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 ـ(833-750ىػ/218-132العصر العباسي األوؿ ) خبلؿ
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Abstract:  
The first Abbasid Era (132-218 Hegira / 750-833 A.D)  is considered one of the flourishing 

eras that developed the Arabian intellect , due to transferring of other different sciences from 

different languages to Arabic , because of the urgent need of Muslims to be open for other 

developed nation's culture as a result to the concern of Abbasid caliphates in translating many 

important fields in what they need to in politics and social affairs like: medicine, astronomy, 

mathematics and philosophy , it was not only encouraging from caliphates but by all 

community categories  people in Baghdad, Basrah and Kufa and all parts of Islamic  Empire 

that led to overwhelming the spirit of coexistence and forgiveness between Muslims and Ahll 

Aldimmis. The translation has become a revolution had a great effect on different cultural , 

literature and scientific levels and posed a bridge between different cultured and heritages , 

the translation include the "word" that helped in interaction between ideas and believes and 

conversation with other live languages, cultural exchange, literature grant, scientific 

participation, and it’s the one that conserve the international culture from loss and extinction, 

so translation has become a means for spreading cultures, embosoming of cultures and 

meeting instead of confliction or diverging.  

We have concentrated in the third section on the effect of the "Baghdadi Wisdom House" in 

enhancing the coexistence and religious forgiveness between Muslims and invectives.  

We have concluded that: the conceptual  cross-fertilization  between Muslims and Ahll 

Aldimmis , through work and participation life between them, plus to forgiveness in intellect 

and belief, all that led to overwhelming of spirit of coexistence and religious forgiveness 

between Muslims and invectives from all other different religions 

 الخبلصػة
ـ( مف العصكر الزاىرة لتنمية الفكر العربػي؛ بسػبب نقػؿ العمػـك 833-750ىػ/218-132يعد العصر العباسي األكؿ ) 

مػػف المغػػات المختمفػػة إلػػى المغػػة العربيػػػة؛ كذلػػؾ لحاجػػة المسػػمميف الشػػديدة فػػي ىػػػذا العصػػر إلػػى االنفتػػاح عمػػى تػػراث األمػػػـ 
لعباسييف بترجمة جكانب ميمػة ممػا كػانكا يحتػاجكف إليػو فػي الشػؤكف السياسػية كاالجتماعيػة، المتطكرة، نتيجة اىتماـ الخمفاء ا

السيما في مجاالت: الطب كالفمؾ كالنجـك كالرياضػيات كالفمسػفة كالمعػارؼ كالعمػـك األخػرل، كلػـ يقتصػر األمػر عمػى تشػجيع 
راقػي فػي بغػداد كالبصػرة كالككفػة كسػائر أرجػاء الدكلػة الخمفاء فحسب، فقد كاف االىتماـ عامػان كشػامبلن بػيف فئػات المجتمػع الع

 اإلسبلمية، مما غرس كأشاع ركح التعايش كالتسامح الديني بيف المسمميف كأىؿ الذمة.
لقد غدت الترجمة ثكرة عظيمة األثر عمػى مختمػؼ المسػتكيات كالصػعد الثقافيػة كاألدبيػة كالعمميػة كغيرىػا، كشػكٌمت   

المختمفة كالحضارات المتعددة، إذ أف الترجمة ىي التي تشكؿ فييا الكممػة: الػركف األسػاس، كػاف  جسران لمتكاصؿ مع الثقافات
ليػػا األثػػر الكبيػػر فػػي تبلقػػح األفكػػار كثقافتيػػا، كالتفاعػػؿ كالحػػكار مػػع الثقافػػات كالمغػػات الحيػػة، فالترجمػػة ابػػداع حيػػكم، كتػػزاكج 
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لتي حفظت التراث العػالمي مػف الضػياع كاالنػدثار، كمػف ثػـ فػإف فكرم، متبادؿ ثقافي، كعطاء أدبي، كمشاركة عممية، كىي ا
 الترجمة أصبحت كسيمة لتبادؿ الثقافات كنشرىا، كتعانؽ الحضارات كالتقائيا، ال تنافرىا كصراعيا.

كاستخمصػػنا فػػي ىػػذا البحػػث: اف الػػتبلقح الفكػػرم بػػيف المسػػمميف كأىػػؿ الذمػػة مػػف خػػبلؿ العمػػـ كالحيػػاة المشػػتركة بينيمػػا،  
 عف التسامح في الفكر كالمعتقد، كؿ ذلؾ أدل إلى شيكع ركح التعايش كالتسامح الديني بيف المسمميف كأىؿ الذمػة مػف فضبلن 

 سائر الديانات كالممؿ األخرل. 
 المقدمة

اف الػػتبلقح الفكػػرم كالثقػػافي كػػاف لػػو أبمػػو األثػػر فػػي شػػيكع كسػػيادة ركح التعػػايش كالسػػبلـ، خػػبلؿ العصػػر العباسػػي 
-ـ(، بناءان عمى ما كضػعو خمفػاء بنػي العبػاس مػف معػايير ماديػة كمعنكيػة لمػف يقػٌدـ مػف 833-750ىػ/218-132) األكؿ

إلى األمة فكران مؤسسان لو أك منقكالن عف األمـ األخرل إلى الدكلة العباسية، فقد نظر العمماء كالمفكركف مف  –غير المسمميف 
عػاـ كمػنيـ مػف نقػؿ عمػـك األمػـ األخػرل مػف خػبلؿ ترجمتيػا إلػى المغػة غير المسمميف، في عمكميـ لما يخدـ اإلنساف بشػكؿ 

العربية، فضبلن عف ترجمة الفكر العربي، كالعمـك العربية مف لغتيا األـ إلى المغات األخرل، فكاف ىنالؾ تبادؿ ثقافي اتصؼ 
الفة، التي طٌكعت ىذه العمػـك لخدمػة بالتكازف بيف العرب كبقية األـ، مبنيان عمى أساس اإلطبلع عمى تجارب كعمـك األمـ الس

اإلنساف، السيما اف التبادؿ الفكرم كالثقافي شٌكؿ أكاصر متينة كركابػط صػحيحة بػيف العػرب المسػمميف مػف جيػة، كبػيف أىػؿ 
الذمػػة مػػف المتػػرجميف مػػف جيػػة أخػػرل أيػػان كانػػت ديػػانتيـ أك قكميػػاتيـ، ممػػا أسػػيـ إسػػيامان مباشػػران فػػي تعزيػػز كتقكيػػة التعػػايش 

لتسامح الديني كجعؿ المجتمع أكثر انسجامان، فقد  مارس الذميكف نشاطيـ الثقافي كالعممي بحرية تامػة دكف أيػة عراقيػؿ أك كا
عقبات أك اعتراضات ككانت غالبية المؤلفػات كالمصػنفات التػي ترجمكىػا تعٌبػر عػف أصػكؿ كعقائػد أديػانيـ، كمػا قػامكا بتعمػيـ 

بعضيـ تتممػذ عمػى أيػدم معممػيف مسػمميف، كتتممػذ عػدد مػف أبنػاء المسػمميف عمػى أيػدم  أبنائيـ في كنائسيـ كأديرتيـ، بؿ اف
 معمميف ذمييف، كالسيما في المجاالت التي برزكا كبرعكا فييا، كىذا يدؿ عمى حجـ الحرية الكبيرة التي عاشكىا.

مغة كاالصػطبلح، كػذلؾ تضمف البحث أربعة محاكر، تناكؿ المحكر األكؿ: معنى مفيكمي التعايش كالتسامح في ال
أما المحكر الثاني، درسنا فيو أثػر المغػة العربيػة فػي إشػاعة ركح  درسنا مصطمح أىؿ الذمة كمدلكالتو كالعناصر التي شمميا.

