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 فضل احلضارة العربية اإلسالمية على احلضارة األوروبية احلديثة
 

  مساعيل سامل فرحاتإ د.                                                                          
 جامعة مصراتة -كلية اآلداب                                                                         

 املقدمة:
بية احلديثة و األور  فلسفةاليواننية وال الفلسفة الفكر العريب االسالمي حلقة الوصل بُت يعترب

مية دون منهل االصلازات العل نسانية ىذهواليت مل يكن إبمكاهنا أن تتخلص من ظلماهتا وتقدم لإل
ُب  االسالمية فال أحد ديكنو أن ينكر الدور الفعال الذي قامت بو الفلسفة العربية .صاُب تنهل منو

إرساء القواعد األويل ُب بناء النهضة األوربية, وإشعال الشمعة األويل اليت أانرت ظلمات أوراب عندما  
ا أن جل الًتاث اليوانين قد عرفو األوروبيون عن طريق كانت تعيش ُب ظالم دمس, وال نبالغ إذا قلن

 ىلمن اللغة العربية إ "قرطبة"وإسبانيا  "صقلية"أثر موجو من الًتمجة اجتاحت إيطاليا  ,ادلسلمُتالعرب 
, كما أن بعض اليهود لعبوا دور الوسيط سبانية وغَتىاالالتينية وبعض اللغات األوربية األخرى كاإل

اللغات  ربية إيل اللغة العربية ومنها إىلبيُت ُب اضطالعهم بًتمجة بعض ادلؤلفات العبُت العرب واألور 
 .الالتينية

سنحاول ُب ىذا البحت معرفة دور احلضارة العربية اإلسالمية ُب هنضة اوراب وخاصة  ُب و 
ُب احلضارة العربية وىي من الًتمجة رحلة الثانية ادلابلدراسة  رلال العلوم التطبيقية ومنهجها, وسنتناول

دور  كما سنتناول اليت دتت من اللغة العربية إيل اللغة الالتينية وبعض اللغات األوربية األخرى ,  
ابن مؤلفات ابن سينا وإخوان الصفا و وخاصة  ,إيل أوراب العريب االسالمي اليهود ُب نقل الًتاث العلمي

مساء ادلًتمجُت قدر أماكن الًتمجة و وغَتىم. وأحيان رشد من الفالسفة والرازي وابن اذليثم وجابر بن 
ىم ادلًتمحُت الذين كان ذلم الفضل ىده الدراسة إىل مرحلة الًتمجو وبدايتها وأاالمكان و سوف نقسم 
ىم مراكز أٍب  ,ورابية إىل ابقي اللغات التذاولو ُب أسالمي من اللغة العربإلف نقل الثراث العريب ا

ذلك  مستخدمُت ُب .سالمي ُب التقدم العلميإلثر ادلنهج التجرييب العريب اأو ى خَتا ماأو  ,الًتمجو
سالمية ُب النهضة العلمية األوربية إلبراز دور احلضارة العربية اهج التحليل الذي هندف من خالذلا إمن

 .والتقدم العلمي
 الرتمجة:  -أوال
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العلوم  ُب انتقال كبَتالدور ال العريب االسالمي اليت حدثت ُب اوراب للثرات الًتمجة عمليةكان ل
ينقل تراث فكري من شعب إىل شعب أو من أمة إىل امة أخرى  اذ لكيإىل أورواب,  العربية االسالمية

خيتلفان ُب اللسان البد أن يًتجم ذلك الًتاث إىل لغة ىذا الشعب, فالعرب ترمجوا تراث اليوانن واذلند 
مباشرة إىل العربية وإما عرب لغة أخرى كانت وسيط بُت اللغتُت كالسراينية أو إىل اللغة العربية, إما 

الفارسية ؛ وهبذا عرف العرب الًتاث القدًن وفهموه وشرحوه وعدلوا فيو ابلنقد البناء اذلادف, فلم 
كار جاء اإلبداع واالبتذلذا و ,و الفحص والتحليلردوا عليو ابلنقد  بل,ثراث اليوانن كما وصلهميقبلوا 

فلقد مر  ,العريب اإلسالمي عندما انتقل إىل أورواب للثراث, وىذا ما حدث افكار اليواننوالتوليد على 
سبانية ولكن دور حبركة ترمجة كبَتة, كانت إما من اللغة العربية إىل الالتينية أو إىل لغة زللية كاإل

كانوا يتقنون اللغات الشرقية والغربية, فقد ()ظرًا ألن اليهودن,و (1)الوسيط ىذه ادلرة لعبتو اللغة العربية
لعبوا دور الوسيط بُت العرب واألوروبيُت ُب أهنم ترمجوا بعض ادلؤلفات العربية إىل اللغة العربية ومنها 

 .(2)إىل اللغات األوروبية
وكانت صورة الفلسفة اإلسالمية  وقد انتقل الًتاث اإلسالمي إىل الغرب ُب القرن الثاين عشر,

م إىل 2221 – 2291لكن رغم ترمجة مؤلفات ابن رشد , (3)ىي اليت توحد بُت العقل واإلديان أهنا
وإطالع األوربيُت عليها مزودة بكثَت من الشروح والتعليقات اليت كتبها  اللغة الالتينية ُب أورواب,

ألهنا   ضدىا,إال أن الكنيسة ىامجتها وشككت ُب زلتواىا الثقاُب وأاثرت العداء  فالسفة ادلسلمُت,
العقل  مة على فصلاألمر الذي ال يتماشى مع أىدافها وتعاليمها القائ كانت تدعو إىل إعالء العقل,

وقد سبب ذلك دافع العصبية وحب التسلط والقضاء على ادلذىب العقلي من قبل  عن اإلديان,
                                                           

اجمللس الوطٍت للثقافة والفنون واآلداب,  سلسلة عامل ادلعرفة, ترمجة: حسُت مؤنس وآخرون, شاخت وبوزورت: تراث اإلسالم, (1)
 .93-82, ص3, ج2,1988ط الكويت,

()  لقد كان لليهود دور كبَت ُب نقل الًتاث العريب اإلسالمي إىل أورواب وما زاد ىذا الدور ىو التسامح الديٍت ُب األندلس, فلقد
مدرسة لًتمجة الًتاث العريب اإلسالمي, كان من بُت أعضائها عدد من  وىو كبَت أساقفة طليطلة 1150-1130أسس, رديوند 

