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Abstract:  

 There is no doubt that after the conquest, the Arabs faced new 

problems in various aspects of life and thought, which no longer 

benefited with the simple methods that they were proficient in, but 

imposed on them new methods that must be learned and worked on, 

and that the driving force that made Arabs interested in science 

comes from the Holy Qur’an and the hadiths of the Prophet (PBUH) 

Allah (peace and blessings be upon him) who urges to 

seek knowledge, and to convert Arabs from a tribal society into an 

urban society, and civilization necessitates the necessity of seeking 

knowledge, and the only way for this is to transfer science to their 

language through translation, and what the historians agree on is 

that thanks to Al-Mansour, Al-Rasheed and Al-Ma'moon, translation 

has flourished and that To secure them Freedom of thought and its 

expression, then by their gifts and the attractive salaries with which 

scholars singled out them, then sending them the scientific 

expeditions to the country of Rome to carry books and scientific and 

philosophical manuscripts to the House of Wisdom, to be translated 

and explained by the most famous translators, and some princes, 

along with the caliphs, assisted and encouraged the translation 

movement, that They made money to get the manuscripts and made 

money for the translators and took care of their pension.  

Key words: Translation, Translation Motives, Direct Mixing, Results of 

The Translati Movement.  
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جمة أسبابها ونتائجها    حركة التر

 
 2  أزهار أحمد حمدان التميم  

 

 الملخص

ي مختلف النواحي الحياتية والفكرية الشك أن العرب 
 
واجهوا بعد الفتح مشاكل جديدة ف

ي لم تعد تنفع 
ي كانوا يتقنونها، بل فرضت عليهم طرق  والت 

معها األساليب البسيطة الت 

ي جعلت العرب يهتمون بالعلم  جديدة البد من تعلمها والعمل بها، 
وأن القوة الدافعة الت 

 عىل طلب  صىل هللا ) لرسولمصدرها القرآن الكريم وأحاديث ا
ُّ
حث

َ
ي ت

عليه وسلم( الت 

ي،  ورة  العلم، وأن تحول العرب من مجتمع قبىلي إىل مجتمع حض  والحضارة تحتم ض 

جمة وما  ، طلب العلم، والوسيلة الوحيدة لذلك هي نقل العلوم إىل لغتهم من خالل الت 

جمة وذلك يجمع عليه المؤرخون أنه بفضل المنصور والرشيد والمأمون  ازدهرت الت 

ي خصوا بها العلماء، ثم  لتأمينهم حرية 
الفكر والتعبتر عنها ثم بهباتهم والمرتبات المغرية الت 

بالد الروم لحمل الكتب والمخطوطات العلمية والفلسفية إىل  إرسالهم البعثات العلمية إىل 

حها عىل يد  جمتها وشر ، وقام بعض ا بيت الحكمة، لت  جمير 
ألمراء إىل جانب أشهر المت 

جمة وتشجيعها، بأن بذلوا  المال من أجل الحصول عىل  الخلفاء بمعونة حركة الت 

جمير  وتكفلوا بمعاشهم
 .   المخطوطات وأجروا األرزاق عىل المت 

جمة: الكلمات المفتاحية ، نتائج حركة الت  جمة، االختالط المباشر جمة، دوافع الت   .  الت 
 
 

 : المقدمة

ي مختلف نواحي الحياةلقد واجهه 
 
مما اضطر المسلمير  إىل االهتمام ، العرب مشاكل جديدة بعد الفتح اإلسالمي ف

يفة عىل طلب العلم كان  جمة للتعرف عىل ثقافات البلدان المفتوحة، وأن حث القرآن الكريم واألحاديث النبوية الشر بالت 

جمة.  ي تشجيع حركة الت 
 
 له دور كبتر ف

   

 أهمية البحث: 

ي مكنت العرب من تأسيس 
ي نقل ثقافات األمم السابقة، والت 

 
ي العض العباسي ف

 
ي تباين دور العرب المسلمير  ف

 
تكمن ف

 الحضارة، وازدهار علم الكالم وأعانت عىل تحديد مسائله وتعميق مباحثه ومناهجه. 

 

 : أهداف البحث

هم من أهل  ، وغتر ي والعقائدي بير  المسلمير 
جمة، تبيان أثر الجدل الديت  ي تشجيع حركة التأليف والت 

 
الكتاب، ودوره ف

جمة واالستفادة من العلوم اليونانية.  ي تشجيع الت 
 
 وتوضيح دور الخلفاء ف

 

 هيكل البحث: 

:  عىل احتوى البحث إضافة إىل المقدمة والخاتمة وقائمة المصادر والمراجع ي
 النحو اآلت 
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اث األجنب   إىل الع . المبحث األول: طرق انتقال التر  الم اإلسالم 

. أوال:   االختالط المباشر

جمة. ثانيا:   حركة الت 

جمة.  : دوافع التر  
 
 المبحث الثان

جمة. أوال:   أسباب حركة الت 

. ثانيا:  جمير 
 أشهر المت 

جمة. ثالثا:   نتائج حركة الت 

 

اث األجنب   إىل العالم اإلسالم    .المبحث األول: طرق انتقال التر

 االختالط المباش   أوال: 

  انتقلت
ً
 باالتصال واالختالط عن طريق الرحلة والهجرة، أو عن طريق الغزو والفتح، وانتقلت أيضا

ً
 وحديثا

ً
الثقافات قديما

ء، واتصل ، بالرسوم والنقوش ي
ي سر
 
واآلثار والمخلفات، والكتب والمصنفات، ولم تخرج الثقافة اإلسالمية عن ذلك ف

ق بالمسلمير  عىل أثر فتوحات فارس والش ي  مسيحيو الشر
ام ومض وقاسموهم العيش والحياة ونعموا معهم بتسامح ديت 

ي وقادوا الحركة العلمية الناشئة، وكان منهم أطباء وكيميائيون، 
 
ي نشاطهم الفكري والثقاف

 
كوا ف ب المثل واشت  كان مض 

ي 
ي إىل العربية وبدأ البحث العلمي والفلسف 

اث اليونات  ي نقل الت 
 
 ال  ورياضيون وفلكيون، وأسهموا خاصة ف

ً
ي اإلسالم طليقا

 
ف

، وبالعكس، ودخل بعض مفكري  ي عن الفارسي والمسلم عن المسيحي تحده قيود الجنس وال الدين، فيأخذ العرت 

 تتصل بالعقيدة وبعض المشاكل الدينية
ً
ي حوار وجدل لم يخل من دقة، فقد َمسَّ أمورا

 
 المسيحيير  مع المسلمير  ف

ة، حيث بدـأ االحتكاك الفكري بير  (، وأن االختالط ال164م، ص1983مدكور، ) مباشر الذي تال عض الفتوحات مباشر