-132التعػػػػايش كالتسػػػػامح الػػػػديني، فيمػػػػا عينػػػػي المحػػػػكر الثالػػػػث بحركػػػػة التعريػػػػب كالترجمػػػػة فػػػػي العصػػػػر العباسػػػػي األكؿ )
رٌكػز المحػكر الرابػع عمػى أثػر بيػت الحكمػة البغػدادم فػي ترسػيخ التعػايش كالتسػامح الػديني  فػي حػيف ـ(.833-750ىػ/218

نخمػػص إلػػى اف الترجمػػة تعػػد مػػف أىػػـ الكسػػائؿ قػػديمان كحػػديثان فػػي الحػػكار الحضػػارم بػػيف األمػػـ  بػػيف المسػػمميف كأىػػؿ الذمػػة.
 ذلؾ بيف المغات كغيرىا.كالشعكب مف خبلؿ منطؽ األخذ كالعطاء المتبادؿ بيف الثقافات المختمفة كك

 المحور األوؿ
 التعايش والتسامح في المغة واالصطبلح

 التعايش في المغة واالصطبلح  -أواًل 
 التعايش لغة  -1

بفتح العيف: العيش: الحياة كالمعيشة التػي يعػيش  (1)كردت مفردة التعايش في المعاجـ العربية مف المصدر )عيش(
كعػاش  (2)عػايش القػـك باأللفػة كالمحبػة أك المػكدة: عاشػكا مجتمعػيف عمػى االلفػة كالمػكدةبيا اإلنساف مف المطعـ كالمشػرب، كت

يعػػيش عيشػػا كمعاشػػا كمعيشػػة كعيشػػة كمعيشػػان، العػػيش كالمشػػرب، كالعيشػػة: ضػػرب مػػف العػػيش، يقػػاؿ: عػػاش عيشػػة صػػدؽو، 
 .(3)كعيشة سكءو 

                                                           

 .2/261، )بيركت، د.ت(،1ـ (، كتاب العيف، تح: د.عبد الحميد ىنداكم، دار الكتب العممية، ط790ىػ/170ؿ بف احمد،)ت:الفراىيدم، الخمي (1)
 540ـ(،ص1988ىػ/ 1402، )بيركت،37ـ(،المنجد في المغة، دار المشرؽ، ط922ىػ/310الينائي، عمي بف حسف الممقب: كراع النمؿ،)ت: (2)
ـ(، تيػػػػػذيب المغػػػػػة، تػػػػح: د. احمػػػػػد عبػػػػد الػػػػػرحمف مخيمػػػػر، دار الكتػػػػػب العمميػػػػػة، 985ىػػػػػ/370احمػػػػػد، )ت: االزىػػػػرم، ابػػػػػك منصػػػػكر محمػػػػػد بػػػػف (3)

 .270-2/269ـ(،2004ىػ / 1425)بيركت،
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، كالضنؾ في (2)اف المعيشة الضنؾ عذاب القبر،(1)اَفِإفَّ َلُو َمِعيَشًة َضْنكً كقاؿ أكثر المفسريف في قكلو تعالى:  
َفُيػَو : قاؿ تعػالى (4)، كالعيش يعني، الحياة، كقد)عاش( يعش )معاشان(، )كأعاشو( ا عيشة راضية(3)المغة: الضيؽ كالشدة
ِفي ِعيَشٍة َراِضَيٍة 

فػتح العػيف كسػككف الشػيف، ، كردت مفردة التعايش أيضان مف المصدر )عىٍيش(، ب(6)كفي لساف العرب ،(5)
أعاشػػو، جعمػػو  –عيشػػان، كعيشػػة كمىعاشػػان، كمىعيشػػان، كمعيشػػة، كعيشكشػػة، أم صػػار ذا حيػػاة، ًعػػيش، كأعػػاش  –كتعنػػي عػػاش 

 كالمكدة.  باأللفةسعى كراء أسباب المعيشة، كتعايش القـك  يعيش، كعايشو بمعنى عاش معو كتعيَّش:
 التعايش اصطبلحاً  -2

التعػايش يحمػؿ مضػاميف اجتماعيػة كاقتصػادية كسياسػية كدينيػة تيػدؼ جميعيػا إلػى إيجػاد بيئػة ال بد مػف القػكؿ اف 
: " اف االجتمػػاع اإلنسػػاني ضػػركرم"، كمػػف أسػػػس (7)مبلئمػػة إلسػػعاد المجتمػػع البشػػرم، كفػػػي ىػػذا السػػياؽ قػػاؿ ابػػف خمػػػدكف 

، قػػاؿ (8)يػػؽ التػػالؼ االجتمػػاعي البشػػرمالتعػػايش اإلنسػػاني ىػػك التعػػارؼ، فالتعػػارؼ ىػػك السػػبيؿ لكسػػر الجيػػؿ المتبػػادؿ كتعم
ـْ ُشػُعوًبا َوَقَباِئػَؿ ِلَتَعػاَرُفوا ِإفَّ َأْكػ: تعػالى ـْ ِمػْف َذَكػٍر َوأُْنثَػى َوَجَعْمَنػاُك ـْ ِإفَّ المَّػَو َيا َأيَُّيا النَّػاُس ِإنَّػا َخَمْقَنػاُك ـْ ِعْنػَد المَّػِو َأْتَقػاُك َرَمُك

َعِمػػيـٌ َخِبيػػٌر 
ت تمامػػا التفػػاخر باالنسػػاب، ال لكرامػػة بعضػػكـ عمػػى بعػػض، بػػؿ لكػػي تتعػػارفكا كيػػتـ أمػػر اف ىػػذه اآليػػة ألغػػ،(9)

 اجتماعكـ.
 . (10)إذف، التعايش: ىك مبدأ لتقبؿ اآلخر ضمف أجكاء تتعدد فييا الثقافات كالديانات، ضمف مجتمع كاحد 

 ثانيا: التسامح في المغة واالصطبلح 
 التسامح لغة: -1

اٍء، أصؿ كممػة التسػامح فػي الم ، كرجػاؿ سيػمىحى : رجػؿه سىػٍمحه غػة العربيػة يعػكد إلػى فعػؿ ثبلثػي أك مػادة )سػمح(، سىػمىحى
ةن، جػػاد بمالػػو كسػػمح لػػي بػػذلؾ يىسػػمحي سىػػماحةن كىػػك المكافقػػة فيمػػا طمػػب . كالتَّسػػميح: الشػػرعة، كريمػػحه ميسػػمَّح:  كقػػد سىػػميحى سىػػماحى

كاده  أم متسعان( ك)السماح  -كمسكف -رب: عميؾ بالحؽ )فاف فيو لمسمحاكتقكؿ الع (11)ثيقٍّْؼ حتى الف، كرجؿ ًمٍسماٍح، أم جى
(، أم المساىمة في االشياء تربح صػاحبيا. كالسػماح السػماحة  بىاحه الجػكد، كسػمح بػو: أم جػاد بػو، كسػمح  لػي: اعطػاني  -رى

مػػى اعرابػػي يبيػػع ع قػػاؿ:))مر النبػػي محمػػد (13)، كفػػي الحػػديث عػػف الزىػػرم(12)كالمسػػامحة: المسػػاىمة، كتسػػامحكا: تسػػاىمكا

                                                           