اليهود وقد كلف كبَت الشمامسة )دومينيك غوند سالُب( برائستها, وكانت طريقة الًتمجة أبن توضع الكلمة الالتينية فوق الكلمة 
إن دور ادلراجع أىم من ادلًتجم, مع أن تركيبة اجلمل العربية, وبعد ذلك تراجع من قبل كبَت ادلوظفُت وحتمل الًتمجة أمسو, وعلى ىذا ف

تظل عربية, وذلذه ادلدرسة الفضل ُب وصول األورجانون القدًن إىل فرنسا مع شروحو العربية, وكذلك فكر ابن رشد كان لليهود دور  
اجعو, دمحم مصطفى حلمي, اذليئة كبَت ُب انتشاره, انظر )ديالمسياولَتي: الفكر العريب ومكانو ُب التاريخ, ترمجة دتام حسان, ر 

 (.225-220, ص2007ادلصرية العامة للكتاب, القاىرة, 
 م.204م, ص 1991مقدمة ُب علم االستغراب, الدار الفنية للنشر والتوزيع, القاىرة, ,حسن حنفي (2)
 .205ادلرجع نفسو, ص ( 3)
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 .(1)ادلسيحيُت
 بداية عملية الرتمجة: اثنيا:

مل ترتق إىل لكنها كانت بداية حركة الًتمجة ُب أورواب )إابن القرن العاشر والقرن احلادي عشر( 
الدقة الكاملة والسبب ُب ذلك يرجع إىل أن االتصاالت الثقافية بُت الغرب ادلسيحي من جهة 

ىل يرجع ذلك إو  ,(2)العربية من جهة أخرى ظلت زلدودة حىت أواخر القرن احلادي عشر ضارةواحل
واعتربت  ىيمنة الكنيسة على الفكر الغريب حيث حاربت االشتغال بعلوم العرب,: عدة أسباب أبرزىا

وقد حرص بعض ادلًتمجُت األوربيُت على عدم ذكر أمساء ادلؤلفُت بسبب   ذلك ضراًب من اإلحلاد,
ى على الكتاب أو أبق فمنهم من وضع امسو بداًل من اسم ادلؤلف العريب, كراىيتهم للعرب وادلسلمُت,

أما غالبية , (3)ومنهم من تعمد حتوير اسم ادلؤلف العريب أو تغريب لفظو ادلًتجم رلهول ادلؤلف,
الًتمجات مل تستند إىل القواميس العلمية بل بفضل تعاون شخصي يتم بُت شخصُت أحدمها يًتجم 

إىل جانب صعوبة تعلم اللغة , (4)واآلخر يضع ابلالتينية العناصر ادلتوفرة لذلك من العربية إىل العامية,
حىت ظهر فريق من ادلًتمجُت  وقد أدى ذلك إىل الشك ُب صحة الكثَت من الًتمجات, العربية,

 .(5)وأقبلوا على ترمجتها إىل الالتينية األوربيُت أدركوا أمهية ىذه الدراسات,
)الكونت  الفًتة كل منومن أبرز ادلًتمجُت الذين نقلوا كتب العرب إىل اللغة الالتينية ُب تلك 

م( الذي شجع ترمجة الكتب Ruggero I di Sicilian 2302- 2232 االيطايل روجر األول
كتاب نزىة ادلشتاق  و العربية إىل الالتينية خاصة ُب رلال اجلغرافيا ومنها كتاب العجائب للمسعودي,

 -Gerbertd'Aurillac241 وجربرت دورايك م,2211ُب اخًتاق اآلفاق لإلدريسي ت 
م, 2333الذي ترجم بعض الكتب الرايضية والفلكية ومنها كتاب الزيج للمنصوري ت م2330

ووالدون  م,2200م الذي ترجم أربعة كتب ألىب معشر البلخى ت2201وأديالرد أوف ابث ت

                                                           

, 1لبنان, م -لعربية, معهد اإلمناء العريب للتوزيع والنشر, بَتوت جورج زيناٌب: الرشدية الالتينية, مقال ُب ادلوسوعة الفلسفية ا( 1)
 .616م, ص 1988

م, 1970سعيد عبد الفتاح عاشور: فضل احلضارة اإلسالمية والعربية على العامل, دار هنضة مصر للطباعة والنشر,القاىرة,  (2)
 .211, ص 1ج
 .5م, ص 2006لبنان,   –ة  اآلداب, العدد اخلامس, بَتوت دمحم عباسة : الًتمجة ُب العصور الوسطى, مقال ُب رلل( 3)
إدوار جونو: اتريخ الفلسفة والعلم ُب أورواب الوسيطية,ترمجة: علي زيعور, على مقلد, مؤسسة عز الدين للطباعة والنشر,  (4)

 .186م, ص1993بَتوت, لبنان, 
 .211سعيد عبد الفتاح عاشور : أورواب ُب العصور الوسطى, ص (5)
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م الذي يرجع إليو الفضل ُب ترمجة النصوص العربية العلمية واألدبية والفلسفية 2213راديوندو ت
م الذي نقل بعض مؤلفات ابن 2213ودومينيكوس جند يسالفى ت ية إىل اللغات الالتينية,والرايض

)مقاصد  وبعض آاثر الغزايل )ُب النفس,والطبيعة,وما وراء الطبيعة, م2301-213سينا
 Gerardus)يطايل جَتاردوالكرديوىن)ينبوع احلياة(, وادلًتجم اإل2311الفالسفة(,وابن جبَتول ت

Cremonensis 385 - 1187 م ُب العقل وادلعقول وَب 112 - 133لذي نقل رسائل الكنديا
 .(1) م(213 - 113اجلواىر اخلمسة,والقانون البن سينا,وإحصاء العلوم للفارايب

 مراكز الًتمجة: -اثلثا
اختذت الًتمجة طريقًا ضلو التطور والتقدم ُب القرنُت الثاين عشر والثالث عشر,  وبعد ذلك

سبانيا وخاصة طليطلة, واثنيها جامعة إوكانت أىم مراكز الًتمجة ُب ذلك القرن مخسة مراكز, أوذلا 
 واثلثها إيطاليا ُب انبويل وصقلية, ورابعها البالط البابوي, وخامسها مدينة أكسفورد إبصللًتا,

