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 حركة الترجمة
 

كانت حركة الرتمجة للكتب األجنبية من أكرب العوامل اليت أثّرت على العقيدة اإلسالمية 
، فأدخلت على هذه العقيدة مورواثت فلسفية ، وإن كانت هذه احلركة يف بداايهتا ليس هلا 
عالقة ابلعقيدة ؛ لكنها ما لبثت أن دخلت يف العقائد فأفسدت على بعض املسلمني 

 ئدهم .عقا
 -ورمبا مل تكن مقصودة  -ولقد كان السلف حيّذرون من هذا ، وبدأت بعض بذوره 

يف عصر الصحابة ، ومعلوم قصة صبيغ بن عسل وخوضه يف املتشاهبات ، حيث قيل فيه إنه 
((كانت عنده كتب  ))

(1) . 
يارات وهذا ال يدل على نوعية هذه الكتب ، وليس فيه إاّل أن صبيًغا رمبا كانت عنده ت

 غري إسالمية أخذها من هذه الكتب .
 

 أوالً : الترجمة في عصر الدولة األموية

مل تكن عملية الرتمجة والنقل يف ظل الدولة األموية عالمًة ظاهرًة ، ومل يكن هلم شغل 
 ابلعلوم الفلسفية ، إاّل ما ذُكر عن خالد بن يزيد بن معاوية ، فقد ذكر ابن الندمي أن 

د بن معاوية يسمى حكيم آل مروان ، وكان فاضاًل يف نفسه ، وله مهة وحمبة خالد بن يزي ))
للعلوم ، خطر بباله الصنعة فأمر إبحضار مجاعة من الفالسفة ممن كان ينـزل مدينة مصر وقد 
تصفح ابلعربية ، وأمرهم بنقل الكتب يف الصنعة من اللسان اليوانين والقبطي إىل العريب ، 

… اإلسالم من لغة إىل لغة ، مث نقل الديوان وكان ابللغة الفارسية  وهذا أول نقل كان يف
))

(2) . 
ويتبني من هذا أّن حركة الرتمجة مل تتعدَّ كتب الصنعة ، والذي محل خالًدا على ذلك 

قيل له : لقد جعلت أكثر  ))دوافع نفسية ورغبات شخصية ، حيث نقل ابن الندمي أيًضا أنه 
                                           

 . 378. وانظر دراسات يف األهواء والفرق والبدع للعقل ص 2/609اإلابنة البن بطة ( 1)
، والتفكري الفلسفي يف  2/252، أجبد العلوم  1/681. وانظر : كشف الظنون  338الفهرست ص( 2)

 . 277اإلسالم لعبد احلليم حممود ص
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 ال خالد : ما أطلب بذاك إاّل أنه أغين أصحايب شغلك يف طلب الصنعة ، فق

وإخواين ، وإين طمعُت يف اخلالفة فاختزلت دوين فلم أجد منها عوًضا إاّل أن أبلغ آخر هذه 
((الصناعة فال أحوج أحًدا عرفين يوًما أو عرفته إىل أن يقف بباب السلطان رغبًة أو رهبًة 

(1) 
. 

رأى جده معاوية قد اختذ من ابن أاثل النصراين ورمبا يكون السبب يف ذلك أّن خالًدا 
 . (2)…طبيًبا ، فأراد أن يتصل مثله برجال الطب والفلسفة والكيمياء 

وأما عمر بن عبدالعزيز فقد ترجم يف عهده كتب الطب ، وقرب إليه من الفالسفة 
 . (3)عبدامللك بن أجبر الكناين ، وكان طبيًبا ماهرًا أسلم على يد عمر بن عبدالعزيز

 فمما سبق يتبني لنا أّن الرتمجة يف هذا العصر األموي تناولت جانبني يف هذه املرحلة :
األول : ترمجة العلوم الطبيعية ، كالطب والكيمياء ، دون أن تتجاوزها إىل العلوم العقلية 
، كاملنطق وما وراء الطبيعة ، وذلك حلاجتهم هلذه العلوم مع عدم معارضتها لإلسالم يف 

 ملة .اجل
 . (4)الثاين : حركة التعريب للدواوين

ومما ينبه إليه يف هذه املرحلة أّن االهتمام فيها مل يكن اهتماًما ابلفلسفة كعلم ، وما نقل 
عن أطباء وغريهم فإمنا هو معمول به كصنعة من الصناعات ، وهذا ال يطعن فيما نقول من 

 . (5)الديينأّن العلم الشائع يف هذا العصر هو العلم الشرعي 
 
 
 

 ثانيًا : الترجمة في عصر الدولة العباسية 

                                           