 .124سكرة طو، اآلية/ (1)
الػػػػػػػرحمف بػػػػػػػف ابػػػػػػػػي  السػػػػػػػيكطي، جػػػػػػػػبلؿ الػػػػػػػديف عبػػػػػػػدـ(، كتمميػػػػػػػذه 1459ىػػػػػػػػ/864)تعبٌلمػػػػػػػة جػػػػػػػبلؿ الػػػػػػػديف محمػػػػػػػد بػػػػػػػػف أحمػػػػػػػدالمحمػػػػػػػي، ال (2)

قػػدـ لػػو كعمػػؽ عميػػو: فضػػيمة العبٌلمػػة محمػػد كػػريـ بػػف سػػعيد  الػػدار العربيػػة لمطباعػػة، مكتبػػة النيضػػة، (، تفسػػير الجبللػػيف،ـ1506ىػػػ/911بكػػر)ت:
 لقػػػرآف، مؤسسػػػة االعممػػػي لممطبكعػػػات،ـ(، الميػػػزاف فػػػي تفسػػػير ا1982ق/1402؛ الطباطبػػػائي، محمػػػد حسػػػيف)ت:618راجػػح، )بغػػػداد، د.ت(، ص

 .14/225ـ(،1997ىػ/ 1417)بيركت، 
 .  2/270االزىرم، تيذيب المغة،  (3)
ـ(، الصػػحاح تػاج المغػػة كصػحاح العربيػة، تػػح: د. اميػؿ بػػديع يعقػكب كآخػػر، دار الكتػب العمميػػة، 1002ىػػ/393)ت:لجكىرم،إسػماعيؿ بػف حمػػادا (4)

 .3/204)بيركت، د.ت(، 
 .7سكرة القارعة، اآلية/ (5)
 .  8/540ـ( 1993ىػ/1414، )بيركت، 3ـ(، لساف العرب، دار صادر، ط1311ىػ/711 ابف منظكر، محمد بف مكـر بف عمي)ت: (6)
 .41ـ(، ص1978ىػ/ 1398ـ(،المقدمة، دار القمـ، )بيركت،1405ىػ/808 )ت:ابف خمدكف، عبد الرحمف بف محمد (7)
 . 118-117، د.ت(، صالمحمداكم، د.عمي عبكد، خطاب اليكيات الحضارية مف الصداـ إلى التسامح، دار ابف النديـ، )كىراف (8)
 . 13سكرة الحجرات، اآلية/  (9)
 .185ـ(، ص1985ىػ/ 1405عمر عكدة، المسألة االجتماعية بيف اإلسبلـ كالنظـ االجتماعية، دار العمـ لممبلييف، )بيركت، الخطيب، (10)
 .2/272الفراىيدم، كتاب العيف،  (11)
 .  1/486ـ(، تاج العركس، )بيركت، د.ت(، 1790ىػ/1205)ت:يني؛ محمد مرتضى الحس1/554لمغة، الجكىرم، الصحاح في ا (12)
ىػ(، فقيو، حافظ، كىك مػف رؤكس الطبقػة الرابعػة، متفػؽ عمػى جبللتػو كاتقانػو، 124 )ت:بيد ا القرشي، كنيتو ابك بكرىك محمد بف مسمـ بف ع (13)

ىػ(، الطبقات الكبرل، تح: زيػاد محمػد  منصػكر، مكتبػة العمػـك 230 )ت:ف سعد بف منيع البصرم  البغدادمينظر:  ابف سعد، ابك عبد ا محمد ب
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فالتسػػػامح كممػػػة رقيقػػػة ال يعػػػرؼ معناىػػػا اال  ،(2)أك أكؿ السػػػـك فػػػاف االربػػػاح مػػػع السػػػماح" (1)شػػػيئا، فقػػػاؿ: "عميػػػؾ بػػػأكؿ سػػػـك
 صاحب العقؿ الناضج، ىي كممة بسيطة لكف معناىا جميؿ كمكانتيا اجمؿ في الحياة.

 مفيـو التسامح اصطبلحا -2
ػػرّْؼ التسػػامح عمػػى انػػو تصػػرؼ كتصػػكر ، كقػػد (3)كرؤيػػة فكريػػة أزاء العقائػػد كالممارسػػات المختمفػػة كلػػيس المتكافقػػة عي

 كردت عدة معافو كاصطبلحات لمتسامح كبلن يعطييا تعريفا حسب كجية نظره: 
اف ىػػػذا التعريػػػؼ  ،(4)احتمػػػاؿ المػػػرء بػػػبل اعتػػػراض،كال اعتػػػداء عمػػػى حقكقػػػو الدقيقػػػة بػػػالرغـ مػػػف قدرتػػػو عمػػػى دفعػػػو -1

، فيك لـ يشمؿ كؿ أنكاع االعتػراض كلػـ لمتسامح ال يعبر عف كجي ة نظرنا بكؿ ما تعنيو مفردة التسامح مف معافو
يفٌصميا تفصيبل دقيقان، فيناؾ اعتراض عمػى العقيػدة اك عمػى المبػدأ اك عمػى كجيػة النظػر أك عمػى مكاقػؼ حياتيػة 

 معينة. 
عػف الػرأم لكػؿ فػرد حتػى كاف كنػا ال اسػتعداد عقمػي أك قاعػدة سػمككية قكاميػا تػرؾ حريػة التعبيػر  عيرّْؼ عمػى انػو: -2

 .         (5)نشاطره رأيو
 .(6)كالمعنى اآلخر ىك: احتراـ كدم آلراء اآلخر، كذلؾ باعتبارىا مساىمة  في الحقيقة الشاممة  -3
كعرؼ التسامح كذلؾ عمى انو: مكقؼ مف يقبؿ لدل اآلخريف كجكد طرؽ تفكير كطرؽ حيػاة عمػا لديػو، فيصػبح   -4

 .(7)أن تكافقيان، كيككف الغرض منو ليس األخذ بالممنكعات بؿ الكصكؿ إلى التكافقاتمبدأ التسامح مبد
 -، كيبػدك اف ىػذا التعريػؼ(8)كتعريؼ آخر اف تترؾ لكؿ إنساف حرية التعبير عػف آرائػو كاف كانػت مضػادة آلرائػؾ -5

نيػػا البشػػرية، كقػػد ىػػك أكثػػر شػػمكلية، فمشػػكمة التعبيػػر عػػف الػػرأم ىػػي مشػػكمة تعػػاني م -عمػػى  الػػرغـ مػػف إيجػػازه 
تتطػػكر ىػػػذه المشػػػكمة لتصػػػبح فػػػي نيايػػػة األمػػػر بابػػػان مفتكحػػػان لمصػػػراع؛ كذلػػػؾ اف اغمػػػب الصػػػراعات كالصػػػداـ بػػػيف 

 الحضارات كاألدياف سببو االختبلؼ كالتقاطع  في الرأم كالجداؿ، الذم  يفضي في نياية األمر إلى الحرب. 
 أىؿ الذمة -ثالثاً 
 تعريؼ أىؿ الذمة:-1
، الػذم (1)، كفػي القػامكس المحػيط، الذمػة: ىػي العيػد كالكفالػة(9)تفسػر الذمػة بالعيػد كباألمػاف كبالضػماف المغوي: التعريؼ-أ

 .(2)يكقع بيف المسمـ كالذمي إلبداء الكالء منو لتمقي الحماية مف المسمـ، كما يجب عميو دفع الجزية
                                                                                                                                                                                     