حيث انتشرت ُب أورواب ادلؤلفات العربية خاصة ُب العلوم والفلسفة,وذلك ألن ادلعارف  القسطنطينية,
ويقبلون على  اجلديدة اليت نقلت من العربية إىل الالتينية جعلت األوربيُت يشكون ُب علومهم,

رىبان ورجال الدراسات العلمية اجلديدة,إىل جانب حاجتهم إىل مصدر جديد ديدىم ابدلعرفة غَت ال
فكانت العلوم العربية ىي ادلصدر األصيل ذلم,ولقد توفر حلركة الًتمجة ُب سلتلف ىذه ادلراكز  الدين,

وقد ترجم كتاب علم اذليئة  م,2901منهم علي سبيل ادلثال: ميخائيل سكوت ت عدد من ادلًتمجُت,
سينا,كما ترجم شروح ىـ(, واحليوان ألرسطو,وكتاب احليوان البن 133البن إسحق البطروجي )ت

م 2919وىرمان األدلاين ت ابن رشد على أرسطو إىل الالتينية كالسماء والعامل,ورسالة ُب النفس.
الذي ترجم ُب طليطلة الشرح األوسط البن رشد علي األخالق النيقوماخية, وكتاب اخلطابة ألرسطو 

أما "جيوم , رسطو ُب الشعرعن العربية وشرح الفارايب عليو,إىل جانب شرح ابن رشد علي كتاب أ
" فقد ترجم كثَتًا من كتب ابن رشد وابن سينا وأرسطو مثل كتاب السياسة 2911مويربك ت 

وتدبَت ادلنزل وشروح األسكندراألفروديسى علي اآلاثر العلوية,واحلسي واحملسوس ألرسطو,إيل جانب 
وألفريد , (2)تب والشروحشروحات أخري,كما نقل كتاب مبادئ اإلذليات ألبقراط وغَتىا من الك

م الذي ترجم رسائل كثَتة ُب الكيمياء,وكذلك ترجم كتاب الشفاء البن 2032ساراشل ت
سينا,وغَت ذلك من ادلًتمجُت الذين أطلعوا على الًتاث العريب وقرأوا الًتمجات العربية للفلسفة,واقتبسوا 

                                                           

 .112-109م, ص 1980, 4, ط1صليب العقيقي: ادلستشرقون, دار ادلعارف للتوزيع والنشر, القاىرة,ج (1)
 .121 -118م,ص 1965يوسف كرم : اتريخ الفلسفة األوربية ُب العصر الوسيط,  دار ادلعارف للتوزيع والنشر,القاىرة, ( 2)
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 Rogerم, وروجر بيكوAlbertus Magnus1193-1280بَت)ألبَت الك منها ما أفادىم أمثال

Bacon1214 - 1294,ورديونلول مRamon Lull1232-1314 م(,وقد أاتحت ىذه الًتمجات
لألوربيُت الوقوف على أعمال فالسفة اليوانن وادلسلمُت,واختذوا منها ما استطاعوا تطوير مذاىبهم 

 .(1)الفكرية ُب رلال اإلصالح
(, إذ ()لعربية,وىذا ما يؤكده )بَتجشًت يسروابإلضافة إىل ذلك ال ديكننا إغفال دور اللغة ا

يقول أن اللغة العربية قدمت اصلازات مقنعة ُب رلال العلم, فكانت أداة كافية للتعبَت عنو بدقة 
وبساطة, والدليل على ذلك ىو أن ابإلمكان فهم ما قدمتو دون احلاجة إىل معرفة دقيقة بقواعدىا, 

 .(2) غاية ُب الدقة واليسروىذا ما جعلها تقدم إنتاجاً علمياً 
ومن ادلؤكد أن اللغة العربية فرضت نفسها على أورواب لقرون طويلة كلغة للعلم ومنهجو, 
وللفلسفة ومذاىبها,حىت أن بعض مفكري الغرب حاول دراسة ادلؤلفات العربية ابللغة األم بدل من 

م فطبع جزء من كتاب 2143 -م2111ترمجتها إىل الالتينية, وىذا ما قام بو )بيًت كَتستُت( 
القانون ألبن سينا واستعان بكتاب ُب النحو العريب, لكي تسهل عليو دراستو, وقد قام )ماتياس 

)النحو العريب( طبع أبمسًتداموأكد على أمهيتها وضرورة ــــــــبوضع مقدمة لكتابو بـم 2134مامسوت( 
العربية ففي )جنوه( االيطالية أسست  سعى األوروبيون لتعلم اللغة , وقدتعليمها ُب مدارس الطب

عكس ما نراه ُب وقتنا ىذا فنجد مدارس لتعليم  -مدرسة لتعليم اللغة العربية كلغة علم ُب ذلك الوقت
وال يزال أتثَتىا واضحا ُب بعض ادلفردات االيطالية, فأمساء ادلوازين وبعض  -اللغات األجنبية 

ك اذلندسة القوطية, ىي ُب احلقيقة ىندسة عربية. ادلصطلحات البحرية,ىي من أصول عربية,وكذل
وىاىو )أماري( ادلستشرق الصقلي يعًتف أبن ايطاليا تدين لصقلية ُب اقتباس معادلها العربية, فبعدما 

حيث تعلموا القراءة والكتابة والعلوم ,(3)كان أىلها قطاع طرق ينهبون ويسلبون, أصبحوا متحضرين
الصناعة من صقلية اليت تدين حبضارهتا إىل العرب ومازالت اآلن واآلداب والزراعة والتجارة و 

 .(4)ادلخطوطات العربية موجودة ُب مكتبة الفاتيكان
                                                           

 .122-118, ص 1صليب العقيقي : ادلستشرقون, ج (1)
() م  مستشرق أدلاين.1933-م1886ًتيسر( )بَتجش 
 .90مَتفت عزت ابيل : من قضااي الفكر الفلسفي العلمي عند العرب, ص ( 2)
 .93-82شاخت وبوزورت : تراث اإلسالم, ص( 3)
-228م, ص 1970زكراي ىاشم زكراي : فضل احلضارة اإلسالمية والعربية على العامل, دار هنضة مصر للطباعة والنشر,القاىرة,( 4)

229. 
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وشلا يؤكد على أمهية وقيمة ادلؤلفات العربية ىي حركة الًتمجة اليت شهدهتا ادلنطقة,واجلهود 
, واىم ادلًتمجُت م"2921الثاين امثال "فريدريك  القيادات السياسية والدينية بعض ادلبذولة من قبل

