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المحاضرة الرابعة
ثالثا :حركة الترجمة في التاريخ اإلسالمي المبكر
ال شك أن جهود الرتمجة ضاربة جبذورها يف التاريخ ،وتبني ،من خالل ما سبق ،أن األمم جلأت للرتمجة بأهداف
اقتصادية واجتماعية وثقافية وحضارية عامة ،وقد استفاد املسلمون بدورهم من الرتاث اإلنساين املشرتك الذي
تتداوله الشعوب.
ومييل الباحث حممد عابد اجلابري إىل أن البداية الفعلية للثقافة العربية اإلسالمية كانت انطالقا من عصر التدوين
الذي شهد العصر العباسي انطالقته حوايل سنة 143هـ ،1إذ مت تقعيد اللغة العربية ،وأعيد بناء األدب "اجلاهلي"
وأخباره ،وتسجيل العلوم اإلسالمية من حديث وفقه وتفسري ...ومت دمج املوروث القدمي الذي خلفته الثقافات
القدمية كالبابلية والفينيقية واليونانية والسريانية واملصرية« ...وذلك بواسطة الترجمة والتلخيص والشرح
والتعقيب» .2وهذا ما شكل مصدر غىن للثقافة اإلسالمية بتعدد مشارهبا وأسهم يف تعدد الرؤى يف جمال الدين
والعلم والفلسفة.3
غري أن ما ينبغي التأكيد عليه هو الرتمجة مل تنتظر "عصر التدوين" زمن العباسيني ،وإمنا كانت احملاوالت األوىل
قبل ذلك يف زمن األمويني حيث عمل األمري األموي خالد بن يزيد بن معاوية بن أيب سفيان (تـ85هـ) على
 -1حممد عابد اجلابري ،تكوين العقل العريب ،مركز دراسات الوحدة العربية ،بريوت ،الطبعة العاشرة ،2009 ،ص.63
 -2حممد عابد اجلابري ،إشكاليات الفكر العريب املعاصر ،مركز دراسات الوحدة العربية ،بريوت ،الطبعة الثانية،1990 ،
ص.41
 -3نفسه ،صص.42-41
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استدعاء مجاعة من اليونانيني الذين كانوا مستقرين باإلسكندرية ،ويقال إنه سافر إليهم ،وطلب منهم ترمجة كتب
اليونان واألقباط يف الكيمياء واليت تشرح كيفية حتويل املعادن اخلسيسة إىل فضة وذهب .4وينسب هلذا األمري
كذلك نقل كتب يف الطب كبعض كتب الطبيب اليوناين جالينوس (تـ .حوايل216م) كما ينسب للخليفة عمر
بن عبد العزيز إذاعة كتاب يف الطب ترجم من السريانية إىل العربية .5وال يعزب عن بالنا أن "تعريب الدواوين"،
أي تعريب اإلدارة والسجالت والدفاتر اإلدارية واحلكومية ،قد مت يف عهد اخلليفة عبد امللك بن مروان (تـ86هـ)
بعد أن كانت لغة الوثائق هي الفارسية يف العراق واليونانية يف الشام ومصر ،وهبذا مت تطويع اللغة العربية ،وحتويلها
من لغة شعر وخطابة إىل لغة علمية حضارية وإغنائها باملصطلحات واملفاهيم.6
ويف العصر العباسي ،مل تقتصر نتائج الفتوحات اإلسالمية على االنفتاح على الثقافات األخرى فحسب ،بل عمد
اخللفاء إىل توسيع نطاق احلدود املعرفية لدولتهم لتتسع أكثر لدراسة الفلسفة والعلوم .7والستيعاب ضخامة العمل
املطلوب يف الرتمجة والنسخ وخزن الكتب املنقولة عن الفارسية واهلندية واليونانية ،أنشأ اخلليفة العباسي أبو جفعر
املنصور مكتبة تضاهي تلك اليت كانت عند أكاسرة الفرس ،وكان هذا أصل ما بات يعرف ببيت احلكمة.8
وعمل العباسيون للحصول على "تكنولوجيا" الورق الصينية ،وحسب ما يروى ،فإن أسريا صينيا جلب فن صناعة
الورق إىل مدينة مسرقند بآسيا الوسطى ،وسرعان ما ازدهر هذا الفن بالعراق والشام وبالد املغرب واألندلس ،مما

 -4اجلابري ،تكوين العقل العريب ،ص.68
 -5نفسه ،الصفحة نفسها.
 -6نفسه ،الصفحة نفسها.
 -7جوناثان ليونز ،بيت احلكمة ،مركز البابطني للرتمجة ،الكويت ،الدار العربية للعلوم ناشرون ،2013 ،ص.91
 -8نفسه ،ص.92
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أسفر عن شيوع منتج رخيص ومرن ومالئم لتدوين املعامالت والكراريس الفلسفية وجداول النجوم ...وساعد يف
تطور حركة التأليف والرتمجة.9
واخنرط يف عملية الرتمجة بعض ممن اندرجوا يف البناء الثقايف اإلسالمي الشامل بالتدوين يف السياسة حبيث توىل
عبد اهلل بن املقفع (تـ142هـ) يف ترمجة األدبيات السياسية وتعريبها ،أي حتويلها إىل خطاب عريب موجه لرجال
الدولة العربية يف خدمة قضايا املعارضة الناشئة .ومن بني ما ترمجه كتاب "كليلة ودمنة" املنتمي للثقافة اهلندية
والفارسية واملشحون بالدالالت الرمزية السياسية املعارضة لسياسة الدولة القائمة.10
وحماكاة للعباسيني ،أسس إبراهيم بن أمحد األغليب بيت احلكمة مبدينة رقادة ،ومت ختصيص قسم منه حلفظ الكتب
واألقسام األخرى للرتمجة والنسخ والتأليف والتجليد واملطالعة ،وعمل إبراهيم بن األغلب على اقتناء الكتب
املرتمجة يف الطب واهلندسة والنجوم والكتب اليت ألفت يف احلديث والتاريخ واألدب ،وأحضر العلماء واألطباء من
بغداد ومصر . 11وبعد إسقاط الفاطميني للحكم األغليب يف إفريقية ورحيلهم إىل مصر ،نقلوا معهم الكتب
ووضعوها يف بيت احلكمة الذي أسسوه هناك.12
ويف األندلس ،مسح اجلو الذي أشاعه اخلليفة املستنصر األموي بظهور عدد من املشتغلني بالعلوم وضم قصر
اخلليفة مكتبة علمية ،واجتهد يف احلصول على كتب اإلغريق ،وأباح ألهل تدريس الرياضيات والفلك .13ويصر
الباحث ليفي بروفنسال على أن مؤلفات الفكر واآلثار العلمية الفارسية واليونانية قد مت استنساخها عن طريق