ـ(، نقػض االمػاـ 893ىػػ280)ت: أبػك سػعيد عثمػاف بػف سػعيد بػف خالػد؛ السجسػتاني، 1/157ـ(، 1987ىػػ/1408، )المدينة المنكرة، 2كالًحكـ، ط
ي ؛ المقدسػي، عبػد الغنػ1/175ـ(، 1998ق/ 1418.ـ،ابي سعيد عمى المريسي الجيمػي العنيػد، تػح: رشػيد بػف حسػف االلمعػي، مكتبػة الرشػيد، )د

ـ(، االقتصػاد فػي االعتقػاد، تػح: احمػد بػف عطيػو بػف عمػي الغامػدم، مكتبػة العمػـك كالًحكػـ، 1203ىػػ/600)ت: بف عبػد الكاحػد بػف عمػي بػف سػركر
 .1/188ـ(، 1993ىػ/ 1414)المدينة المنكرة، 

: عػػرض السػمعة عمػػى البيػػع، كيقػاؿ: سػػمت فبلنػػ (1) ا سػمعتي سػػكما إذا قمػػت أتأخػذىا بكػػذا مػػف الػثمف، المسػػاكمة، المجاذبػػة بػيف البػػائع كالمشػػترم السػـك
 .7/308عمى السمعة، كفصؿ ثمنيا، ينظر: ابف منظكر، لساف العرب، 

ا، مكتبػة دار ـ(، سنف البييقي الكبرل، تػح: محمػد بػف عبػد القػادر عطػ1065ىػ/458 البييقي، أبك بكر احمد بف الحسيف بف عمي بف مكسى)ت: (2)
 .6/36ـ(، 1994ىػ/ 1414 الباز، )مكة المكرمة،

 .81ـ(، ص2005ىػ/ 1425 مميكاف، مصطفى، التسامح كجذكر البلتسامح، مركز دراسات فمسفة الديف، )بغداد، (3)
 .1/271ـ(، 1994ىػ/ 1414 صيميبا، جميؿ، المعجـ الفمسفي، الشركة العالمية  لمكتاب، )قـ، (4)
 .3/1460ـ(، المكسكعة الفمسفية، 1963ىػ/ذ 1382ريو، )ت:الالند، اند (5)
 .3/1461المرجع نفسو،  (6)
 .300ـ(، ص2004ىػ/1424، )عماف، 5، إصدار كزارة األكقاؼ كالشؤكف الدينية، عمجمة التسامحعمبي، عاطؼ، التسامح كالثقافات،  (7)
 .272صميبيا، المعجـ الفمسفي، ص (8)
 ـ(،1999ىػػػػػ/1420، )بيػػػركت، 3ـ(، المصػػػباح المنيػػػػر، الػػػدار النمكذجيػػػػة، ط1368ىػػػػػ/ 770)ت:عمػػػػي المقػػػرم مي، احمػػػػد بػػػف محمػػػػد بػػػفالفيػػػك (9)

 .210ص
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كالشػػريعة اإلسػػبلمية، ممػػف يقػػكؿ بشػػريعة كأحكػػاـ كحػػدكد بػػأنيـ: " الخػػارجكف عػػف الممػػة الحنيفيػػة  (3)كعػػٌرفيـ الشيرسػػتاني 
لػػى مػػف لػػو شػػبية كتػػاب مثػػؿ (4)كأعػػبلـ كىػػـ انقسػػمكا إلػػى مػػف لػػو كتػػاب محقػػؽ مثػػؿ التػػكراة كاإلنجيػػؿ، فيػػـ أىػػؿ الكتػػاب  ، كا 

 المجكس".
مػا لممسػمميف كعميػو  الذمي ىك غير المسمـ الذم يقيـ في الدكلة اإلسبلمية معػدكدان مػف رعاياىػا، لػو االصطبلح الفقيي: -ب

 ، فمو حؽ ممارسة شعائره، كمعتقداتو في ظؿ الدكلة العربية اإلسبلمية.(5)ما عمييـ
كىػػك أيضػػان الػػذمي، يطمػػؽ فػػي شػػرع المسػػمميف عمػػى كػػؿ مػػف دخػػؿ فػػي ذمػػاميـ، أم تحػػت رعػػايتيـ كحمػػايتيـ كصػػكف  

 ؟(6)عيكدىـ
ـ حقػػكقيـ فػػي الكقػػت نفسػػو، أمػػا الكاجبػػات فيػػي دفػػع كمػػف ىػػذا المنطمػػؽ كضػػع ليػػـ نظػػاـ، عػػٌرفيـ بكاجبػػاتيـ، كضػػمف ليػػ 

الجزية، ككاف يشترط عمى الذمييف نكعيف مف الشػركط، أحػدىما مسػتحؽ كاآلخػر مسػتحب، أمػا المسػتحؽ فشػمؿ سػتة شػركط 
، كعػػدـ الطعػػف فػػي اإلسػػبلـ، كأال يصػػيبكا مسػػممة بزنػػا أك نكػػاح، كأال يجػػب تحقيقيػػا ىػػي: احتػػراـ القػػرآف، كالرسػػكؿ محمػػد 

لػػكا مسػػممان عػػف دينػػو، كأال يعينػػكا أىػػؿ دار الحػػرب، أمػػا المسػػتحب فيشػػمؿ شػػركطان سػػتة أيضػػان منيػػا أف تكػػكف مبػػانييـ أقػػؿ يحك 
ارتفاعان مف مباني المسمميف، كأال يسمعكا المسمميف أصكات نكاقيسػيـ كتػبلكة كتػبيـ، كعػدـ المجػاىرة بشػرب الخمػر أك إظيػار 

كط المستحقة كالمستحبة أف األكلى كاجبة كنقضػيا يػؤدم إلػى الخػركج مػف عقػد الذمػة كالفرؽ بيف الشر  ،(7)الصمباف كالخنازير
 كينتقض عيدىـ، أما الثانية فبل يؤدم ارتكابيا إلى نقض عقد الذمة، كلـ يتـ التأكيد عمييا.

طبلعيػـ عمػى شػر   ائع كالحكمة في عقد الذمػة معيػـ ىػك احتمػاؿ دخػكليـ فػي اإلسػبلـ عػف طريػؽ مخػالطتيـ لممسػمميف كا 
 .(8)اإلسبلـ، كليس المقصكد مف عقد الذمة تحصيؿ الماؿ، كتقييدىـ لمصمحة المجتمع اإلسبلمي

                                                                                                                                                                                     

 .4/115، ـ(، القامكس المحيط، دار الجميؿ، )بيركت، د.ت(1413ىػ/817الفيركز ابادم، مجد الديف محمد بف يعقكب)ت:(1)
مػا جػزاء أمنػا ليػـ ال تأخػذىا مػنيـ رفقػان كىػي تشػتمؿ عمػى الجزية: الجزاء، جزم، كجزل، كجزاء: ما يؤخذ مف أىؿ ا (2) لذمة، إما جزاء عمى كفرىـ، كا 

إذ األمكاؿ المفركضة عمى رؤكس اىؿ الذمة كتؤخذ ممف دخؿ الذمة مػف أىػؿ الكتػاب كغيػرىـ. كال تجػب الجزيػة إال عمػى الرجػاؿ األحػرار العقػبلء، 
دكف، كالعميػػاف، كالخػػدـ، كالمجػػانيف، أمػػا كقػػت دفػػع الجزيػػة فكػػاف فػػي آخػػر العػػاـ ال فػػي أكلػػو . اسػػتثنى منيػػا: الصػػبياف، كالنسػػاء، كالمسػػاكيف، كالمقعػػ