وأتباعو فهو الذي نقل عدد  (,(1)م2311الذين نقلوا الًتاث العريب إىل أورواب ىو)قسطنطُت األفريقي
وعلى ىذا ديكن أن  ,من ادلخطوطات ُب الطب من ادلغرب وترمجها ُب أحد األديرة إىل اللغة الالتينية

نعتربه أول من نقل الًتاث العريب اإلسالمي ُب الطب إىل أورواب, وىو الًتاث الذي قامت على أساسو 
أن قسطنطُت ىذا مل يكن يتقن الالتينية بدقة فجاءت ترمجتو قريبة من  ,ومبامدرسة سالرنو الطبية

أجل ىذا استعان بتلميذه )أوتو( النصوص األصلية العربية من حيث تركيب اجلمل, ويعتقد انو من 
Otto  ُب تصحيح ترمجتو, وقد بلغ عدد الًتمجات اليت ترمجها ُب الطب أربعة وعشرون كتااب من بينها

)زاد ادلسافر( البن اجلزار, و)طب العيون( حلنُت بن إسحاق,وبفضل تلميذه سرعان ما انتشر ُب 
على ثالث لغات ىي الالتينية واليواننية أورواب كلها, خاصة وان احلضارة ُب صقلية قد اعتمدت 

أما ُب اسبانيا نقطة االتصال الثانية يرى الكثَتون أن البداية كانت ابلرحلة اليت قام هبا , (2)والعربية
إىل قرطبة واليت كانت ُب ذلك الوقت مركزا للعلم GerbartdAurhac (())جريربيدي أورايك

ي للًتاث العريب اإلسالمي, كان بعد سقوط اسبانيا )األندلس( والثقافة والفنون مع أن االنتقال احلقيق
ُب يد األسبان, ألهنم وجدوا مكتبات كبَتة حتتوي على عدد كبَت من اجمللدات وادلخطوطات, انكبوا 
على ترمجتها, وقد اىتموا أواًل ابلكتب اليواننية ادلًتمجة إىل اللغة العربية فًتمجوىا إىل الالتينية أو إىل 

وعلى ىذا  .للغات احمللية األخرى,وإذا تعذرت ادلهمة كانت تًتجم إىل العربية ٍب إىل الالتينيةبعض ا
فاللغة العربية لعبت دورًا كبَتًا ُب نقل الًتاث العريب إىل أورواب ألهنا قامت بدور الوسيط بُت اللغة 

 .(3)العربية والالتينية
وزاد من الًتمجة ازدىارًا وتقدمًا تشجيع األمراء وادللوك للعلم والعلماء, إذ شجع بعض ملوك 

(, الذي أظهر اىتمامًا كبَتاً Frederick IIم 2913 -2224النورماند أمثال )فريدريك الثاين 
ويل(  اليت العرب ادلسلمُت وخاصة ابن رشد كما أنو أسس )مدرسة انب فالسفةابلعلم وإعجاابً كبَتاً ابل

                                                           

 .282-280,  ص2002عمر فروخ :اتريخ العلوم عند العرب,دار العلم للماليُت, بَتوت, ( 1)
للتوزيع والنشر,القاىرة,  اإلسالميدراسة مقارنة(,مكتبة الًتاث  -توفيق الطويل: )احلضارة اإلسالمية واحلضارة األوروبية ( 2)

 .165م, ص 1990
() أورايك: ادلعروف ابلبااب )سلفسًت الثاين(  جريربديsilvestr II. 
ديالسيأولَتي:الفكر العريب ومكانو ُب التاريخ, ترمجة دتام حسان, راجعو, دمحم مصطفى حلمي, اذليئة ادلصرية العامة للكتاب, ( 3)

 .234-228,  ص 2007
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ترمجت العديد من ادلؤلفات العربية ُب  اليتأخذت على عاتقها جلب الًتاث العلمي العريب وترمجتو, و 
الفلك والطبيعيات, وشروح ابن رشد على فلسفة أرسطو, ومؤلفات ابن سينا وغَتىا من الكتب إىل 

ُب العلوم الطبيعية  و قبلها, إال أنالالتينية والعربية, ومع أنو رفض بعض أفكار ادلسلمُت ُب ادليتافيزيقيا
والطب, والدليل على ذلك ترمجة كتاب )قوانُت األدوية ادلسهلة( البن رشد, وكذلك ترجم اليهودي 
)كالنيموس( )هتافت الفالسفة( للغزايل, وعلى العموم فقد ترمجت جل ادلؤلفات العربية ُب ما بُت 

, وقد كان اىتمام الغرب كبَت خاصة ابلكتب منتصف القرن الثالث عشر وحىت هناية اخلامس عشر
الطبية وخَت دليل على ذلك ىو أن كتاب )القانون( البن سينا أضحى مقررًا على الطلبة ادلرشحُت 

القانون تلقى حىت وقت متأخر ُب  كتاب  لنيل الدرجات العالية ُب الطب, وظلت احملاضرات ُب
 .(1)جامعات أورواب

العصر  ذلكحقيقياً ُب عصر النهضة األوروبية,خصوصاً وأن ُب وأحدثت حركة الًتمجة تقدماً 
ًب إحياء تيار الرشدية الالتينية.وكل ذلك أحدث طفرة حقيقية ُب تطور العلم احلديث لدى األوربيُت 

ُب أورواب, وزايدة روافد  شكل خاص, واإلسالمية ببشكل عاموجتلى ذلك ُب انتشار الثقافة الشرقية 
اإلسالم والغرب,بل أثرت ادلعارف العربية ليس فقط ُب العقلية ادلسيحية؛ولكن  االتصال الفكري بُت

 .(2)أيضاً ُب احلياة الدينية ادلسيحية,وَب كل شيء يرون فيو فائدة ذلم
ُب غاية األمهية البد من اإلشارة إليهما طادلا أننا نتحدث عن حركة الًتمجة  امرينوىناك 

ُب قضية ىامة وىى أن رجال الدين  يًتكز االمر االولىل أوراب, إ ثرات العريب االسالميوانتقال ال
وادلثقفُت األوربيُت مل يقفوا عند الًتمجة ونقل الكتب العربية واإلسالمية إىل اللغات األوربية فقط, بل  