 . 497الفهرست ص( 1)
 . 9الوسيط يف اتريخ الفلسفة ، عبداملتعال الصعيدي ص( 2)
 . 122السيد نعيم ص حمّمد، يف الفلسفة اإلسالمية ،  12السابق ص( 3)
أثر حركة الرتمجة يف رفد احلضارة العربية اإلسالمية . د. فاضل احلسيين ، جملة اتريخ العرب والعامل ، عدد ( 4)

 . 49، وانظر اإلسالم يف مواجهة الفلسفات القدمية للجندي ص 180
 . 142مبادئ الفلسفة ، أ.س. رابوبرت ، ترمجة أمحد أمني ص( 5)
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جاءت الدولة العباسية وكانت سياستها ختتلف عن السياسة يف الدولة 

األموية ، فالثانية متيزت ابلعصبية القبلية ، فكان خلفاؤها ووزراؤها من العرب . أما الدولة 
هلم ثقافات قدمية قد متسكوا هبا  العباسية فقامت على أكتاف الفرس من أهل خراسان الذين

، زد على هذا أّن كثريًا من خلفاء بين العباس كانت نشأهتم غري عربية ، مما جعل عندهم 
مرونة يف االنفتاح على غريهم ؛ لذا أخذ خلفاء بين العباس يطلبون العلم جيميع أنواعه ، 

ويغدقون عليهم  -فلك طب وهندسة و  -ويكلفون النقلة واملرتمجني بنقل العلوم احلكمية 
 . (1)اإلموال

قد عين بنشر هذه العلوم الفلسفية  -اثين خلفاء بين العباس  -وكان أبو جعفر املنصور 
.. فبعث أبو جعفر إىل ملك الروم يبعث إليه بكتب التعاليم  ))، ولكن ليس مجيع العلوم ، 

ا املسلمون واطلعوا على مرتمجًة ، فبعث إليه بكتاب أوقليدس وبعض كتب الطبيعيات ، وقرأه
((… ما فيها 

(2) . 
ومل ترتجم يف هذه املرحلة مجيع علوم اليوانن ، بل كانت بعض العلوم مل ترتجم ؛ ملا فيها 
من الضرر ، والذي تُرجم يف عهد املنصور هي كتب الطب واملنطق ، فأما الطب فقد بدأت 

 ّن أاب جعفر هو أو من ترمجه .الرتمجة فيه يف عهد بين أمية ، وأما املنطق فاملعروف أ
وأما السبب الذي ألجله قام املنصور ابالهتمام بكتب الطب وتشجيع املرتمجني على 
 ترمجتها : ما ُحكي من أنه أصيب مبرض يف معدته فاستعصى على أطبائه عالج هذا 

له املرض ، فدل على جورجيس بن خيتشوع رئيس أطباء جنديسابور ، فعاجله ، فاختذه طبيًبا 
، مث جاء هارون وجعله طبيًبا له وأمره أن ينشئ يف بغداد بيمارستااًن ) مدرسة طب ( ، فقام 

 . (3)بذلك واستحضر أطباء جنديسابور ...
وأما املنطق فأول من اشتهر برتمجته عبدهللا بن املقفع كاتب أيب جعفر املنصور . يقول 

ًئا من كتب املنطق والطب إىل اللغة وقد كانت الفرس نقلت يف القدمي شي ))ابن الندمي : 
                                           

 . 124السيد نعيم ص حمّمديف الفلسفة اإلسالمية ، ( 1)
 . 1/679كشف الظنون حلاجي خليفة (  2)
، الوسيط يف اتريخ  183انظر قصة املنصور مع جورجيس كاملة يف عيون األنباء يف طبقات األطباء ص( 3)

. وانظر مقال ) عوامل نشأة الفلسفة اإلسالمية ( بقلم حمّمد عاطف العراقي  23الفلسفة اإلسالمية ص
 . 37سالمية ، العدد السابع صيف جملة الرسالة اإل
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((الفارسية ، فنقل ذلك إىل العربية عبدهللا بن املقفع وغريه 

(1) . 
وما ينبغي التنبيه إليه أّن الرتمجة يف عصر املنصور مل تقتصر على العلوم اليواننية ، بل 

 مشلت غريها من العلوم .
 

 أسباب ترجمة المنطق :

 اًب دعت أاب جعفر إىل ترمجة املنطق ، منها :بعض الكتاب يرى أّن هناك أسبا
ـ كثرة املناظرات واجلدل الديين بني املسلمني مع بعضهم ، وبينهم وبني أصحاب 1

الدايانت األخرى ، فاملسلمون اختلطوا بكثري من أرابب الدايانت القدمية ، وكان املسلمون 
لم ابملنطق اليوانين ، فاضطّر جيادلوهنم ، وكان اجملادلون من غري املسلمني هلم دراية وع

املسلمون إىل استعمال هذا املنطق اآلرسطي ملقابلة حجج اخلصوم الذي كان سالحهم يف 
 املناظرة هو املنطق اليوانين .