، ـ(1985ىػػػ/ 1405ـ(، الخػػراج، تػػح: د. احسػػاف عبػػاس، مطبعػػة دار الشػػرؽ، )بيػػركت،798ىػػػ/182ت: ) ابػػك يكسػػؼ، يعقػػكب بػػف ابػػراىيـينظػػر 
ـ(، األحكػاـ السػمطانية كالكاليػات الدينيػة، دار الحريػة 1058ىػػ/450: )تدممي محمد بف حبيػب البصػرم البغػداالماكردم، أبك الحسف ع؛ 122ص

، )دمشػػػؽ، 2أبػػػك حبيػػػب، د. سػػػعدم، القػػػامكس الفقيػػػي لغػػػة كاصػػػطبلحا، دار الفكػػػر،  ط؛ 228-97، صـ(1989ىػػػػ/1409لمطباعػػػة، )بغػػػداد، 
ـ(، 1959ىػػػػ/ 1378كتبػػػة االنجمػػػك، )القػػػاىرة،؛ الخربػػػكطمي، عمػػػي حسػػػني، تػػػاريخ العػػػراؽ فػػػي ظػػػؿ الحكػػػـ األمػػػكم، م1/62، ـ(1988ىػػػػ/1408

 .73-72ص
ـ(، الممػؿ كالنحػؿ، تػح: اميػر عمػي مينػا، عمػي حسػف فػاعكر، 1153ىػػ/548)ت:بػف عبػد الكػريـ بػف ابػي بكػر احمػد لشيرستاني، أبك الفتح محمدا (3)

 .1/208،ـ(1992ىػ /1413، )بيركت، 2دار المعرفة، ط
الكػػريـ عمػػى مػػف آمػػف بالكتػػب السػػماكية السػػابقة، الييػػكد مػػف أىػػؿ التػػكراة، كالنصػػارل مػػف أىػػؿ اإلنجيػػؿ،  أىػػؿ الكتػػاب: ىػػك مصػػطمح أطمقػػو القػػرآف (4)

خبػر كألحؽ بيـ الصابئة كعيكًمؿ المجكس كما يعامؿ الييكد كالنصارل، كقد ذكر ىذا المصطمح في القرآف الكػريـ إحػدل كثبلثػكف مػرة عمػى سػبيؿ ال
، )بيػػركت، 3ـ(، التفسػػير الكبيػػر كمفػػاتيح الغيػػب، دار الفكػػر، ط 1207ىػػػ /604)ت: ضػػياء الػػديف عمػػرلػػرازم، فخػػر الػػديف أك الطمػػب . ينظػػر: ا

 .1/465، ـ(1973ىػ/ 1429، )بيركت،1سيد أحمد كآخركف، المعجـ الكسيط، دار إحياء التراث العربي، ط؛ 23/19ـ(، 1985ىػ/1405
 .1160ص ـ(،2910ىػ/1431، )بيركت، 1ة،المكتبة العصرية، طالمكسكعة العربية الميسر مجمكعة مف العمماء كالباحثيف،  (5)
 .8/353 ـ(، محيط المحيط، مكتبة لبناف، )بيركت، د.ت(،3883ىػ/1300)ت:البستاني، بطرس (6)
د عبػد المػنعـ ـ(، تحرير األحكاـ في تدبير أىػؿ اإلسػبلـ، تػح: فػؤا1332ىػ/733ابف جماعة، بدر الديف محمد بف إبراىيـ بف سعد ا الكناني )ت (7)

بػػػػػػػػػػك يعمػػػػػػػػػى محمػػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػػف الحسػػػػػػػػػػيف بػػػػػػػػػػف الفػػػػػػػػػػراء، أ؛ 1/252ـ(، 1988ىػػػػػػػػػػػ/1408، )الدكحػػػػػػػػػة، 3احمػػػػػػػػػد، دار الثقافػػػػػػػػػػة لمنشػػػػػػػػػػر كالتكزيػػػػػػػػػػع، ط
؛ 278ـ(ص 1938/ىػػ1356ـ(، األحكاـ السمطانية، تح: محمد حامػد الفقػي، مطبعػة مصػطفى البػابي الحمبػي، )القػاىرة، 1066ىػ/458)ت:محمد

مجمػػة جامعػػة األنبػػار لمعمػػـك عزيػػز صػػالح، اإلسػػيامات الحضػػارية لعممػػاء أىػػؿ الذمػػة فػػي تنشػػيط بيػػت الحكمػػة العباسػػي، المحمػػدم، عثمػػاف عبػػد ال
 .189ـ، ص2010ىػ/1431، سنة 2، عاإلنسانية

 .239-228؛ الماكردم، األحكاـ السمطانية، ص72أبك يكسؼ، الخراج، ص (8)
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 المحور الثاني
 أثر المغة العربية في غرس التعايش والتسامح الديني بيف المسمميف وأىؿ الذمة

حيػػػػاة المجتمػػػػع العربػػػػي فػػػي أثػػػرت حركػػػػة الفػػػػتح العربػػػي اإلسػػػػبلمي لمعػػػػراؽ كبػػػبلد فػػػػارس كالشػػػػاـ كمصػػػر تػػػػأثيران كبيػػػػران 
؛ ألف التكسع اإلسبلمي بمظاىره العسكرية كالبشرية كالفكرية، أحدث احتكاكان ثقافيان، كحركػة عمميػة كبػرل نابعػة مػف اإلسبلمي

اإلسبلـ، كىدفيا: الدعكة إلى اعتناؽ العقيدة اإلسبلمية، فأقبؿ سكاف الببلد المفتكحة عمى دراسة مصادر الشريعة اإلسبلمية: 
 .(1)ف، الحديث، الفقو، كبرز فييـ الكثير مف العمماء الذيف أصبح ليـ أثر كبير في نشر الثقافة العربية كالحركة الفكريةالقرآ

تمٌيػػػز العصػػػر العباسػػػي األكؿ بػػػاختبلط كبيػػػر بػػػيف سػػػكاف األمػػػـ المفتكحػػػة كامتزاجيػػػا فيمػػػا بينيػػػا، كبػػػذلؾ اسػػػتطاع  
، (2)ة أف يحدثكا امتزاجان قكيان بالعناصر كاألقكاـ كالشعكب كالجماعات المختمفةالخمفاء العباسيكف بسياستيـ المتسامحة المنفتح

التػػي ضػػمنتيا الدكلػػة العربيػػة، كىػػك امتػػزاج لػػـ يبمغػػكه بػػامتبلؾ األرض المفتكحػػة، بػػؿ بمغػػكه بػػاحتراـ االخػػتبلؼ كالتنػػكع كالتعػػدد 
 .(3)الديني كالفكرم كالثقافي كاالجتماعي الذم تميزت بو تمؾ المجتمعات

كفي ظؿ التسامح الفكرم، ظمت كثير مف المغات األصمية متداكلػة حتػى فػي أكثػر البيئػات عركبػة مثػؿ: )العػراؽ،  
 .(4)كببلد الشاـ(، كنقصد بيا اآلرامية أك السريانية، فضبلن عف الفارسية كالتركية كاليكنانية كغيرىا

فتككنت مف ىذا االمتزاج ثقافػة جديػدة فييػا مػف فمسػفة كبذلؾ امتزجت الثقافة العربية اإلسبلمية بثقافات أمـ كثيرة،  
 اإلغريؽ المتشعبة، كفييا مف ديانات الشرؽ كركحانياتو كأساطيره كمعارفو الفمكية كالطبية كغيرىا.