 بصورة سلتلطة دون وراباإلسالمي انتقل إىل االعريب نظراً ألن الًتاث , (3)كتبوا هبا,وخلصوا وصنفوا فيها
فكان ىناك خلط بُت الفلسفة والتصوف والعلوم الطبيعية والرايضية والعلوم  دتييز بُت العلوم,

قد بلغت من الغزارة والتنوع درجة استوجبت تلخيصها  ادلسلمُت كما أن علوم العرب,(4)اإلنسانية
أدخلوا إىل لغتهم كثَت من مؤلفات اليوانن  ادلسلمُت إىل جانب أن العرب وتقسيمها وتصنيفها,

وأدخلوا الكثَت من مصطلحاهتم ُب أحباثهم العلمية قد يصعب معرفتها أو فهمها,كما أن وجود ظاىرة 

                                                           

 .235ديالسيأولَتي: الفكر العريب ومكانو ُب التاريخ, ص ( 1)
 .29ود محدي زقزوق: االستشراق واخللفية الفكرية للصراع احلضاري, ادلكتبة األزىرية, القاىرة,د ت, ص زلم( 2)
 .91صليب العقيقي : ادلستشرقون, ص ( 3)
 .203م ص 1991حسن حنفي : حسن حنفي : مقدمة ُب علم االستغراب, الدار الفنية للنشر والتوزيع, القاىرة, (4)
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عدم التخصص العلمي ُب رلاالت العلوم ادلختلفة ألقى بظاللو على الًتمجة فأفقدىا الدقة 
تصحيح معلومات الفالسفة اليواننيُت,وأضافوا إليها ,وىذا ما جعل علماء ادلسلمُت يسعون لتنسيقوال

الكثَت من التعديالت واالبتكارات واستخدموا أدوات التعديل والتنقيح والتصحيح واإلضافة ُب 
علومهم,وجتلى ذلك بوضوح ُب فلسفة أرسطو حينما أطلع عليها األوربيون فوجدوىا تتصف بطابع 

 العرب بكثَت من الشروح والتعليقات اليت كتبها الفالسفة وجةز التعميم,ألهنم تلقوىا عن طريق العرب شل
 .(1)ادلسلمون,وىذا ما جعلهم ال يثقون ُب زلتواىا الثقاُب فقاموا بتلخيصها وتصنيفها

وقد تعددت ادللخصات وكثرت ادلصنفات وعٌت هبا األوربيون عناية خاصة سواء من جهة 
ومن أبرز ادلصنفُت  توجيو والتحرير والتلخيص,القيام ابلتصنيف والتلخيص,أو ابإلشراف على ال

اللذان صنفا كتبًا ُب الالىوت والفلسفة والنحو  وروجر بيكون( نٌت,و )جَتارد الكردي األوربيُت
 م,229الذي صنف رسائل قسطا بن لوقا ت م(2022-2901) وأرنولدالفيالنوَب والبصرايت,

-2121) وموليت للمقريزي,م( الذي قام بتلخيص كتاب اخلطط 2102-2113) وفيلوتو
 .(2)م2911م( الذي خلص كتاب "ُب الطبيعيات" للقزوٌن ت2112

ألنو ُب الوقت الذي   العلوم التجريبية,تكمن ُب ادلصادر العربية ُب منهج  وفه  المر الثاينأما ا
كانت فيو أوراب ُب القرون الوسطي تعيش ُب ظالم دامس , وحالة من اجلهل والتخلف , حتت سيطرة 
الكنيسة ورجال الدين الذين حيتكرون العلم , ويفرضون العلوم اليت يرون أهنا ال تتعارض مع تعاليم 
الكنيسة , ويدرسوهنا ُب مدارس دينية خاصة , تعلم أمور الدين وبعض من الفلسفة اليواننية , 

 ." علي اعتبار أنو منهج البحث الوحيدمنطق أرسطو "االورجانون القدًن وخاصة
 : أثر املنهج التجرييب العربىي االسالمي يف التقدم العلمياثلثا
ىدا الًتاث العلمي العريب الشك ُب دلك,   اأمامه توجدما صحت اوراب من سباهتا وعند

كما وجد ادلدارس الدينية  الالىوتية اليت تعلم التعاليم الدينية, إيل جانب بعض ما خيتاره رجال الدين 
عن  العلماء االوربيُت)االورجانون القدًن( أي منطق أرسطو, مل يرض  من الفلسفة اليواننية وخاصة

أن كل ما يدرس فيها,  واأدرك متلك ادلذاىب الفلسفية وال علي مناىجها,وخاصة منطق أرسطو, ألهن
وال سيما بعد  ,ال فائدة منو, وذلدا البد من طرحو جانبا والتمرد عليو, ألنو يعطل قدرة العقل, ويشغلو

                                                           

 - 428م, ص 1996ر: أورواب ُب العصور الوسطي, مكتبة األصللو ادلصرية للتوزيع والنشر, القاىرة, سعيد عبد الفتاح عاشو ( 1)
436. 

 .92, ص 1صليب العقيقي: ادلستشرقون, ج (2)
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اىل اليت وجهو ابن سينا وأبو بكر الرازي وابن تيمية وغَتىم من مناطقة العرب  دعلى النق ماطالعه
,  ذلذا أتٌب نتائجو واىية, ال خترج من كوهنا الفادة منوُب جدال عقيم الذي خيوض األرسطي  ادلنطق

" الصوري"ادلنطق  أرسطونهج اذلذا حبثوا عن منهج بذيال دلو  .حجج ونقاشات, ال نفع لإلنسان منها
ولكن قبل ذلك البد من إجراء خطوة ضرورية أال وىي تطهَت أو تنظيف العقل من الشوائب اليت 

الذين تكلموا ف رسائلهم عن االوىام االربعة رسائل إخوان الصفا  ىذا ماجاء ُبرسخت ُب العقل و 
موجودة ُب  ونبيك, ألن ىذه األوىام اليت ذكرىا فرنسيس _فرنسيس بيكون_ قبل ان يذكرىا االوربيُت 

ىذه  _اخوان الصفا _ رسائلهم اليت نقلت إيل األندلس وقد دتت ترمجتها إيل الالتينية, فقد قسم
فيما  األوىام إىل جانبُت أحدمها سليب واألخر اجيايب, وىو نفس التقسيم الذي قال بو فرنسيس بيكون