ـ دخول كثري من عقائد الفرس الدينية يف اجلماعة اإلسالمية ، وقد سلك الفرس يف 2
طق اليوانين ، فحمل علماء اإلسالم على أن أتييد عقائدهم مسلك األقيسة املؤسسة على املن

يسلكوا نفس طريقتهم بعد إتقاهنا ، ولكي يتمكنوا من إجادهتا عمدوا إىل املنطق اليوانين 
 يستمدون حاجتهم منه .

 . ـ ضعف اإلميان وقلة الوثوق بكتاب هللا وسنة نبّيه حمّمد 3
 . (2)ـ ميل بعض العلماء والوزراء إىل علوم الفلسفة والنطق4
 

 عصر يحيى بن خالد البرمكي

مث جاء عصر حيىي بن خالد الربمكي وأكمل وزاد يف ترمجة الكتب ، حيث إنه بعث إىل 

                                           

. وللمزيد والتوسع يف أخبار  2/252، أجبد العلوم  1/681، وانظر : كشف الظنون  337الفهرست ص( 1)
، علوم اليوانن وسبل انتقاهلا إىل العرب ، دي  68ابن املقفع وأعماله انظر : طبقات األمم لصاعد ص

 . 213السي ، ترمجة وهيب كامل ص
،  129، يف الفلسفة اإلسالمية ص 168-167البهي ص حمّمدهلي من التفكري اإلسالمي ، اجلانب اإل( 2)

، املدرسة السلفية وموقف رجاهلا من املنطق  53الفلسفة اإلسالمية دراسة ونقد لعرفان عبداحلميد ص
 .  126عبدالستار ص حمّمدوعلم الكالم ، 
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ملك الروم ابهلدااي الكثرية ، حىت طلب منه كتب اليوانن اليت قد بىن عليها 

صلت النصارى ومل خيرجوها إىل شعوهبم ، فوافق ملك الروم على ذلك وبعث هبا إليه ، فلما و 
 . (1)مجع عليها كل زنديق وفيلسوف

 
  (2)عصر المأمـــــــون

يف هذا العصر انفتح الباب للرتمجة على مصراعيه ، وعمل ما مل يعمله سابقوه أبن قام 
برتمجة الفلسفة اإلهلية فلسفة أرسطو وغريه ، واتسم عصره أبخذ الثقافة من مواردها األصلية 

، وشجع على ترمجة أمهات الكتب األجنبية يف خمتلف والبحث عنها يف منابتها القاصية 
ومل يّدخر املأمون وسًعا يف ذلك ، … اللغات يف الفلسفة والطب والطبيعة والفلك والرايضة 

فقد وّثق عالقاته مبلوك الروم وأحتفهم ابهلدااي الثمينة ، وسأهلم صلته مبا حضرهم من كتب 
بينه وبني اإلمرباطور البيزنطي ميخائيل وكان من شروط عقد الصلح … أفالطون وأرسطو 

وازدهرت مكتبة بيت احلكمة اليت أنشأها … الثالث أن يعطيه مكتبًة من مكتبات اآلستانة 
تطويرًا كبريًا عما كانت عليه ، وعمل فيها كثري من النقلة عن اللغة  (3)الرشيد وطورها املأمون

 …اليواننية والسراينية والفارسية والقبطية 
ومل يكن التشجيع على النقل يف هذا العصر مقصورًا على الدولة ، بل كان لبعض  هذا ؛

األفراد من أهل اليسار مشاركات قوية احتذوا فيها ما احتذاه املأمون ، ومن هؤالء بنو موسى 
 . (4)املنجم

 وويل على الناس عبدهللا بن املأمون ، وكان حيب أنواع  ))يقول ابن القيم : 
بتعريب كتب اليوانن ، وأقدم هلا املرتمجني من البالد ، فعربت واشتغل هبا  فأمر… العلوم 

                                           

 . 1/51تكلمني للغصن . وانظر موقف امل 7صون املنطق والكالم للسيوطي ص( 1)
 ففيه كالم مهم عن املأمون ، املقدمة البن خلدون  64انظر : طبقات األمم لصاعد األندلسي ص( 2)

 . 130، املدرسة السلفية ص 481-480ص
 املأمون ، واحلق ما ذكران من أن املأمون هو الذي  إىلخيطئ بعض املؤرخني يف نسبة بيت احلكمة ( 3)