ي البالد المفتوحة من عقائد، وآراء وفلسفات مختلفة 
 
 ف
ً
يعة وفكر، من جهة، وبير  ما كان سائدا اإلسالم كعقيدة وشر

ي هذا الدور المبكر صورة مجاالت فر 
 
دية، ومناقشات شفوية ومتباينة، من الجهة األخرى، وقد اتخذ االحتكاك الفكري ف

ي ، بير  المسلمير  وسائر األمم ممن فتح المسلمون بالدهم
 
ليس التأثتر للكتب  بيان أهمية ذلك يقول كولدزيــهر وف

ي 
، فف  ي هذا التأثتر

 
، دخل ف هم من العناض األخرى كالمسيحيير  جمة وحدها، بل كان لالختالط بير  المسلمير  وغتر

المت 

، القرن السابع الميالدي حصل نقا ، وجدل عنيف حول القضاء والحرية، بحكم االختالط الشخصي ش بير  المسلمير 

وغتر هذه المشكلة من األفكار الفلسفية اإلغريقية كأفكار أرسطو، واألفالطونية المحدثة، تشبت إليهم بواسطة النقل 

جمة والنقل ، ) الشفوي أكتر من الت  تصال مسيحي الغرب (، وهناك اتصال أوثق وأعمق، وهو ا190، ص1962البهي

ي الرياضيات والطب والفلك، وسىع 
 
ي طلب العلم، وبخاصة ف

 
 ف
ً
ي األندلس وصقلية، فقد بعثوا إليهم بعوثا

 
بالمسلمير  ف

ي الوقوف عىل الفنون ومظاهر الحضارة اإلسالمية، وأزداد هذا االتصال 
 
 عن العالج أو رغبة ف

ً
إليهم األمراء والوجهاء بحثا

ي أوائل القرن الثامن، وقضوا فيها نحو سبعة قرون، وأقاموا فيها حضارة ال تقل عن بعد أن فتح المسلمون ا
 
ألندلس ف

 
ً
 وثيقا

ً
، واتصلوا بالمسحيير  اتصاال ق اإلسالمي

ي تعايش ، حضارة المشر
 
أسلم من أسلم منهم، وبف  آخرون عىل دينهم ف

 (.165م، ص1983مدكور، ) سلمي آمن

 

جمة.   ثانيا: حركة التر

ي من مؤلفات اليونان ، والفلسفة معت ر عن العلمالكتاب ختر 
وأصدق رسول يحمل أمانة الثقافة، ولو لم يصل إلينا ما بف 

جمة ختر وسيلة 
، وإلنزال نكشف حت  اليوم عن مصادر جديدة للثقافة اإلسالمية، والت  ي

لضاع تراثهم العلمي والفلسف 

(، فنقلوا عن الفارسية والهندية، والشيانية 10-8) قرون لربط الثقافات بعضها ببعض، وقد شغل بها العرب نحو ثالثة

ية، كما نقلوا عن الالتينية، وربطوا أثينا واإلسكندرية ببغداد من جانب، كما ربطوا بها جنديسابور وحران من جانب  والعت 

اث 166م، ص1983مدكور، ) آخر ، (، وتم عن طريقها وقوف المسلمير  بصورة أكمل وبطريقة أفضل عىل الت  ي األجنت 

ي أفقه آراء ومذاهب لم يكن للعرب المسلمير  عهد بها
 
ي اإلسالم ونمائه، وظهرت ف

 
ي ف

 وكان من ثماره تطور الفكر الفلسف 
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(، وأن وجود شعوب ذات ثقافة مزدهرة كانت تحيط بالجزيرة العربية، وانتشر العرب 48م، ص1984عبد الحميد، )

 للفكر 
ً
 هاما

ً
ف منه المواد العلمية واألفكار الفلسفية، وهذه الثقافة منبعها بينها بعد الفتح تعتت  مصدرا ي اغت  العرت 

األصىلي بالد اليونان، وأن الفلسفة اليونانية قد انتقلت قبل ظهور اإلسالم بزمن إىل اإلسكندرية ومنها خطت إىل سوريا 

ي إىل ا51م، ص1953بدوي، ) والعراق وفارس اث األجنت 
وهم  إلسالم هم الشيان(، وأشهر من عمل عىل نقل الت 

النصارى الذين كانوا يتكلمون اللغة الشيانية، إحدى اللغات اآلرامية شقيقة اللغة العربية، فكلتاهما سامية، وكانت 

ي أنطاكية وما حولها للنصارى الخاضعير  لدولة الفرس
 
، أمير  ) الشيانية لغة العلم واألدب لجميع كتاب النضانية ف

ق، وكانت سورية البالد (، لقد 130م، ص1999 ي الشر
 
وها ف نقل هؤالء الثقافة اليونانية من اإلسكندرية وأنطاكية ونشر

ي أسسها ملك 
ي الفرس والروم، وأن مدرسة جنديسابور والت 

ي ذلك العهد، وهما دولت 
 
المتوسطة وفيها التقت أكت  دولتير  ف

وان لم تقتض عنايتها عىل الدراسات اليونانية   إىل فلسفة الهند وعلومهاالفرس كشى أنوشر
ً
 والشيانية، بل اتجهت أيضا

لحق به مستشف  يرأسه جورجيس بن بختيشوع وهو طبيب ، (56م، ص1953بدوي، )
ُ
، وأ ي وكان فيها أعظم معهد طت 

ي  ي هذه المدرسة ويتطوران، ومن تالمذتها الطبيب العرت 
 
ي والطب الهندي يعلمان ف

، وكان الطب اليونات  الخليفة العباسي

ي  حارث بن كلدة، ويؤكد ماكس مايرهوف أنال
 
ي بالط الخلفاء والوزراء ف

 
معظم األطباء الذين خدموا وعلموا الطب ف

ي مدرسة جنديسابور )  بغداد طيلة ثالثة قرون (، وأن الحقبة الواقعة بير  ظهور 56م، ص1953بدوي، كانوا من خريح 

جمات من اليونانية إىل الشيانية باإلضافة إىل الزيادات الفرق المسيحية وبير  فتح العرب لهذه البالد، كانت غنية ب الت 

 ازدهار 
َّ
ح وتأييد معتقداتها، وِإن ي شر

 
 لها ف

ً
ي الفلسفة اليونانية عونا

 
وحات وسبب ذلك أن الفرق كانت تتلمس ف والشر

ي التاريــــخ، وذهب عدد من 
 
ي هذا العض كان مثاًرا للكثتر من اهتمام الباحثير  ف

 
 جذور هذا الحركة العلمية ف

ر
ن
َ
المؤرخير  إىل أ

ي  ي بدأ االتصال بها بعد الفتح العرت 
االزدهار تعود إىل ما سبقه من اتصال بير  الثقافة العربية وثقافة األمم األخرى الت 