 كسنشير إلى ابرز لغتيف كانتا سائدتيف في ذلؾ العصر ككاالتي:
 المغة العربية: -1
الكػريـ كالسيػٌنة النبكيػة المطيػرة، كال يصػح  (5)أىميػة عظمػى، ككنيػا لغػة القػرآفال يخفى عمى المرء، ما لمغة العربية مػف  

ِإنَّػػا َجَعْمَنػػاُه ُقْرَآًنػػا َعَرِبيِّػػااف يقػػرأ المسػػمـ القػػرآف الكػػريـ إال بالمغػػة العربيػػة، مػػف قػػكؿ ا تعػػالى: 
َنػػَزَؿ ِبػػِو  ، كقػػاؿ تعػػالى:(6)

وُح اأْلَِمػػػيُف َعَمػػػى َقْمِبػػػَؾ ِلَتُكػػػوفَ  ِمػػػَف اْلُمْنػػػِذِريَف  ِبِمَسػػػاٍف َعَرِبػػػي  ُمِبػػػيفٍ  الػػػرُّ
كتعػػػد قػػػراءة القػػػرآف الكػػػريـ ركػػػف مػػػف أركػػػاف ، (7)

))أِحبػوا : الصبلة،التي ىي ركف مػف أركػاف اإلسػبلـ، كىػي لغػة أىػؿ الجنػة كمػا كرد فػي الحػديث الشػريؼ، قػاؿ رسػكؿ ا 
 .(8)ربي((العرب لثبلٍث: ألني عربي، والقرآف عربي، وكبلـ أىؿ الجنة ع

... ومػف أحػب الرسػوؿ "، يعبػر عػف ىػذه المغػة أبمػو تعبيػر فيقػكؿ فػي مقدمػة كتابػو: (9)كمف ىػذا المنطمػؽ نجػد الثعػالبي 
 .ييا، وصرؼ ىمتو إلييا ..."العربي أحب العرب، ومف أحب العرب أحب العربية، ومف أحب العربية عنى بيا وثابر عم

                                                           

ابػف أبػي أصػيبعة، مكفػؽ الػديف ؛ 100 -99، صىػػ (1348ت، مكتبػة االنجمػك، )القػاىرة، ـ(، الفيرسػ995ىػػ/385)ت:ابف النػديـ، محمػد بػف اسػحؽ(1)
ـ(، عيػػكف األنبػػاء فػػي طبقػػات األطبػػاء، تػػح: د. نػػزار رضػػا، دار مكتبػػة الحيػػاة، )بيػػركت، 1270ىػػػ/ 668)ت: العبػػاس أحمػػد بػػف القاسػػـ بػػف خميفػػةأبػػك 
 .74-9/73، ـ(1914-ـ(، صبح األعشى، المطبعة األميرية، )القاىرة1418ىػ/821 ت:)قمقشندم، أبك العباس احمد بف عميال؛ 33، صد.ت(

ـ(، تػاريخ بغػداد , تػح: الػدكتكر 1071ىػػ/463الخطيػب البغػدادم , أبػك بكػر أحمػد بػف عمػي بػف ثابػت،)ت: ؛ 52 -51ابف النديـ، الفيرست، ص (2)
 .4/95، ـ(2001ىػ/1422بشار عكاد معركؼ، دار العرب اإلسبلمي، )القاىرة، 

ـ(، تاريخ الحكماء )مختصػر الزكزنػي مػف كتػاب أخبػار العممػاء بأخبػار 1248ىػ/646ابف القفطي، جماؿ الديف أبك الحسف عمي بف يكسؼ،) ت: (3)
 .223-221، صالحكماء(، مكتبة المثنى، )بغداد، د.ت(

 .329، 257؛ ابف أبي اصيبعة، عيكف االنباء، ص175المصدر نفسو، ص (4)
 .50ـ(، ص1995تاريخ األدب العربي، المكتبة البكليسية، )بيركت، الفاخكرم، حنا،  (5)
 .3سكرة الزخرؼ، اآلية / (6)
 .195-193سكرة الشعراء، اآليات/  (7)
ـ(، مبمػػو اإلرب فػػي فخػػر العػػرب، تػػح: مجػػدم السػػيد إبػػراىيـ، مكتبػػة 1567ىػػػ/974)ت: بػػف محمػػد بػػف عمػػي بػػف حجػػر الييثمػػي الييثمػػي، أحمػػد (8)

 .20ـ(، ص1987رة، القرآف، )القاى
ـ(، فقػو المغػة كسػر العربيػة، تػح: عبػد الػرزاؽ الميػدم، احيػاء التػراث 1037ىػػ/249)ت: ر عبد الممؾ بف محمد بف إسػماعيؿالثعالبي، أبك منصك  (9)

 .1ـ( ص2002ىػ/1422العربي، )بيركت، 
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نَّػػػا َلػػػُو النكرانيػػػة كالخمػػػكد السػػػرمدم، قػػػاؿ تعػػػالى:  كمػػػف ىنػػػا اكتسػػػبت المغػػػة العربيػػػة القداسػػػة  ْلَنػػػا الػػػذّْْكَر َواِ  ِإنَّػػػا َنْحػػػُف َنزَّ
َلَحػػاِفُظوفَ 

، فػػيحفظ ا تعػػالى كتابػػو بحفػػظ المغػػة العربيػػة، فيػػي باقيػػة ببقائػػو إلػػى يػػـك الػػديف، فضػػبلن عػػف ككنيػػا كانػػت كمػػا (1)
 ضػبلن عػف ككنيػا لغػة الشػعر العربػي كالحضػارة العربيػة اإلسػبلمية،زالت كسيمة مػف كسػائؿ التعػايش بػيف المسػمميف كغيػرىـ، ف

أدت رسالتيا في الحياة خير أداء، كعبٌرت في عصكرىا األكلى عف حاجػات المجتمعػات  (2)لغة حية -ذاتيا –فالمغة العربية 
لمتعبيػر عػف الحيػاة، كمػا جػػدَّ  ، كمازالػت مسػتعدة(3)التػي تتخػذىا لغػة ليػا، تعبػر عػف مطالبيػا كآماليػا كعمكميػػا كآدابيػا كفنكنيػا

فييا، كمستعدة اف تتسع أكثر مف ذم قبؿ لكؿ جديد مبتكر كمخترع حديث، كىي مف أغنى لغات البشر ثركة لغكية، لػذا فقػد 
، كدراسة آدابيا، كأخػذكا يصػكغكف أفكػارىـ كعمػكميـ كآدابيػـ بمػا ينسػجـ (4)اقبؿ سكاف الببلد المفتكحة عمى تعمـ المغة العربية

، كقػػد أدل انتشػػارىا إلػػى الشػػعكر (5)ديف اإلسػػبلمي كالتقاليػػد العربيػػة، فأصػػبحت العربيػػة المغػػة السياسػػية كالثقافيػػة السػػائدة كالػػ
باالنسػػػجاـ كالتجػػػانس بػػػيف أبنػػػاء األمػػػـ المحػػػررة كالمفتكحػػػة رغػػػـ اخػػػتبلؼ قكميػػػاتيـ كأديػػػانيـ فٌكحػػػدت المغػػػة العربيػػػة انتمػػػاءىـ 

، لـ يكف إقباؿ غير العرب (6)في إقباؿ الكثير مف غير المسمميف عمى الدخكؿ في اإلسبلـكشعكرىـ كأىدافيـ، ككاف ليا اثر 
نمػػػا قػػػاؿ المستشػػػرؽ بارتكلػػػد : "إف غمبػػػة العربيػػػة كػػػاف (7)عمػػػى تعمػػػـ العربيػػػة كتػػػرؾ لغػػػتيـ األصػػػمية بسػػػبب اإلكػػػراه كاإلجبػػػار كا 