جلنس( يقول إخوان الصفا أن من , فمثال ابلنسبة لألوىام اليت تتعلق ابجلنس البشري )أوىام ابعد
الرجوع عن الغلط وعدم قبول  أفات العقل إعجاب اإلنسان ادلفرط بنفسو, والتكرب والعناد وعدم

, والغَتة من األقران ومن بٍت جلدتو , والسعي إيل طلب الشهوات , والتسرع ُب إصدار األحكام احلق
االنتفاع  .. ادلانعة عن., ادلظللة ذلمقالءشاكل ىذه اآلفات العارضة للعوم"دون التأكد من صحتها 

, ابلرايسة على العقل ابلسياسة وعالج ىذه اآلفة عند إخوان الصفا ,(1)"بفضائل العقل ومنافعو
وعدم ترك العنان ذلذه اآلفة اليت من طبيعة اإلنسان. أما ما يسمها فرنسيس بيكون أبوىام  .والتدبَت

, وىي أن اإلنسان يرىب علي أفكار ومعتقدات خاطئة تنمو الكهف فهي أيضا قال هبا إخوان الصفا 
,  وذلك كون موجودة ُب رسائل إخوان الصفاوكذلك أوىام السوق عند فرنسيس بي .معو ويتشبث هبا

أىل كل صناعة حيرصون علي حفظ أنفسهم من اخلطأ ُب صناعتهم وذلك عن  على ُب قوذلم  أبن
 .صطريق أن حيفظ العامل أقاويلو من التناق

وأما أوىام ادلسرح فلم يهملها  إخوان الصفا أيضا, وىي تلك األوىام اليت يكون سببها أتثران 
يمكن أن تكون كاذبة فيؤمن هبا فببعض من األشخاص واعتناقنا ألفكارىم دون التأكد من صحتها 

 .من يستمع إليو وال ينتبو دلا فيها من خطأ
وىنا يتضح جبالء أتثَت إخوان الصفا ُب فكر فرنسيس بيكون , ألن رسائلهم قد وصلت إىل  

وأن  .أوراب عن طريق شخص يدعى )جَتاردوالكرموين( وقد ترمجها كما ترجم غَتىا من الكتب العربية
اجلديد رلمل األفكار اليت اندي هبا فرنسيس بيكون قد اندوا هبا إخوان الصفا قلبو , وأن أورجانونو 

                                                           

 .458ـ  457ت , ص  ., بَتوت , د 3, رسائل إخوان الصفا وخالن الوفاء , دار صادر , مإخوان الصفا( 1)
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العلماء وادلفكرين العرب ادلسلمُت بصفة عامة وأفكار إخوان  آلراءىو ُب احلقيقة ليس إال جتميع 
الصفا بصف خاصة ألهنم ـ أي إخوان الصفا ـ يرون قبل )فرنسيس بيكون( أن النجاة ال تكون 

دلعارف, وىم دائما ابلعبادة واألخالق , بل ابلتوجو إيل الطبيعة وسرب أغوارىا , واإلدلام ابلعلوم وا
حيرصون علي البحث وادلعرفة ُب العلوم , وىدفهم النظر ُب مجيع ادلوجودات , والبحث عن مبادئها ـ 
صورىا أو قوانينها حسب فرنسيس بيكون ـ وعلة وجداهنا , ومراتب نظامها , والكشف عن كيفية 

قد أتثر إبخوان الصفا ُب ارتباط معلوماهتا, كما أنو ليس من ادلستبعد أن يكون فرنسيس بيكون 
)أطلنطس اجلديدة( أو مدينو العلماء اليت جيتمع فيها عدد زلدود من العلماء , مهمتهم الكشف عن 

 صورىا ـ  وقوانُت الطبيعة 
ويري فرنسيس بيكون أن ىذه ادلدينة ىي ادلدينة ادلثالية للعلم. وىذا الرأي صلده عند إخوان 

ولة أىل اخلَت يبدأ أوذلا من قوم علماء , حكماء فضالء جيمعون واعلم اي أخي أن د"الصفا بقوذلم 
مل تكن الفكراتن متطابقتان دتامًا , إال أن رأي إخوان الصفا قد يوحى دلن  نو إ ."علي رأي واحد

يتأملو جيدا بنفس الفكرة اليت قال هبا فرنسيس بيكون ُب كتابو )أطلنطس اجلديدة( ألنو اعتربىا 
 .(1(مدينتو الفاضلة

014وكذلك صلد أن احلسن ابن اذليثم
_

يذكر ىذا النوع ُب شكوكو على بطليموس  ه403
فيقول ابن اذليثم إن اإلنسان قد جبل على اخلطأ والنقصان ُب عقلو , أي أن اجلنس البشري كلو لديو 

ع نقص وخلل ُب عقلو منذ مولده , وعليو إذا ما أراد أن يتخلص من ىذا اخللل أن يتداركو لكي ال يق
وأما األوىام اليت يرثها اإلنسان من البيئة اليت يعيش فيها وتتكون منها , (2)ُب اخلطأ وتفوتو احلقيقة

فنجدىا عند  .شخصيتو اليت ختتلف عن غَته , أي كهفو وىي ما يسميها بيكون أبوىام الكهف
يذكر أوىام اجلنس ( ُب كتابو )ادلنقذ من الضالل( إذ م2233ادلفكرين العرب ادلسلمُت مثل )الغزايل

وأوىام الكهف والسوق وادلسرح وذلك خالل رحلتو الشكية ُب احلواس والرؤى الذاتية ونقده 
 .(3)للمصطلحات ادلتداولة واألفكار الشائعة

                                                           

عوكل,مناىج البحث عند إخوان الصفا وأثرىا ُب فكر الغزايل وفرنسيس بيكون , مؤسسة عماد وعمرو هنلة دمحم مصطفى ( 1)
 .40وللخدمات العلمية ادلتكاملة , بٍت سويف , ص 

احلسن ابن اذليثم : الشكوك علي بطليموس , حتقيق : عبد احلميد صربه, تصدير : إبراىيم مذكور : دار الكتاب ادلصرية ,  (2)
 .4, د ت , ص القاىرة 