ي عهد 
 
، وف ي

 العرب عىل ثقافات جديدة، وبدأ التواصل الحضاري اإلنسات 
َ
ف اإلسالمي لبالد الشام وبالد فارس، إذ تعرُّ

ا زمن  موية أخذ سبيلير  الدولة األ 
ً
ي ضيق

جمة، وقد ظل الطريق الثات  طريق المشافهة مع المستعربير  وطريق النقل والت 

 ما أوردته المصادر التاريخية من أثار ، (109م، ص1982ضيف، ) األمويير  
ر
ن
َ
والدليل عىل ضيق المسلك األختر هو أ

 خالد ابن يزيد بن م
ر
ن
َ
ي هذا العهد ال يعدو عن أ

 
جمة ف ي الكيمياء والطب  804ـه/  85ت) عاويةللت 

 
م( ترجمت له كتب ف

ي تاريــــخ الدولة 
 
، وكتاًبا آخر ف ي الطب ألهرن بن أعير 

 
 ف

ً
 الخليفة عمر بن عبد العزيز ترجم له كتبا

ر
ن
َ
وعلم الفلك، وأ

ي عهد الخليفة هشام بن عبد الملك بن مروان
 
 م، ص1969 ؛ معروف،314م ص 1947الجاحظ، ) الساسانية ترجم ف

ي العض العباسي األول حواىلي سنة429
 
جمة من اليونانية إىل اللغة العربية ف م(، 800-هـ132) (، وبدأت حركة الت 

 ما ينقلون عن 11000-هـ334) واستمرت حواىلي 
ً
جمير  باستثناء أفراد معدودين من النصارى، غالبا

م( وكان جميع المت 

ة ل ي مباشر
 عن األصل اليونات 

ً
قد خدم هؤالء العلم بما ترجموا وكانوا ينقلون العلوم اليونانية بدقة، نسخ شيانية، وأحيانا

 وأمانة فيما لم يمس الدين كالمنطق والطب والرياضيات، أما اإللهيات ونحوها فكانت تعدل بما يتفق والعقائد المسحية

 عما ك22م، ص1958فالزر،)
ً
ا ي العهد العباسي كثتر

 
جمة ف ي العهد األموي، (، وتطور وضع حركة التأليف والت 

 
ان عليه ف

 منذ عهد الخليفة أبو جعفر المنصور، فقد أبدى هذا الرجل اهتمامه بالعلوم والمعرفة، منذ مرحلة مبكرة من حكمه  
ً
بدءا

ي جعفر المنصور كما يقول ابن أصيبعه:  ، 136) وكان الخليفة أت 
ً
 يعالجه األطباء، ولكن حالته تزداد سوءا

ً
ـه( مريضا

ي المنصور أمره بنقل كتب ) ة جنديسابورفاتصل برئيس مدرس
جورجيس بن يختشوع( وطلب منه أن يعالجه وعندما شف 

 تم نقل كتاب
ً
ي عهده أيضا

 
كليلة ودمنة( من اللغة الفهلوية إىل اللغة العربية عىل يد ابن ) الطب إىل اللغة العربية، وف

ي أصيبعه، ) المقفع جمير  281-279م، ص1965ابن أت 
جموا له العديد من الكتب إىل اللغة العربية،  (، وأوعز إىل المت  فت 

جمة منظمة عىل أيدي علماء من العرب والفرس والشيان  ي عهد الخليفة الرشيد حير  غدت الت 
 
جمة أكتر ف ونشط أمر الت 

، ) والهنود ي ،429م،ص 1969معروف، ناح  ي ي، 36م، ص 1946؛ ابن دحية الكلت  ، 76ص ، م1823؛ الدمتر ؛ اليافىعي

(، 112م، ص1982ضيف،) (،وزاد من حركة هذا النشاط إنشاء بيت الحكمة أو خزانة الحكمة144وص، 2م ص1970

ي عهد الرشيد،
 
ا ف ً ي توسعت كثتر

، ) الت  ي  هذه المؤسسة العلمية  431، و430م، ص2008ناح 
ر
ن
َ
(، وذكرت مصادر عديدة بأ

ي حقول المعرفة كافة
 
عقد فيها الكثتر من المناظرات العلمية وف ـُ (، وتعزز 165م، ص1938، ياقوت الحموي) كانت ت

ي 
 
جمة بتوجه الخليفة هارون الرشيد إىل جمع كتب اليونانيير  القديمة وترجمتها إىل اللغة العربية، وكانت ف نشاط الت 

ي الوقت الذي شارك فيه طبيب الخليفة الخاص
 
 منكه الهندي مواضيع الفلسفة والمنطق والطب والفلك والنجوم، وف
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ي ترجمة الكت
 
ي بيت الحكمة، ومعه  يوحنا بن ماسويه وهو طبيب ومصنفب الهندية، كان ف

 
جمة ف رئيس لقسم الت 

جمت الكتب الطبية من اللغة الشيانية إىل اللغة العربية ، ) المساعدون واألعوان، فت  ي ؛ ضيف، 9م، ص 2008ناح 

ي الحث (، وال يمكن إغفال آثار ال431، وص430م، ص1969؛ معروف، 113، وص112م، ص 1982
 
جمة ف مواد المت 

ي اشتملت 
ي مجالس بيت الحكمة، الت 

 
ي دارت بير  العلماء ف

ي المناظرات الت 
 
ادة من العلم، وتوظيفه ف عىل السىعي لالست  

ي هذه الخزانة، وشغلوا بالتأليف 
 
عىل صنوف المعرفة العلمية، وساهم فيها جمهرة من العلماء الذين كانوا يعملون ف

جمة ي أصيبع) والت  : 281-279م، ص1965ة،ابن أت  لما أفضت الخالفة إىل المأمون، تمم ما بدأ  ( ويقول صاعد األندلسي

يفة، وقوة نفسه  به من جده المنصور، فأقبل عىل طلب العلم من موطنه واستخرجه من معادنه بفضل همته الشر

هم من كتب الفاضلة، فداخل ملوك الروم وأتحفهم، وسألهم صلته بما لديهم من كتب الفلسفة فبعثوا  إليه بما حض 

هم من الفالسفة، وأرسطو،، أفالطون جمت له عىل ، وبقراط.. وغتر جمة، وكلفهم إحكام ترجمتها، فت  فاختار لهم مهرة الت 

ي تعلمها
 
، ) غاية ما يمكن، ثم حث الناس عىل قراءتها ورغبهم ف حيث نشطت ، (98م، ص1912ابن صاعد األندلسي