 -9نفسه ،صص.86-85
 -10اجلابري ،تكوين العقل العريب ،ص.69
 -11البشري التليسي ،االجتاهات الثقافية يف بالد الغرب اإلسالمي ،دار املدار اإلسالمي ،بنغازي ،الطبعة األوىل،2003 ،
ص.82
 -12نفسه ،الصفحة نفسها.
 -13أخنل بالنثيا ،تاريخ الفكر األندلسي ،ترمجة حسني مؤنس ،مكتبة الثقافة الدينية ،القاهرة ،1955 ،ص.448
3

املشرق ،وبذل اخللفاء األمويون يف األندلس جهدا جللب املؤلفات الرئيسية النادرة املتعلقة بالعلوم الرياضية والطب
والفلسفة.14...
وهكذا ،يبدو أن حركة الرتمجة يف املشرق واملغرب ارتبطت بصحوة حضارية عامة انتهت إىل «استيعاب ما تُ ْرِج َم
وهضمه وتَ َمثُّلِ ِه واإلضافة إليه ،وأخيرا تكريسه في خدمة أغراض عملية حياتية» .15وجتاوز املسلمون نقل
تراث األوائل وحفظه إىل اإلبداع وجعل العلم ممارسة يف احلياة اليومية .16غري هذا االنفتاح على اآلخر عرف
انتكاسة ودخل يف طور االهنيار منذ القرن اخلامس للهجرة وهجر علم األوائل ومؤلفات العلماء املسلمني بسيطرة
اإلقطاع العسكري وطغيان الزعامات البدوية ،باإلضافة إىل إقدام املغول على اإلجهاز على ما تبقى من دار
احلكمة ببغداد فـ«كان من الطبيعي أن يتردى الفكر في هاوية االنحطاط».17

 -14ليفي بوفنسال ،احلضارة العربية يف األندلس ،ترمجة ذوقان قرقوط ،منشورات دار مكتبة احلياة ،بريوت ،د.ت ،ص.69
 -15حممود إمساعيل ،سوسيولوجيا الفكر اإلسالمي ،طور التكوين ،سينا للنشر-االنتشار العريب ،القاهرة ،الطبعة األوىل،
 ،2000ج ،1ص.187
 -16نفسه ،الصفحة نفسها.
 -17حممود إمساعيل ،سوسيولوجيا الفكر اإلسالمي ،طور االهنيار ،2سينا للنشر-االنتشار العريب ،القاهرة ،الطبعة األوىل،
 ،2000ص.19
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نص لالستئناس:
العلوم عند العرب
...كانت العرب في صدر اإلسالم ال ُتعنى بشيء من العلم إال ِبلُ َغتِها ومعرفة أحكام شريعتها حاشا صناعة
الطب ،فإنها كانت موجودة عند أفراد من العرب ...وكان منهم خالد بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان
كان بصيرا بالطب والكيمياء...فهذه كانت حالة العرب في الدولة األموية ،فلما أزال هللا تعالى تلك الدولة
الهمم من غفلتها ،وهبّت الفِطن من سِ َنتها ،فكان أول من
بالهاشمية [العباسية] ،وصرف المُلك إليهم ثابت ِ
ُعن َِي منهم بالعلوم الخليفة الثاني أبو جعفر المنصور ...فكان رحمه هللا تعالى مع براعته في الفقه و َت ُّقمِه
في علم الفلسفة وخاصة في علم صناعة النجوم َكلِفا ً بها وبأهلها .ثم أفضت الخالفة إلى الخليفة السابع
منهم عبد هللا المامون بن هارون الرشيد ...فأقبل على طلب العلم في مواضعه واستخرجه من معادنه
بفضل همته الشريفة وقوة نفسه الفاضلة ،فداخل ملوك الروم وأتحفهم بالهدايا الخطيرة ،وسألهم صِ لَ َت ُه بما
لديهم من كتب الفالسفة ،فبعثوا إليه بما حضرهم من كتب أفالطون وأرسطاطاليس وأبقراطوجالينوس
وأوقليدس وبطليموس وغيرهم من الفالسفة ،فاستجاد لها مهرة التراجمة و َكلَّ َفهُم إحكام ترجمتها ،
فترجمت له على غاية ما أمكن ،ثم حضَّ الناس على قراءتها ور َّغبهم في تعليمها...
صاعد األندلسي ،طبقات األمم ،نشر األب لويس شيخو اليسوعي ،المطبعة الكاثوليكية ،بيروت ،1912 ،صص.48-47
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