المغػة العربيػة حتػػى  (8)يػة"، فػدرس حنػػيف بػف اسػحؽباالختيػار ال بسػمطاف الحككمػة، كأف تسػامح العػػرب أدل إلػى انتشػار العرب
 .(9)أصبح حجة فييا

كأىؿ الذمة مرحمة كبيرة في تعمـ المغة العربيػة كآدابيػا اخػذكا ينقمػكف إلييػا عمػكميـ فاسػتطاعكا  (10)كبعد أف قطع المكالي 
حضػػارة مطبكعػػة بالطػػابع بػػذلؾ إضػػافة عمػػكميـ كأفكػػارىـ إلػػى ذخيػػرة العػػرب المسػػمميف، فتككنػػت مػػف مػػزيج تمػػؾ الحضػػارات 

كأتػت ثمارىػا فػي  (11)العربي كاألسمكب اإلسػبلمي، كأخػذت تنمػك كتزدىػر منػذ العصػكر اإلسػبلمية األكلػى )الراشػدم كاألمػكم(
العصػر العباسػي، كىػػذا مػا أسػيـ فػػي إشػاعة ركح التعػايش كالتسػػامح الػديني الػذم أغدقػػو العػرب المسػممكف عمػػى أىػؿ الذمػػة، 

لييػػػكد كالنصػػػارل كالصػػػابئة كاىػػػـ مػػػا بػػػرزكا فيػػػو: الترجمػػػة مػػػف اليكنانيػػػة كالسػػػريانية كالينديػػػة إلػػػى فنبغػػػت مػػػنيـ عناصػػػر مػػػف ا
                                                           

 .9سكرة الحجر، اآلية /  (1)
 .24ـ(، ص2005)القاىرة،  (، دار الكتاب الحديث،صر اإلسبلمي كاألمكمالعربي )الع عمي، عبد الرحمف عبد الحميد، األدب (2)
 .210ـ(، ص1968ىػ/ 1387)القاىرة،  زيداف، جرجي، تاريخ التمدف اإلسبلمي، مراجعة: حسيف مؤنس، دار اليبلؿ، (3)
كاء كالنحػؿ، تػح: أحمػد شػمس الػديف، دار ـ(، الفصػؿ فػي الممػؿ كاالىػ1064ىػػ/456)ت: ، أبك محمػد عمػي بػف أحمػد األندلسػيابف حـز األندلسي (4)

برككمماف، كارؿ، تاريخ الشعكب اإلسبلمية، ترجمة: نبيو أمػيف فػارس، منيػر بعمبكػي، ؛ 1/133ـ(، 2007ىػ/1428، )بيركت، 3الكتب العممية، ط
 .1/23، ـ(2005، )بيركت، 16دار العمـ لممبلييف، ط

 .244ابف النديـ، الفيرست، ص (5)
ـ(، شذرات الذىب في أخبار مف ذىب، تػح: محمػد األرنػاؤكط، دار ابػف كثيػر، 1678 -ىػ1089حنبمي، شياب الديف بف الفبلح)ت ابف العماد ال (6)

 .12ـ(، ص1952؛ ديمكمبيف، مكريس غكدفركا، النظـ اإلسبلمية، ترجمة: فيصؿ السامر كصالح الشماع، )بغداد، 2/92، ـ(1986-)دمشؽ 
 .30ص ، )القاىرة، د.ت(،3تش، الحضارة اإلسبلمية، ترجمة: حمزة طاىر، دار المعارؼ، طبارتكلد، فاسيمي فبلديميركف (7)
نػػيف بػػف اسػػحؽ العبػػادم، نسػػبة إلػػى العيٌبػػاد: كىػػـ مػػف أىػػؿ الحيػػرة، الطبيػػب المشػػيكر، عػػرؼ لغػػة اليكنػػانييف معرفػػة تامػػة، كتعمػػـ الع (8) ربيػػة أبػػك زيػػد حي

تبلميػذ الفراىيػدم كسػيبكيو كػاف لػو الفضػؿ فػي إدخػاؿ كتػاب العػيف لمفراىيػدم إلػى بغػداد، سػافر  كآدابيا عندما ذىب إلى البصرة، كدرس ىناؾ عمػى
( كتابػػان فػػي مختمػػؼ صػػنكؼ المعرفػػة تػػكفي سػػنة 250إلػػى جنديسػػابكر لدراسػػة الطػػب، كالػػى بػػبلد الشػػاـ كاإلسػػكندرية لػػتعٌمـ المغػػات، بمغػػت مؤلفاتػػو )

)ت: الػػػػػرحمف بػػػػػف محمػػػػػد بػػػػػف صػػػػػاعد الثعمبػػػػػي ندلسػػػػػي، صػػػػػاعد بػػػػػف احمػػػػػد بػػػػػف عبػػػػػدصػػػػػاعد األـ. لمزيػػػػػد مػػػػػف التفاصػػػػػيؿ ينظػػػػػر: 873ىػػػػػػ/260
شػػػمس  ،ابػػػف خمكػػاف؛ 171؛ القفطػػي، اخبػػػار العممػػاء، ص36، صـ(1985ىػػػػ/1405ـ(، طبقػػػات األمػػـ، دار الطميعػػػة، )بيػػركت، 1070ىػػػ/462

 .2/217، د.ت( ،)بيركت، دار صادر ،ـ(، كفيات االعياف كأنباء أبناء الزماف، احساف عباس1282ىػ/1681الديف احمد بف محمد)ت 
 .185ابف أبي اصيبعة، عيكف  االنباء، ص (9)
ىـ المسممكف مف غير العرب، كمعظميـ مف الفرس كاألتراؾ، كمفردىػا المػكالي: مػكلى كتعنػي فػي المغػة: الػرب، كالمالػؾ، كتعنػي أيضػان العصػبة  (10)

)ت: ؛ الزبيػػػدم، محمػػػد مرتضػػػى الحسػػػيني5/4، ابػػػف منظػػػكر، لسػػػاف العػػػرب، كالناصػػػر، كالحميػػػؼ، كمػػػا انضػػػـ إليػػػؾ فعػػػز لعػػػزؾ كالمػػػكلى المعتػػػؽ
 .6/240ـ(، تاج العركس، )بيركت، د.ت(،1790ىػ/1205

 .189المصدر نفسو، ص (11)
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اسػتفاد الييػكد مػف العمػـك العربيػة التػي كانػت سػائدة فػي الدكلػة ، ك (1)العربية، فضبلن عف ترجمة المكركث الفارسي إلػى العربيػة
إلػػى العبريػػة، كاتقػػف بعضػػيـ المغػػة العربيػػة كآدابيػػا، كاىتمػػكا بقكاعػػد العربيػػة اإلسػػبلمية، فترجمػػكا بعضػػان مػػف المؤلفػػات العربيػػة 

: "كلػػـ يكػػف لمييػػكد القابميػػة (3)، لكػػف الييػػكد كػػانكا أقميػػـ تػػأثيران فػػي الحضػػارة كتػػأثران بيػػا، كمػػا قػػاؿ المستشػػرؽ ديكرانػػت(2)النحػػك
 .ية كالمتصكفة الينكد كالمصرييف"المسيح الفكرية كالعممية عمى اإلبداع الفكرم فحتى التصكؼ الييكدم ... كتأثركا بالكتب

يبدك أف بركز ىؤالء الييكد في بعض المياديف يعكد إلػى إطبلعيػـ عمػى الحضػارة العربيػة اإلسػبلمية كدراسػتيا، فاسػتقكا  
ب مف مناىميا المختمفة، كلـ يتـ ذلؾ إال عف طريؽ تعايش المسمميف معيـ، ككاف إلشاعة التسامح الديني الػذم اسػتمده العػر 