ي مجالسه ا
 
م، ص 1970البغدادي، ) لعلمية، وإن هذه المناظرات شملت جوانب العلوم المختلفةالمناظرات ال سيما ف

جمة لتعزيز وجهات النظر 114، وص3م، ص 1966؛ هداره، 134 ادة من المعرفة من خالل الت  (، وشجعت عىل االست  

ي ح
 
ي طلب الكتب من بالد اليونان أثرها العظيم ف

 
ة ف جمة، وأن المتقابلة، وكان للخليفة وجهوده الكبتر ركة النقل والت 

نطية –اهتمام الخليفة المأمون بالعلوم واآلداب والفلسفة، فأرسل مبعوثير  له إىل القسطنطينية  عاصمة الدولة البتر 

ا عن مؤلفات فالسفة  (، واإلسكندرية116، ص114م، ص1966هداره، ) حينذاك
ً
ة بحث وانطاكية ومدن أخرى كثتر

( وأجرى مراسالت مع ملوكهم بهذا الصدد طالًبا تزويده بهذه المؤلفات  96ص، م2001ديورانت،) اليونان وكتابها

جمته إىل اللغة العربية م، ص 1982؛ ضيف، 353م، ص 1979ابن النديم، ) القديمة، وحير  نقل إليه البعض منها أمر بت 

ت بل لقد تنافس كثتر 163م، ص 1947؛ جار هللا، 133-144 جمة وانتشر ي (، واتسعت حركة الت 
ي تبت 

 
من العائالت ف

جمير  
جمة والتوسعة عىل المت  ي الشهر عىل نقل الكتب، الت 

 
ولقد ، أمثال آل المنجم، كانوا ينفقون خمسمائة دينار ف

جمة حيث كان يميل بطبعه إىل كتب الحكمة وال سيما   ي تشجيع الت 
 
شجع المأمون كل ذلك وساهم بالنصيب األكت  ف

 من ترجمة هذا اللون ألنه رأى فيه ختر معون عىل دعم كتب الفلسفة والمنطق، ألنه كان م
عة، ومن ثم أكتر ىلي الت  

عت  

 له مناهجه وقضاياه المعنية
ً
ي عهده ترجمة الكتب ، العقل، وتحكيم المنطق مما دعا إىل بروز علم الكالم واستوائه فنا

 
وف

لة من استخد جمة تمكن المعت   ي مناظراتهم الخاصة باإللهيات واألخالق والنفس، وبفضل الت 
 
ام القياس العقىلي ف

 إىل األخذ بسالح المنطق للدفاع عن 
ً
ا نوا من الرد عىل الملحدين والزنادقة، وحت  الفقهاء اضطروا أختر

َّ
ومجادالتهم وتمك

ي لمقارعة الجدل العقىلي الذي يستند إليه الخصم
م، 1991حمود، ) عقائدهم ألن االعتماد عىل اآليات القرآنية ال تكف 

 من سياسة الدولة(، و 78ص
ً
جمة ألنها أصبحت منظمة وعامة وشاملة وجزءا ي للت   يعتت  العض العباسي العض الذهت 

 رعاية الخليفة المأمون للمناظرات العلمية وولعه واهتمامه بها كان أحد األسباب 65م، ص1991حمود، )
ر
ن
َ
(، والشك أ

جمة ألنها كانت أحد مصادر المعرفة المهمة إىل  ي الدفاع عن الفكرة المهمة للت 
 
ي يمكن توظيفها ف

ما عند األمم األخرى الت 

 المنتمير  إىل 
ر
ن
َ
جمة وبخاصة حير  الحظ المسلمون أ

ي أحد حوافز الت 
موضوع المناظرة أو مهاجمتها، وكان الجدل الديت 

ي يستمد وسائله من الفلسفة والمنطق 
ي الديانات األخرى كاليهودية والمسيحية يناظرونهم بأسلوب فلسف 

 اليونات 

ي توسيع النشاط 247 – 244م، ص1947؛ جار هللا، 430ص ، م1969معروف،)
 
(، وكان للمناظرات العلمية أثرها ف

جم من الكتب للناس ، إذ أنه كان من نتائجها ظهور دكاكير  الوراقير  والكتبة فيها، الذين مارسوا استنساخ ما يت   العلمي

ي مجالس األدب والمناظرة  الذين كانوا يحرصون عىل اقتنائها أو بيعها،
 
ابن ) كما كانوا ُيعنون بدراستها، ومناقشتها ف

 (42، وص41م، ص1963؛ الطيباوي،431م، ص1979النديم،

 

جمة.  : دوافع التر  
 
 المبحث الثان

جمة.   أوال: أسباب حركة التر

ة، ولي ي ليست واحدة، بل هي كثتر اث األجنت 
ي حملت المسلمير  عىل ترجمة الت 

س من السهولة إحصاؤها، إن األسباب الت 

 بينها: ولكن يمكن اإلشارة إىل بعض األسباب ومن 
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هم من أهل الكتاب من اليهود والنصارى من  -1 ي والتناظر العقائدي بير  المسلمير  من جهة، وغتر
كان للجدل الديت 

ي الجدل إىل االطالع عىل 
 
جمة، فقد ألجأهم هذا الشتباك ف ي تشجيع حركة الت 

 
، كي الجهة األخرى، دوره ف ي

المنطق اليونات 

 عنهم 
ً
اهير  حت  يجاروا الطرف اآلخر، وهم اليهود والنصارى، إذ كان معروفا ي تنظيم الحجج، وترتيب الت 

 
شدوا به ف يست 

ي مقدمتها المنطق، كما لوحظ استخدامهم ألساليب الحجج والمجادلة
 
ي ف

، ) أنهم مثقفون بالثقافة اإلغريقية الت  البهي

 (.53م، ص1962

جمة  تربط  -2 بعض المصادر الحركة برغبة بعض الخلفاء، وبأسباب خاصة بهم، من ذلك ما ذكروه من أن بداية الت 

جم له بعض مؤلفاته، ل السياسة، واشتغل بالكيمياء وطلب أن تت   كانت إشارة من األمتر األموي خالد بن يزيد الذي اعت  

ي، د. ت، ص)  (.200أولتر

ي وتطور الدولة اإلسالمية، وحاجتهم إىل علم الحساب إلدارة أموالهم تحول العرب من مجتمع قبىلي إىل مج -3 تمع حض 

ي بيت المال، وحاجتهم إىل علم الهندسة لتخطيط الحدائق والمدن 
 
ي كانت تزداد سنة بعد سنة ف

وتنظيم موازناتهم الت 

ىل علم الفلك لضبط األوقات وبناء الطرقات واألقنية والقالع والجسور، وإىل علم الطب لمعالجة األمراض، وحاجتهم إ