 -112, ص1972, 2أبو حامد الغزايل: ادلنقذ من الضالل, حتقيق: عبد احلليم زلمود, دار الكتب احلديثة, القاىرة ط( 3)
 .  138ص
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أما "ابن طفيل" فندد هبذه األوىام حيث رأى أن للمجتمع دور رئيسي ُب تكوين الفرد ألنو 
ويقف عائقًا أمامو للوصول إيل الكمال أو إيل أرقي درجات يسيطر عليو ويعطل ملكاتو العقلية , 

أي اجملتمع ـ وال يفوز العقل ابلنجاح , إال إذا ختلص من قيود  ,ادلعرفة , وذلك أبن يوقعو ُب رذائلو
 .(1)قيود حتده ودتنعو من اإلبداع ةاجملتمع , وأصبح حراً طليقاً ال خيضع ألي

والشك ديثالن اجلانب السليب )اذلدام( عند العلماء  ومن ٍب فإن حديثنا عن نظرية األوىام
والفالسفة العرب والذي أتثر بو فرنسيس بيكون واختذه ُب جل أفكاره, أما عن اجلانب االجيايب من 
ادلنهج العلمي التجرييب الذي قال بو فرنسيس بيكون, مل يكن جديداً أيضا, بل إن العلماء العرب ىم 

والدليل على ذلك عندما أراد رلمع الصيدلة ُب . ستقرائي بشكلو اجلديدمن أسسوا ادلنهج العلمي اال
اصللًتا بلد فرنسيس بيكون, أن خيتار أعظم عادلُت يدين ذلم علم الصيدلة, كان أحدمها )ابن سينا( 
وقد قال )السيد ىيونسنت( رئيس االحتاد الدويل للصيدلة ُب مؤدتر الصيادلة العرب الثامن ُب القاىرة 

أن الغرب لن ينسي أبداً أنو مدين "فقال ُب االفتتاح  موجودهم, وكانت وزيرة صحة أدلانيا 2219عام 
للعرب بدراسة الطب, وان مؤلفات ابن سينا, والعباسي, والرازي, كانت ىي الكتب الوحيدة اليت 

.. ىذه الكتب قد ترمجت إيل .تدرس ُب جامعة  ابلرمو واليت تضم أشهر مدرسة للطب ُب الغرب
أيها الطالب العرب, واآلن امسحوا أبن نعلمكم ", وكذلك رئيس جامعة برلُت قال "اللغة الالتينية 

. وىذه شهادة نعتز هبا ونشكرىم "انه من أسالفكم وتعلمنا من آابئكم ذونعيد علي أمساعكم ما أخ
العصور اليت   عليها, ولكن سواء ذكر البعض فضل العرب أو مل يذكره فان العرب كانوا رجال العلم ُب

 .(2)كانت فيها أورواب تغرق ُب حبر من الظلمات
     وحسبنا ُب ىذا السياق اإلشارة إىل تعريف ابن اذليثم لالستقراء التجرييب وذلك ُب قولو: 

ونبتدئ ُب البحث ابستقراء ادلوجودات على ما ىي عليو, وتصفح أحوال ادلبصرات ودتيز خواص "
ما خيص البصر ُب حال اإلبصار, وما ىو مطرد ال يتغَت وظاىر ال يشتبو  اجلزئيات, ونلتقط ابالستقراء

من كيفية اإلحساس ٍب نًتقى ُب البحث وادلقاييس على التدريج والتدريب, مع انتقاد ادلقدمات 
 .(3)"والفحص ُب النتائج, وصلعل غرضنا ُب مجيع ما نستقريو ونتصفحو استعمال العدل ال اتباع اذلوى

فيؤكد لنا ابن اذليثم من خالل ىذا النص على إقرار مبدأ االستقراء كمبدأ أساسي ُب منهجو 
                                                           

 .92ص-65ص 1981, 2عاطف العراقي: ادليتافيزيقا ُب فلسفة ابن طفيل, دار ادلعارف, القاىرة, ط( 1)
 .444م,  ص 1970سالمية والعربية على العامل, دار هنضة مصر للطباعة والنشر,القاىرة,زكراي ىاشم زكراي, فضل احلضارة اإل (2)
 62, ص1983احلسن بن اذليثم: ادلناظر, حتقيق: عبد احلميد صربه, اجمللس الوطٍت للثقافة والفنون واآلداب, الكويت, (3)
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العلمي ويشَت إىل الشرط األساسي ُب البحث العلمي أبن جيب أن يكون الباحث نزيها غَت متأثر 
 برأي أو عاطفة سابقة وأن يكون غرضو األساسي دائما ىو طلب احلقيقة العلمية ولكنو أشار أيضا

 .(1)إىل أن ىذه احلقيقة ليست اثبتة بل يعًتيها التبديل والتغيَت ولكنو أيمل أن يصل إليها
وإذا ما قابلنا بُت تعريف فرنسيس بيكون و ما جاء ُب كتاابت ابن اذليثم عن ادلنهج التجرييب 

ة ادلنهج فسوف صلد تطابق اتم من حيث اخلطوات وإن كان ابن اذليثم أكثر دقة ومشولية وإحاطة بطبيع
فيقول بيكون عن تعريف االستقراء التجرييب ىو رلموعة الطرق واألساليب العلمية . الذي يستخدمو

والعقلية اليت يستخدمها الباحث ُب االنتقال من عدد زلدود من احلاالت اخلاصة إىل قانون أو قضية 
 .(2)عامة ديكن التحقق من صدقها جتريبيا

ابن اذليثم الذي أورده ُب التعريف السابق ذكره ديتاز عن ويتضح من ذلك التعريف أن مفهوم 
تعريف بيكون ابلنظرة الشمولية حيث نظر إىل االستقراء على أنو يشتمل على ادلالحظة احلسية 
وإخضاع الظواىر للتجارب ٍب إصدار احلكم على ىذه الظواىر وذلك ىو الفرض العلمي وابلتايل فإنو 

ب العملي أو مجع بُت العقل واحلس معا ذلك على عكس ما رأى مجع بُت اجلانب النظري واجلان
بيكون الذي اقتصر على اجلانب احلسي فحسب فكان االستقراء عنده حسي جترييب حبت وابلتايل 
فإن استقراء ابن اذليثم كان استقراءا علميا بكل ما حتملو الكلمة من معٌت, ومن ىنا جاء تفسَت ابن 

