ، اترخي امفوسفة الإسالمية ، ً

 50دي بور ، اترخي امفوسفة يف الإسالم ، ص (8)

 ، 3 مناجه امبحث غند مفكري الإسالم ، بريوت ،دار اههنضة امؼربية ،ط1: وذكل مصن أ غاممه متامية و ابمرتثيب  (9)

 1981 ، 4بريوت ،دار امفارايب ، ط،  امزنػات املادية يف امفوسفة امؼربية الإسالمية  2 . 1984

سايم امنشار ، مناجه امبحث : جالل ادلين امس يوطي ، صون املنطق و امالكم غن فن املنطق و امالكم ، هلال غن  (10)

 20غند مفكري الإسالم ، ص

 2،ج(ب،ت)امشيرس تاين املول و امنحل ، ثصحيح و ثؼويق ال س تاذ أ محد فيمي محمد ، بريوت ، دار امكتب امؼومية ، (11)

 . ، حيث يؼرض اترخي امفوسفة اميوانهية 496و ما بؼدىا حىت "-" ،ص

 895حسني مروة ، امزنػات املادية يف امفوسفة امؼربية الإسالمية ، ص (12)

 64 و 63دي بور ، اترخي امفوسفة يف الإسالم ،ص (13)

 62هفس املرجع امسابق ، ص (14)

(15) Fehmi Jodaane ,L’influence du Stoïcisme sur la pensée Musulmane , Bierut,Dar-

Machreq Editeurs,1968, p99 

محمد ػابد اجلابري ، تكوين امؼلل امؼريب ، بريوت ، مركز دراسات اموحدة امؼربية : املفطي ،أ خبار امؼوامء ،هلال غن  (16)

 234 ، ص1988 ،3،ط

 235محمد ػابد اجلابري ،تكوين امؼلل امؼريب ،  (17)

غبد امرحامن بدوي ، امرتاث اميوانين يف احلضارة : بول كراوس،امرتامج الارسطوطاميس ية املنسوبة ل بن امللفع ، يف  (18)

  120 و ما بؼده حىت ص 101 ، ص 1965الاسالمية ، بريوت ، دار اههنضة امؼربيبة ، 

 57دي بور ، اترخي امفوسفة يف الاسالم ، ص  (19)

رغاهون موجودة يف مكتبة جامؼة املاىرة و يه وسخة مصورة غن  (20) يذكر سايم امنشار أ هو كد وصوتنا ترمجة اكمةل مل 

 23056:وسخة مكتبة ابريس املرتمجة 

،  (ب، ت)غبد املاىر امبغدادي ، امفرق بني امفرق ، حتليق محمد حمي ادلين غبد امحليد ، بريوت ، دار املؼرفة ،  (21)

 284ص
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 هفس املرجع امسابق ، هفس امصفحة (22)

 هفس املرجع امسابق و هفس امصفحة (23)

 224محمد ػابد اجلابري ، تكوين امؼلل امؼريب ص (24)

 856 ، ص2حسني مروة ، امزنػات املادية يف امفوسفة امؼربية الاسالمية ، ج (25)
 ، ص 1981 املويرة ، دار امرشوق ، – ، بريوت 3زكيب جنيب محمود ، املؼلول و الامؼلول يف تراجنا امفكري ، ط (26)

 123 و حىت 115

 58دي بور ، اترخي امفوسفة يف الاسالم ، ص (27)

طو ػد امرحامن ، مغة ابن رشد امفوسفية من خالل غرضو منظرية املولت ، وركة ملدمة مندوة ابن رشد و مدرس تو  (28)

 ، بريوت 1978،أ فريل 12،22،23يف امغرب الاسالميي ، جامؼة  محمد اخلامس لكية الآداب و امؼووم الاوساهية يف 

 193 ، ص1981، املؤسسة اجلامؼية ندلراسات و امنرش و امتوزيع ، 

 508ص 1986محمد ػابد اجلابري ، بنية امؼلل امؼريب ، بريوت ، مركز دراسات اموحدة امؼربية ،   (29)

 وزارة –مؤمتر ابن رشد ، املنظمة امؼريية نوثلافة و الاػالم : حسن حنفي ، ابلن رشد شارحا ل رسطو ، مصن أ غام  (30)

 57 ، ص 1 ، ج1985 ، اجلزائر ، املؤسسة اموطنية نوفنون املطبؼية ، 1978 هومفرب 9-4امثلافة يف اجلزائر 

 

 