ورة ملحة لكونها الوسيلة الوحيدة  جمة ض  وحساب مواعيد األعياد ومعرفة مطالع النجوم وأحكامها، لذلك كانت الت 

 (.63، وص62م، ص1991حمود،) للتعرف عىل هذه العلوم

يفة عىل  -4  التعلم وطلب العلم قوله تعاىلاستجابة لدعوة الدين اإلسالمي وحث القرآن الكريم واألحاديث النبوية الشر

() (،9القرآن الكريم، سورة الزمر، اآلية) وهل يستوي الذين يعلمون والذين ال يعلمون(
ً
ي علما

ِب ِزدت  ل رَّ
ُ
القرآن الكريم، ) َوق

ي تشجع عىل أخذ العلم114سورة طه، اآلية
يفة الت    (، واألحاديث النبوية الشر

ً
 َيلتمُس فيه ِعلما

ً
ريقا

َ
ك ط

َ
ل هللا  َمْن َسل َسهَّ

ِة(
َّ
 إىل الجن

ً
ِريقا

َ
 ط
ُ
ه
َ
مذي، ) ل  (.2624م، الحديث 2015الت 

انتقال عاصمة الخالفة من دمشق إىل بغداد واتساع نفوذ األعاجم بانتصار العباسيير  عىل األمويير  وتقليص النفوذ  -5

، وفك الحصار الذي فرضه األمويير  عن الشعوبيير  وأتيح ي وظهور النفوذ األعجمي لهم التعبتر بحرية عن أفكارهم،  العرت 

، وهذا ما ظهر عند  ي
 
ي والعلمي إىل اللغة العربية ليظهروا للعرب سمة مداركهم وتفوقهم الثقاف فعملوا عىل نقل تراثهم األدت 

جم كتاب  (.65م، ص1991حمود،) كليلة ودمنة ابن المقفع مت 

ي حركة النق -6
 
ي الشيان الفكري األثر األكت  والمهم ف

 
جمة، فمنذ القرن الرابع الميالدي بدأوا بنقل لعب رف ل والت 

ي مدارسهم إال أن
 
ة ف ي كانت منتشر

دي بور يقول: إنهم لم   الفلسفة اليونانية إىل الشيانية وكانوا متضلعير  بلغة اليونان الت 

 من عندهم إنما الذي نقلوه أفاد العلم عند العرب والفرس
ً
 (. 35م، ص1957بور، ) يبتكروا شيئا

جمة، وكون اللغة العربية  -7 ي العض العباسي أتاح الفرصة لنهل العلم والمعرفة، وتشجيع الخلفاء للت 
 
ف ف االستقرار والت 

ي أدخلها 
هي اللغة الرسمية للدولة أصبحت مؤهلة ألن ينقل إليها تراث الشعوب، وحاجة العرب للرد عىل البدع الت 

 (.65م، ص1991حمود، ) الفرس

لة، ومحاولة هذه المدرسة إقامة العقيدة الدينية عىل أساس من االستدالل  انتشار الحركة -8 العقلية بزعامة المعت  

، وتشكيل جبهة عقلية بالتعاون مع الدولة تستمد أصولها من الفلسفة اليونانية م، 1953بدوي، ) والنظر العقىلي

ي العلم، أو لما كان ينتحله من مذهب (، وقد ربط المؤرخون هذه المحاولة بالمأمون لما اشتهر به من رغبة 18ص
 
ف

ال.   االعت  

 

 . جمي    ثانيا: أشهر المتر

ي فتح العرب المسلمون بالدهم، وباستثناء القليل منهم، فإن غالبيتهم  
جمة كانوا من أبناء األمم الت  أن القائمير  عىل الت 

 سنة) كانوا من الشيان النصارى فكان منهم: 
 
ي م(، 708) يعقوب الرهاوي( المتوف

 
والذي ترجم بعض الكتب اليونانية ف

ابن النديم، ) وافت  بجواز قيام القسس النصارى بتعليم أبناء المسلمير   اإللهيات، واشتغل إىل جانب ذلك بالفلسفة

، 243م، ص1979 ي
، ومن مشاهتر ) (، ومنهم: 29م، ص1903؛ الزوزت  ي

يوحنا بن ماسويه(، وهو مسيحي المذهب الشيات 

ي أول القرن الثالث للهجرةأطباء مدرسة جنديسا
 
 215) وجعله الخليفة المأمون سنة، بور، هاجر إىل بغداد ف

ً
ـه( رئيسا

ي بغداد سنة
 
ي ف

 
أبو ) م(، ومنهم: 875ـه/ 243) لبيت الحكمة، وقد تتلمذ عىل يده حنير  بن إسحاق لمدة من الزمن، وتوف

ي ولد سنة
ي نضات   بن إسحاق العبادي(، وهو عرت 

ي ـه(، 194) زيد حنير 
 باللسان اليونات 

ً
 بلسان العرب فصيحا

ً
وكان عالما
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ي أصيبعة:  ، يقول عنه ابن أت 
ي اللسانير  بالغة بلغ بها تميتر  علل اللسانير 

 
 ف
ً
، بارعا

ً
 باللغات األربــع غريبها  جدا

ً
كان عالما

ي غاية الجودة
 
ي أصيبعه، ) ومستعملها: العربية والشيانية واليونانية والفارسية، ونقله ف (،ويعتت  175م، ص1965ابن أت 

ي أول 
 
جمير  العرب والشيان بال منازع، ودرس ف

حنير  أشهر جميع نقلة الكتب اإلغريقية إىل العربية، وهو زعيم المت 

ي وقته، وأتقن اللغة اليونانية، وقد 
 
ي كانت شائعة ف

 بكل ثمار المعرفة الت 
ً
عهده ببغداد ثم رحل إىل اإلسكندرية، وعاد مزودا

 ثانية بعد ربــع قرن من تأسيسها ة بيت الحكمة، بعد وفاة يوحنا بن ماسوية، وبعد تجديد المتوكل لهاانتهت إليه رئاس

، 68 م،1955ابن جلجل، ) جمون 171م، ص1909؛ القفطي جمة، فصار النقلة يت   للت 
ً
 جديدا

ً
(، وقد وضع حنير  مقاسا

مون ترجمت ي نقد من الشيانية والعربية، بعد قيامهم بتحقيق النص الذي يعت  
 
 وكانت طريقة حنير  ف

ً
 لغويا

ً
ه تحقيقا

 ترتفع إىل مستوى طرق البحث المعاضة
ً
 لغويا

ً
( ) (، ومنهم: 24م، ص1958فالزر، ) النصوص نقدا إسحاق بن حنير 

 بمؤلفات أرسطو، وترجماته 
ً
 خاصا

ً
ي معرفته باللغات وفصاحته فيها، وقد وجه اهتماما

 
ي النقل، وف

 
الذي كان يلحق بأبيه ف

، وقد تعتت  
ً
 حقيقا

ً
ي فهم أرسطو فهما

 
ي بلغها إسحاق ف

ي الذروة العليا من الدقة واألمانة، وتكشف عن الدرجة العليا الت 
 
ف

؛ 285م، ص1979ابن النديم،) نقل إسحاق إىل العربية: ما بعد الطبيعة ألرسطو، ورسالة النفس، وكتاب العبارات