 .(3)الضوئية صحيحا وخَت دليل على ذلك إهنا مازالت معتمدة حىت اآلناذليثم للكثَت من الظواىر 
ُب الواقع أن احلسن بن اذليثم قد أدرك حبق عناصر وخطوات ادلنهج االستقرائي إدراكا واضحا 
وقد طبقها على أحباثو العلمية ُب رلال علم الضوء وأوىل ىذه اخلطوات ىي ادلالحظة  وىي عنده 

ورأيت أنٍت ال أصل إىل احلق إال من آراء يكون "احلواس والعقل معا  فيقول:  ادلالحظة القائمة على
 .(4)"عنصرىا األمور احلسية  وصورهتا األمور العقلية

ومل يكن إدراك ابن اذليثم قاصرا على ادلالحظة وشلارستها فقط وإمنا امتد إىل إدراك األمناط 
                                                           

ثم الضوئية وأصوذلا اليواننية, رسالة ماجستَت, جامعة اتمر دمحم زليي الدين: األسس ادلنهجية والفلسفية لنظرايت ابن اذلي (1)
 .47, ص2004اإلسكندرية, فرع دمنهور, كلية اآلداب, قسم الفلسفة, 

(2) The Philosophical Works of Francis Bacon, Reprinted from the texts and 
translations of Ellis and Spedding, by John M. Robertson. (Routledge, London 
1905) P,70 

 .86ص -81, ص1987حسُت محاد: اتريخ العلوم عند العرب, دار الكتاب اللبناين, بَتوت,  (3)
 .552, ص1975ابن أيب أصيبعة: عيون األنباء ُب طبقات األطباء, حتقيق: نزار رضا, دار مكتبة احلياة, بَتوت,  (4)



             العدد السادس          فضل احلضارة العربية اإلسالمية على احلضارة األوروبية احلديثة – جملة البحوث األكادميية

- 42 - 

 

أما عن . مالحظة علمية ,.مالحظة بسيطة ,مالحظة كمية,مالحظة كيفية ادلختلفة للمالحظة وىي
اثين خطوات ادلنهج التجرييب عند ابن اذليثم فنجدىا تتمثل ُب التجربة وقد عرب عنها بلفظ االعتبار 

إن ادلعترب إذا أتمل الضوء الذي يظهر على اجلسم الكثيف الذي ُب داخل البيت عند "فيقول: 
ف من الضوء العرضي الذي ُب اجلسم اخلارج حصول اجلسم األبيض ادلضيء مقابال لو وجده أخ

 .(1)"ادلقابل لو
وكما أدرك أنواع ادلالحظة صلده أيضا استوعب عقلو التجربة العلمية ادلختربة ومارسها و جتلى 

وال تعنينا ُب ىذا السياق التجربة   ,(2)ذلك ُب جتربة )لوحة اإلبصار( كما أطلق عليها مصطفى نظيف
نا ىو توضيح أن ابن اذليثم قد أدرك عناصر التجربة ادلختربية واليت أدركها فالسفة ُب ذاهتا وإمنا ما يعني

 العلم ُب العصر احلديث وادلتمثلة ُب العناصر التالية:
 وجود فرض أو فكرة مسبقة قبل إجراء التجربة  -2
 التعبَت عن نتائجها ابستخدام القياس والصيغ الرايضية -9
 التجربةوجود جهاز يساعد على تطبيق وإجراء  -0

إن إشراق مجيع " أما عن اثلث خطوات ادلنهج التجرييب فتتمثل ُب الفروض ويقول ُب ذلك
األضواء وإمنا يكون على مسوت خطوط مستقيمة, وال يشرق الضوء من جسم من األجسام ادلضيئة 

 .(3)"إال على السموت ادلستقيمة فقط
وقد أشار ابن اذليثم ُب ىذا النص إىل فرض أن مجيع األضواء تشرق على شكل خطوط 
مستقيمة فقط ٍب اجتو للتأكد من صحة ىذا الفرض عن طريق القيام ابلعديد من ادلالحظات 
والتجارب األمر الذي ديكنو من وضع قوائم للحضور والغياب ٍب الدرجات وىذه القوائم الثالثة ىي 

 .ها بيكون ُب األورجانون اجلديداليت أشار إلي
 
 

 
 

                                                           

 .102ابن اذليثم: ادلناظر, ص( 1)
 .304,د.ت ص1ابن اذليثم حبوثو وكشوفو النظرية, مطبعة نوري, القاىرة, جمصطفى نظيف: ( 2)
 .72ابن اذليثم: ادلناظر, ص( 3)
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 :نتائج البحث
من  مآليات دتكنه مادلنهج التجرييب وال توجد ُب ثقافة عصرى وامل خيًتع االوربيُت: أن واًل أ

 فلسفة بيكون واإلصالحات اليت قدمها األورجانون ُب وحىت.مطرحو على النحو الذي جاء ُب كتاابهت
اجلديد إىل جانب منهج التجريب واالستقراء تعد من األمور ادلألوفة اليت تؤدي أحياان إىل اساءة فهم 
فلسفة بيكون. فبيكون يعترب,وال يعترب ُب ذات الوقت, مؤسس العلم احلديث. فاألمور اليت آمن 

تو ادلستخدمة وتكهن هبا ودتناىا من أجل تصحيح وتطوير ادلعرفة االنسانية, كانت أمرا, ومنهجيا
رغم  –ومدى صلاحها ىي أمر آخر. ومن الصعب أال يكون صحيحا أن نقول أن منهجيات بيكون 

 مل تسهم بشيء ُب اكتشافات العلم.    -اعتباره مؤسسا للعلم احلديث 
أن إخوان الصفا وابن اذليثم وجابر بن حيان وابن سينا قد عرفوا ادلنهج التجرييب  ا:اثنيً  

لمي التطبيقي بل أن ابن اذليثم على وجو التحديد ىو الذي يرد إليو ادلنهج االستقرائي واالستقراء الع
 احلديث.

فضل  تؤكد ابلعلوم العربيو االسالمية  ادلختلفة ومناىجها أتثر علماء اوراب و مفكريها ا: أناثلثً 
 .حد احملاكاة ادلباشرةأتثرا كبَتا يصل إىل  احلضارة العربية االسالمية على احلضارة االوربية احلديثة

 إىل أورواب قد استفاد منهااالسالمية  العربية  العلمي النتاجأن الًتمجات اليت نقلت ا رابعا:
 .متفاوتو بدرجات علماء اوراب
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