 طوره .
. وانظر مبادئ  305-1/303عبدالرمحن مرحبا  حمّمدالفلسفة اإلسالمية ،  إىلة اليواننية من الفلسف( 4)

 . 145الفلسفة ، أ.س. رابوبرت ص
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((… الناس 

(1) . 
حدثين من أثق به أن شيخ اإلسالم ابن تيمية قّدس هللا  ))وقال الصالح الصفدي : 

روحه كان يقول : ما أظن أّن هللا يغفل عن املأمون ، وال بد أن يقابله على ما اعتمده مع 
((من إدخال هذه العلوم الفلسفية بني أهلها هذه األمة 

(2) . 
 

 أسباب ترجمة الفلسفة اإللهية

كانت حركة الرتمجة يف بداايهتا حمتشمة كان الغرض منها استقصاء الرتاث العلمي لألمم 
 القدمية ، ولذلك عمدوا إىل الفلسفات الطبيعية والرايضية وأعرضوا عن نقل :

 ـ اآلاثر الدينية . 1
 حم واألساطري .ـ املال2

وذلك بسبب التضاد التام بني الداينتني يف توحيد هللا املنطلق األساسي للتفكري 
 اإلسالمي .

وأما قدماء اليوانن فكانوا مشركني أعظم الناس شرًكا وسحرًا …  ))قال ابن تيمية : 
((يعبدون الكواكب واألصنام ، وهلذا عظمت عنايتهم بعلم اهليئة .. 

(3) . 
آلداب اليواننية تقوم على األساطري واخلرافات ، ومبنية على اإلحلاد واإلابحية كما أّن ا

 ، مما يستهجنه الذوق العريب اإلسالمي ، فلذلك أعرضوا عنه .
أما يف املوجة األخرية يف عصر املأمون ترمجت هذه األلوان من العقائد واآلداب والفنون 

 . (4)أيًضا وأفكار الصوفية اهلنديةمن الفلسفة اليواننية ، وترمجت عقائد الفرس 
 ولكن ما هي األسباب اليت محلت املأمون على ذلك ؟ 

 :  (5)لقد استنبط البعض أهم تلك األسباب كما يلي

                                           

 . 3/1072الصواعق املرسلة ( 1)
 . 1/9، لوامع األنوار البهية للسفاريين  9صون املنطق والكالم عن فين املنطق والكالم للسيوطي ص( 2)
 . 11/171،  9/175. وانظر أيًضا :  17/331جمموع الفتاوى ( 3)
 . 53اإلسالم يف مواجهة الفلسفات القدمية ألنور اجلندي ص( 4)
 ، يف الفلسفة اإلسالمية  169، اجلانب اإلهلي للبهي ص 281انظر التفكري الفلسفي يف اإلسالم ص( 5)

 . 133ص
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ـ ما ذكره ابن الندمي من أن الرؤاي اليت رآها املأمون يف منامه ، حيث إنه 1

ال : أرسطو ، فقال فقال له : من أنت ؟ ق… رأى أرسطو يف صورة رجل أبيض اللون 
 (1)قلت : زدين . قال : عليك ابلتوحيد… املأمون : ما احلسن ؟ قال : ما حسن يف العقل 

. 
فهي أشبه ابلرؤاي الشيطانية ، وكيف أيمر أرسطو ابلتوحيد  -إن صحت  -وهذه الرؤاي 

 وهو من كبار الوثنية ؛ لكن هللا أعلم ابلسبب .
ب املعتزيل ، فقد كان تلميًذا ليحىي بن املبارك اليزيدي ـ نشأته االعتزالية وأتثره ابملذه2

املعتزيل ، مث صديًقا لثمامة بن أشرس الزعيم املعتزيل ، وقرب مشيخة االعتزال ، فلما اثر أهل 
السنة على املعتزلة أراد نصرة هذا املذهب االعتزايل ابحلجة والربهان أواًل ، فلما عجز صار 

 السنة عليه من هللا ما يستحّق .إىل سفك الدماء وتعذيب أهل 
ـ تكوينه الشخصي ورغبته يف حرية الفكر إىل مدى بعيد ، وحسن ظنه ابلفالسفة 3

وأهنم صفوة اخللق !! ولذا جيب على الناس االستفادة منهم والتثقف بعلمهم ، فاملأمون أشبه 
سالمي ما دام أنه ابملستغربني من املسلمني من بين زماننا ، الذين أعجبوا بكل ما هو غري إ

 من الغرب !
 