، ي
 سنة) (، ومنهم: 68م، ص1970؛ كرادوفر، 8م، ص1903الزوزت 

 
( المتوف ئ ـه( الذي ترجم 288) ثابت بن قرة الصات 

ة لدى  لة كبتر  
ي حران حيث زاول مهنة الضافة، وكان ذا مت 

 
 من الكتب الفلكية والرياضية، وقد بدأ ثابت حياته ف

ً
ا  كبتر

ً
عددا

 باللغات العربية والشيانية واليون
ً
ء وكان عارفا ي

 قبل كل سر
ً
انية، وأما ما يتعلق المعتضد، وقد عده المؤرخون فيلسوفا

 من تفستر برقلس عىل وصايا فيثاغورس الذهبية، كما ترجم كتاب الجوامع لجالينوس
ً
ابن ) بالفلسفة، فقد ترجم قسما

، 75م، ص1955جلجل، ي من بعلبك، ) (، ومنهم: 37م، ص1912؛ابن صاعد األندلسي
ي نضات 

قسطا ابن لوقا( وهو شيات 

ي عض المعتصم، وذهب إ
 
ىل بالد اليونان حيث حصل عىل كثتر من الكتب، وقد نال شهرة عظيمة كعالم عاش وازدهر ف

جمة الكتب الطبية، والرياضية والفلكية جم، فقام بت  ؛ 295م، ص1979؛ ابن النديم، 76م، ص1955ابن جلجل،) ومت 

ي أصيبعه،  ي ) (، ومنهم: 244م، ص1965ابن أت 
ي بن يونس القناتئ

ليه ترجمة: م(،الذي تنسب إ940-هـ329أبو بشر مت 

ح األسكندر األفروديسي عىل كتاب الكون والفساد ألرسطو، أنالوطقا الثانية ؛ 263م، ص1979ابن النديم،) وشر

، ي
ي ) (، ومنهم: 323م، ص1970؛ كرادفو،323م، ص1903الزوزت 

م(،أكمل  974-هـ364أبو زكريا يحتر بن عدي المنطف 

ي ترج
 
جمات السابقة، وإليه يرجع الفضل ف  من الت 

ً
ا ؛ 264م، ص1979ابن النديم،) ماته لمقوالت أرسطوكثتر

، ي
 سنة) (، ومنهم: 361م، ص1903الزوزت 

 
ـه( فيلسوف العرب، 255) أبو يوسف يعقوب بن إسحاق الكندي( المتوف

 بالطب والفلسفة، وعلم الحساب، والمنطق وتأليف اللحون، والهندسة وطبائع    ينتهي نسبة إىل قحطان،
ً
كان عالما

، وأوضح منها المشكل، ولخص المستصعب ابن )  األعداد، والهيئة وعلم النجوم، ترجم من كتب الفلسفة الكثتر

ي أصيبعة،73م، ص1955جلجل، ؛ 178م، ص1965؛ ابن أت  ي
 (.366م، ص1903؛ الزوزت 

 

جمة. ثالثا: نتا  ئج حركة التر

ي نواحي متعددة أهمها: 
 
جمة ف  لقد ظهر أثر الت 

  اللغة -1
 
 للعرب من مواجهة مشكالت جديدة عرضت لهم بعد التحول الذي طرأ عىل حياتهم وإيجاد : ف

ر
كان البد

العلمية الحلول لها، ومن هذه المشاكل بل وأهمها هي أن اللغة العربية لم تعت ر عن المصطلحات واألفكار والمواضيع 

والفلسفية الجديدة، لذلك عملوا عىل تطويرها وإنمائها بمختلف الطرق والوسائل لتصبح لغة علمية قادرة عىل التعبتر 

ي اللغة العربية الشتقاق ألفاظ من أصول 
 
، أحدهم اقتض بحثه ف عن األفكار المستجدة، وأن عملهم انحض باتجاهير 

ي جديدة مثل: األوليا
ها، واالتجاه  -األنية  -حديث -قديم -العرض -الجوهر -البديهيات -تعربية وأعطاها معات  وغتر

اآلخر ويعرف بالتعريب تمثل بنقل الكلمات األعجمية نفسها إىل اللغة العربية بعد صقلها وإدخالها النسق اللغوي مثل: 

، فب67-66م، ص1991حمود، ) فندق -فنار -أسطورة
ً
عد أن كانت تتصف (، والتحول أصاب العبارة العربية أيضا

ي الجاهلية وصدر اإلسالم، أصبحت عبارة علمية مرنة مطواعة، ومما يدل عىل مرونتها وقدرتها عىل 
 
بالبالغة والجزالة ف

ي 
 
ي مختلف العلوم والفنون ف

 
االستيعاب والهضم وتجاوبــها مع التقدم العلمي وجود كثتر من المصطلحات والتعابتر ف

 (.76م، ص1991حمود، ) قاموسها
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2-   
 
جمة،   العلم: ف ي اطلعوا عليها بواسطة الت 

إن النهضة العلمية عند العرب شيدت عىل علوم اليونان والهنود الت 

فمعظم مؤلفات إقليدس وجالينوس، وأبقراط، وبطليموس وأفالطون، وأرسطو، واألفالطونية المحدثة كانت متوفرة 

لوا معانيها وانطل
َّ
ي تعت  لدى العلماء العرب قرأوها وهضموها وتمث

قوا منها يعرضون منجزاتهم واكتشافاتهم العلمية الت 

ي الرياضيات، وابن 
 
ي عالم الفكر والحضارة، ومن هؤالء: الخوارزمي ف

 
ي سجلت خطواتهم ف

عن أصالتهم و عبقريتهم والت 

ي بذكر الرازي، وابن
ي علم الطب فنكتف 

 
ي علم الفلك، أما ف

 
ي ف

وت  ي والت 
ياء، والبتات  ي علم الفتر 

 
سينا، وابن رشد من  الهيثم ف

ي علم 
 
ين اللذين تركوا اكتشافات هامة الزالت تشهد عىل براعتهم، وجابر بن حيان الذي لمع اسمه ف بير  األطباء الكثتر

ي مجاالت علمية شت  اعتمدت مراجع ومصادر لعلماء عض النهضة، 
 
الكيمياء ولقد ترك العلماء العرب مؤلفات ضخمة ف

، وكتابللخوا الجت  والمقابلة منها م، 1991حمود، ) البن سينا القانون للرازي، و الحاوي البن الهيثم، المناظر رزمي

 (.77ص

  الفلسفة:  -3
 
ي نمو الفكر ف

 
الة ف جمة ساهمت مساهمة فعر ي تعرف إليها العرب عن طريق الت 

الفلسفة اليونانية الت 

ي قادتها 
 من أسباب الثورة الفكرية الت 

ً
ي اإلسالم وكانت سببا

 
ي ف

لةالفلسف  لة استندت ، بعض الفرق الكالمية كالمعت   فالمعت  

جمة ي مجادلتها ومناظرتها عىل القياس العقىلي ضد الملحدين وذلك بالت 
 
وبفضل فلسفة أفالطون وأرسطو ، ف

جمير  فقط، وإنما  
ي وابن سينا وابن رشد، وأن المسلمير  لم يكونوا مت  واألفالطونية المحدثة برز الفالسفة اإلسالم كالفارات 

وهاك ي نقلوها من اللغة األجنبية، فقد فشَّ
ي هذه المواد الت 

 
 وتعليقات  انوا مبتكرين ومبدعير  ف

ً
وحا وأضافوا إليها شر

 (.76م، ص1991حمود، ) عظيمة القيمة

4-  :   األدب العرن  
 
ي الجاهلية وصدر اإلسالم مادة  ف

 
ي ف ، فبعد أن كان الشعر العرت 

جمة إىل الشعر والنتر امتد تأثتر الت 

ي ال  برز الشك عند أت 
ً
 من الحكم الفلسفية، فمثال

ً
ا ي العض العباسي يتضمن كثتر

 
ي معظمه، أصبح ف

 
فخر والمدح والهجاء ف

فها
َّ
ي أل

ي الرسائل والكتب الت 
 
 ف
ً
ي العتاهية، وهذا ما ظهر أيضا ي والزهد عند أت  الجاحظ،  العال المعري والحكمة عند المتنت 

ي وأبو حيان التوحيدي، والخوارزمي وغتر 
 
ي ظاهر ف

ي الفلسفية، وتأثتر المنطق اليونات 
هم مما يدل عىل تأثرهم بالمعات 

ي نقد النتر 
 
 (.77م، ص1991حمود، ) مؤلفات الجاحظ، وقدامة بن جعفر ف

كان من نتائج حركة النقل أن اصطنع المتكلمون   علم الكالم وأصول الفقه والمؤلفات تأثرت كلها بعلم المنطق:  -5

ي أداة لهم كما مزجوا بير  موضوعات العقائد اإلسالمية وموضوعات الفلسفة مع اصطناع مصطلحات 
المنطق اليونات 

ي مهمة المزج بير  العقائد اإلسالمية 
لة من المتكلمير  هم الذين اضطلعوا بهذه المهمة، أعت   

الفالسفة، وكان المعت 

: والفلسف
ً
ي قائال

ي عض المأمون عىل نحو ما يشتر إليه الشهرستات 
 
لة كتب الفالسفة حير   ة اليونانية ف طالع شيوخ المعت  

ي ا) فشت أيام المأمون فخلطوا مناهجها بمناهج الكالم
وهكذا تعتت  حركة النقل من ، (526م، ص1992،لشهرستات 

ت إىل ازدهار علم الكالم وأعانت 
ر
ي أد

وخاصة بعد ، عىل تحديد مسائله وتعميق مباحثه ومناهجهالعوامل المهمة الت 

ي 
جمة 74الرزاق، د. ت، ص) اطالع المتكلمير  عىل المنطق اليونات  (، ولقد تعرف العرب عىل المنطق بواسطة الت 

ي امتازت بالدقة والتنظيم والتبويب، فبعد أن كان القارئ يجد صعوبة 
فساعدهم ذلك عىل تنظيم أفكارهم ومؤلفاتهم الت 

ي دون مراعاة لألبواب والفصول، أصبح بإمكانه 
ة بير  الكتب بشكل عشواتئ للحصول عىل ما يريد من المعلومات المنتشر

جمة  (.78م، ص1991حمود، ) الحصول عليها بأقل جهد بعد الت 

  العقلية العربية:  -6
 
ي نقلوها ف

ي أضيفت، لقد أثمرت هذه الكتب الفلسفية والعلمية الت 
اث  وهذه الثقافات الت  إىل الت 

ي وخطت بالحضارة العربية خطوات نحو 
ي العقلية العربية والتفكتر اإلنسات 

 
 ف
ً
ا  كبتر

ً
ي ثمرتها المرجوة، فأحدثت تطورا العرت 

ي إطار الدولة العربية
 
 بأن تتعايش ف

ً
 وقومية

ً
ي واالزدهار، ولعل هذا التطور سمح للشعوب المختلفة ديانة

 
وأن هذه ، الرف

العرب وحدهم بل حملوها إىل اإلنسانية جمعاء فخدموا الثقافة العالمية بإنقاذهم هذه العلوم من اآلثار لم تقتض عىل 

ي عصور الظالم فبعثوا فيها الحياة، وعن طريق معاهدهم 
 
ي نقلوها إىل لغتهم ف

فناء محقق، إذ تسلموا هذه الكتب الت 

جمت مجموعا ة من اللغة العربية إىل الالتينية، وقد  وجامعاتهم وأبحاثهم وصلت هذه الدراسات إىل أوروبا، فت  ت كبتر

ت إىل النهضة األوروبية
َّ
ي أد

 لثقافة أوروبا الحديثة ومن أهم األسباب الت 
ً
 (.79ص، م1991حمود،) كان ذلك أساسا
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 الخاتمة

 باالتصال واالختالط عن طريق الرحلة والهجرة، أو عن طريق الغزو والفتح
ً
 وحديثا

ً
 انتقلت الثقافات قديما

ً
، وانتقلت أيضا

جمة لتعرف عىل حضارات البالد المفتوحة.   بالرسوم، ولقد اهتم المسلمون بالت 

 :  وقد توصلت الدراسة إىل نتائج منها ما يىلي

ي طلب العلم  -1
 
يفة ف ي الحث عىل طلب العلم والمعرفة، ودور األحاديث النبوية الشر

 
بينت الدراسة دور الدين اإلسالمي ف

ادة منه.   واالست  

جمة واالستفادة من العلوم اليونانية.  -2 ي تشجيع العلماء عىل الت 
 
 كشفت الدراسة دور الخلفاء ف

ي مختلف النواحي الحياتية -3
 
جمة بعد الفتح اإلسالمي لمواجهة مشاكل جديدة ف

وضحت الدراسة حاجة العرب إىل الت 

 والفكرية. 