 آثار هذه الترجمة على العقيدة

كان من أكرب اآلاثر على العقيدة اإلسالمية ترمجة كتب اإلهليات اليت تضاد ابلدرجة 
األوىل صفاء العقيدة اإلسالمية ، فكان ترمجة علم املنطق والفلسفة اإلهلية خاصة من أهم 

ية بداًل من النصوص الشرعية ، فحينما تتصحف  أسباب دخول الفلسفة يف العقائد اإلسالم
فإنك جتد أهنا تتميز  -خاصة املتأخرين منهم  -كتااًب من كتب املعتزلة أو األشاعرة 

ابملقدمات املنطقية الطويلة والصعبة ، مث جتد الصفحات الطويلة يف االستدالل على العقائد 
فة املنتسبني إىل اإلسالم وما ابلعقل ، مع إغفال النصوص الشرعية ، انهيك عن الفالس

 أحدثوه على العقائد اإلسالمية من ويالت .
والفالسفة املتظاهرون ابإلسالم يقولون : إهنم مّتبعون  ))قال شيخ اإلسالم ابن تيمية : 

                                           

 . 339الفهرست ص( 1)
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للرسول ، لكن إذا كشفت عن حقيقة ما يقولونه يف هللا ومالئكته وكتبه ورسله 

ء به الرسول وما يقولونه يف نفس األمر أن قوهلم ليس هو واليوم اآلخر تبنّي ملن يعرف ما جا
((قول املؤمنني 

(1) . 
 وهنا بعض األمور اليت تلفت االنتباه يف هذه الرتمجة :

 . (2)ـ التضاد التام بني العقيدة اإلسالمية والدايانت اليت ترمجت كتبها خاصة اليواننية1
ه عدم الدقة يف املعلومات املنقولة ـ اخللل يف هذه الرتمجات ودقتها ، مما ينتج عن2

 . (3)والشك يف مصداقيتها إن كان فيها حق
ـ أن معظم هؤالء النقلة كانوا نصارى ، وبعضهم يهود ، ومن كان منهم مسلًما فهو 3

، من أمثال : يعقوب الرهاوي النصراين ، يوحنا بن ماسويه  (4)فاسد العقيدة يف الغالب
بنه إسحاق وهم نصارى ، وقسطا بن لوقا ، وأبو بشر مىت بن النصراين ، حنني بن إسحاق وا

 يونس ، وابن املقفع ، وغريهم كثري .
واألمر الذي يلفت االنتباه يف أمر هؤالء املرتمجني أّن  ))يقول د. سليمان الغصن : 

 فيما اطلعت عليه كانوا منحريف العقيدة ، فهم ما بني زنديق  -بل كلهم  -أكثرهم 
ين مرتبص ، ومرتزق متهالك ، ومن نظر يف أمسائهم وسريهم تبني له حقيقة حاقد ، ونصرا

((حاهلم 
(5) . 

                                           

 . 2/326الصفدية ( 1)
 . 79اجهة الفلسفات القدمية صانظر اإلسالم يف مو ( 2)
، فقد نقل نقوالت عن العلماء  42انظر : متهيد لتاريخ الفلسفة اإلسالمية ، مصطفى عبدالرزاق ص( 3)

 ، التفكري الفلسفي يف اإلسالم  58القدماء إلثبات ذلك ، الفلسفة اإلسالمية لعرفان عبداحلميد ص
 .  283ص

 التحريف يف النقل ، انظر الوسيط يف اتريخ الفلسفة  وإن كان هناك بعض الباحثني ال يؤيد فكرة
 . 24ص

، طبقات األمم لصاعد  342-340انظر أمساء مجلة منهم وأخبارهم يف : الفهرست البن الندمي ص( 4)
العرب ، دي السي أولريي ، ترمجة وهيب كامل  إىل، علوم اليوانن وسبل انتقاهلا  68األندلسي ص

،  37، املوجز يف اتريخ الفلسفة ، كما اليازجي ص 6عمر كحالة ص، الفلسفة اإلسالمية  212ص
 . 55، الفلسفة اإلسالمية لعرفان عبداحلميد ص 377دراسات يف األهواء والفرق والبدع للعقل ص

 .  1/50موقف املتكلمني ( 5)
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كان القسم األكرب من الذين ُعنوا ابلنقل  ))ويقول حمّمد عبدالرمحن مرحبا : 

والرتمجة من السراين الذي كان معظمهم نصارى نساطرة ويعاقبة ، وقليل منهم من أتباع 
((ليل األقل من اليهود املذهب األرثوذكسي ، والق

(1) . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 المصادر والمراجع

                                           

 . 305الفلسفة اإلسالمية ص إىلمن الفلسفة اليواننية ( 1)
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