ي والتناظر العقائدي بير  ا -4
ي التشجيع عىل دللت الدراسة عىل أثر الجدل الديت 

 
هم من أهل الكتاب ف لمسلمير  وغتر

جمة.    التأليف والت 

ي العض العباسي والذي أتاح الفرصة لنهل العلم والمعرفة.  -5
 
ف ف  وضحت الدراسة أثر االستقرار والت 

 

 التوصيات: 

ود بالمعرفة من مختلف الحضارات  ورة توفتر كل اإلمكانيات الالزمة لتشجيع طالب العلم عىل الت   ي ض 
 
ومواكبة التطور ف

 العالم واالستفادة القصوى من هذه المعارف لتعود بالنفع عىل األمة اإلسالمية. 

 

 المصادر والمراجع

: المصادر. 
ً
 أوال

 القرآن الكريم. 

ي أصيبعه، موفق الدين أبو العباس أحمد  م(. 1270ـه/ 686ت) ابن أت 

ح وتحقيق: نزار رضا، مكتبة وت، ) الحياة، عيون األنباء وطبقات األطباء، شر   م(. 1965بتر

 م(. 1297ـه/ 697ت) البغدادي، ظهتر الدين عىلي بن محمد

ي العباس، تحقيق: مصطف  جواد،
 م(. 1970بغداد، ) مختض التاريــــخ من أول الزمان إىل منته دولة بت 

مذي، محمد بن عيس بن ُسورة  م(. 824ـه/ 209ت) الت 

مذي، مراجعة: محمد حرير، المكتبة  وت، ) العضية، كتاب العلم، باب فضل طلب العلم،سي   الت   م(. 2015بتر

 م(. 868ـه/ 255ت) الجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب

، ي ح: حسن السندوت 
، تحقيق وشر  م(. 1947القاهرة، ) البيان والتبير 

 م(. 1537ـه/ 994ت) ابن جلجل، أبو داود سليمان بن حيان

قية،طبقات األطباء والحكماء، تحقيق: فؤاد   م(. 1955القاهرة، ) سيد، مطبعة المعهد العلمي الفرنسي لإلثار الشر

 م(. 1235ـه/ 623ت) ابن دحية، أبو الخطاب عمر بن حسن بن عىلي 

ي العباس، صححه وعلق عليه: عباس العزاوي،
ي تاريــــخ خلفاء بت 

 
اس ف  م(. 1946بغداد، ) النت 

ي، كمال الدين أبو البقاء  م(. 1405ـه/ 808ت) الدمتر

ى،حياة ا  م(. 1823القاهرة، ) لحيوان الكت 

، أبو عبد هللا الحسير  بن أحمد ي
 م(. 1093ـه/ 468ت) الزوزت 

ك، ت، اليت   س ليت   م(. 1903د. ت، ) تاريــــخ الحكماء، تحقيق: بولتر

، أحمد أبو الفتح محمد بن عبد الكريم ي
 م(. 1153ـه/ 548ت) الشهرستات 

وت، ) الملل والنحل، دار الكتب العلمية،  م(. 1992بتر
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، أبو القاسم صاعد بن أحمد  م(. 1070ـه/ 463ت) ابن صاعد األندلسي

، وت، ) طبقات األمم، المطبعة الكاثوليكية لآلباء اليسوعيير   م(. 1912بتر

، جمال الدين أبو الحسن عىلي بن يوسف  م(. 1248ـه/ 646ت) القفطي

، مطبعة السعادة، ي  م(. 1909مض، ) أخبار العلماء، تصحيح: محمد أمير  الخانح 

، أبو محمد عبد هللا بن أسعدالي ي معرفة ما يعتت  من حوادث 1367ـه/ 768ت) افىعي
 
ة اليقظان ف م(.مرآة الجنان وعت 

وت،) الزمان، دار الكتب العلمية،  م(. 1970بتر

 م(1947القاهرة، ) م(.الفهرست،990ـه/ 380ت) ابن النديم، محمد بن إسحاق

 م(. 1229ـه/ 626ت) ياقوت الحموي، شهاب الدين أبو عبد هللا

 م(. 1938القاهرة، ) معجم األدباء،

 

: المراجع. 
ً
 ثانيا

، أحمد.فجر اإلسالم،  م(. 1999القاهرة، ) أمير 

، ي ي بيثون، ويحتر الثعالت 
.انتقال علوم اإلغريق إىل العرب، ترجمة: مت  ي، دي سي ولتر

ُ
 بغداد، د. ت(. ) أ

ي الحضارة اإلسالمية،
 
ي ف

اث اليونات  وت، ) دار القلم، بدوي، عبد الرحمن.الت   م(. 1953بتر

، ، محمد.الجانب اإللهي من التفكتر اإلسالمي  م(. 1962القاهرة، ) البهي

ي يافا،
 
ي ف لة، منشورات النادي العرت 

 م(. 1947القاهرة، ) جار هللا، زهدي حسن.المعت  

، ي
ي تاريــــخ الفلسفة العربية، دار الفكر اللبنات 

 
وت، ) حمود، كامل.دراسات ف  م(. 1991بتر

ي اإلسالم، تحقيق: أبو ريدن،بور، 
 
 م(. 1957القاهرة، ) دي.تاريــــخ الفلسفة ف

 م(. 2001القاهرة، ) عض االيمان، ترجمة: محمد بدران،-ديورانت، ويل.قصة الحضارة

.العض العباسي األول، دار المعارف، ي
 
 م(. 1982القاهرة، ) ضيف، شوف

ي تاريــــخ العرب واإلسالم،
 
ات ف وت، ) الطيباوي، عبد اللطيف.محاض   م(. 1963بتر

وت، ) عبد الحميد، عرفان.الفلسفة اإلسالمية دراسة ونقد، مؤسسة الرسالة،  م(. 1984بتر

، ، ترجمة: محمد توفيق حسير  ي
ي التفكتر اإلنسات 

 
وت، ) فالزر، ريتشارد.الفلسفة اإلسالمية ومركزها ف  م(. 1958بتر

وت للطباعة والنشر  ، دار بتر
وت، ) ،كرادفو.ابن سينا، ترجمة: عادل زعيت   م(. 1970بتر

ي الفلسفة اإلسالمية منهج وتطبيقة، دار المعارف،
 
 م(. 1983القاهرة،) مدكور، إبراهيم.ف

.أصالة الحضارة العربية، ي  م(. 1969بغداد، ) معروف، ناح 

، عبد الجبار.بيت الحكمة البغدادي، ي  م(. 2008بغداد، ) ناح 

.المأمون الخليفة العالم، الدار المض  جمة،هداره، محمد مصطف    م(. 1966القاهرة، ) ية للتأليف والت 

 

 