أمػػػا النصػػػارل فػػػي العػػػراؽ فقػػػد نىًعمػػػكا  ، (4)المسممكف مف تعاليـ القرآف كالسنة النبكية أثره في حسف معاممة أىؿ الممؿ األخرل
بعػػد الفػػتح اإلسػػبلمي بالحريػػة الدينيػػة، كلمػػا كػػاف أغمػػبيـ عربػػان، فقػػد التفػػكا حػػكؿ المسػػمميف، كأقبمػػكا عمػػى العنايػػة بالمغػػة العربيػػة 

، كعدكه عنصران ميمان مف (7)، كالتنجيـ(6)كقد برز الصابئة في عمـ الفمؾ، (5)مكف مف السريانية إلى العربية كآدابيا، كأخذكا ينق
العناصر التي يعتمد عمييا دينيـ كمسػتقبميـ، فيػـ يعتقػدكف أف كػؿ كككػب يحكػـ فػي يػـك مػف األيػاـ، كيػتحكـ مبلئكػة معنيػكف 

ىتمػاـ الصػابئة بدراسػة الفمػؾ كالتنجػيـ، يعػكد إلػى اعتقػادىـ بػالتنبؤات كأثػر اف ا .(8)باألياـ، كمف ىنػا كانػت ليػـ صػفات فمكيػة
 .(9)النجـك عمى مستقبؿ اإلنساف أيضان، كقد عممكا الطبلسـ كالسحر كالكيانة كالتنجيـ كالتقكيـ

الحضػارة  كلما اتصؿ الصابئة بالخبلفة العباسية، صػار ليػـ شػأف كبيػر فػي نقػؿ ىػذه العمػـك إلػى العربيػة، كلعػؿ ازدىػار 
 .(10)كتطكر العمـك في العصريف األمكم كالعباسي، يعكد إلى رغبة المسمميف في اإلطبلع عمى عمـك األمـ األخرل كمعارفيـ

إف إقباؿ أىؿ الذمة بأعداد كبيرة عمى الدخكؿ في اإلسبلـ، سػاعد كثيػران عمػى انتشػار المغػة العربيػة بيػنيـ، بيػدؼ إتقػاف  
لػى معرفػة قكاعػد المغػة العربيػة، القرآف، الكريـ كفرائض اإلس بلـ، كاقتضت الحاجة بالنسبة ليـ إلى تنقيط الحػركؼ العربيػة، كا 

كػػاف عمػػى سػػكاف الػػببلد المفتكحػػة، أف يتعممػػكا العربيػػة كأف يقػػرأكا ، (11)كىػػك مػػا اصػػطمح عمػػى تسػػميتو فيمػػا بعػػد بػػػ: عمػػـ النحػػك
، كاقبمػػكا عمػػى تعٌمميػػا فعػػبلن كنقمػػكا (12)ممػػكا النحػػك إلصػػبلح لغػػتيـكيكتبػػكا بيػػا ليسػػتفيدكا منيػػا فػػي ديػػنيـ كدنيػػاىـ، حتػػى أنيػػـ تع

                                                           

 كما بعدىا. 224ابف النديـ، الفيرست، ص (1)
زؽ ا، نزىػػة المشػػتاؽ فػػي تػػاريخ ييػػكد العػػراؽ، دار ؛ غنيمػػة يكسػػؼ ر 2/114(، ربيػػة، دار اليػػبلؿ، )القػػاىرة، د.تزيػػداف، تػػاريخ آداب المغػػة الع (2)

 .167ـ(، ص1997ىػ/ 1418)لندف،  ،2ط الكراؽ،
 .14/136ـ(، 2008 ديكرانت، كؿ كايريؿ، مكسكعة قصة الحضارة، ترجمة: محمد بدراف، دار نكبميس، )بيركت، (3)
 .510ـ(، ص1985د، )بيركت، ـ(، اختبلؼ الحديث، تح: عامر أحم820ىػ/204)تالشافعي، محمد بف ادريس (4)
ىػػػػ/ 1403؛ اليػػػكزبكي، تكفيػػػؽ سػػػمطاف، تػػػاريخ أىػػػؿ الذمػػػة فػػػي العػػػراؽ، دار العمػػػـك لمطباعػػػة كالنشػػػر، )الريػػػاض، 24ابػػػف النػػػديـ، الفيرسػػػت، ص (5)

، )القػاىرة، 3، ط؛ ارنكلد، سير تكماس، الدعكة إلػى اإلسػبلـ، ترجمػة: د. حسػف إبػراىيـ حسػف كآخػراف، مكتبػة النيضػة المصػرية382ـ(، ص1983
 .70ـ(، ص1971

يػػا عمػػـ الفمػػؾ: ىػػك العمػػـ الػػذم ييػػتـ بدراسػػة الكػػكف المحػػيط  بنػػا، كمػػا ييػػتـ بدراسػػة األرض ككاحػػدة مػػف الككاكػػب، كبعػػد مػػف أقػػدـ العمػػـك التػػي عرف (6)
؛ صػػاعد األندلسػػي، طبقػػات األمػػـ، 205اإلنسػػاف، كلػػـ يػػزؿ عممػػان ال ييػػتـ بػػو، إال عظمػػاء المفكػػريف كالحكمػػاء . ينظػػر: ابػػف النػػديـ، الفيرسػػت، ص

 .17/482؛ المكسكعة العربية العالمية، 60ص
الصػػػػابئة  عقيػػػػد، كأحمػػػد، كيحيػػػػى،خالػػػد، ؛ 135-133ـ(، ص1964ىػػػػػ/ 1365دراككر، الميػػػدم، الصػػػػابئكف المنػػػدائيكف، دار صػػػػادر، )بيػػػركت، (7)

 .25، صـ(2007ىػ/1428بيركت، )المندائيكف كعقائدىـ، دار الكتب العممية، 
 .3/210، 1/50ابف حـز األندلسي، الفصؿ في الممؿ كاألىكاء كالنحؿ،  (8)
 .2/50الشيرستاني، الممؿ كالنحؿ،  (9)
، ـ(1948نشػػر البػػابي الحمبػػي، )القػػاىرة،  سػػيديك، ؿ.أ، تػػاريخ العػػرب العػػاـ، ترجمػػة: عػػادؿ زغيػػر،؛ 37صػػاعد األندلسػػي، طبقػػات األمػػـ، ص (10)

 .385-383ص
؛ برككممػػػاف، 455-454ـ(، ص1978ىػػػػ/ 1398ـ(، المقدمػػػة، دار القمػػػـ، )بيػػػركت،1405ىػػػػ/808)ت:الػػػرحمف بػػػف محمػػػدابػػػف خمػػػدكف، عبػػػد  (11)

 .27-26الشعكب اإلسبلمية، ص
، )بيػػػػػػركت، 2ـ(، األغػػػػػػاني، دار الكتػػػػػػب العمميػػػػػػة، ط966ىػػػػػػػ/356)ت:ج عمػػػػػػي بػػػػػػف الحسػػػػػػف بػػػػػػف محمػػػػػػد  بػػػػػػف أحمػػػػػػداألصػػػػػػفياني، أبػػػػػػك الفػػػػػػر  (12)

 .175ـ(، ص1941ىػ/1359(، لجنة التأليؼ كالترجمة كالنشر،)القاىرة، ف، فجر اإلسبلـ، )الحياة العقميةأحمد أمي ؛5/176، (1991ىػ/1412
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؛ كذلػػػؾ إلظيػػػار تػػػراثيـ الحضػػػارم كالثقػػػافي لمفػػػاتحيف، كنتيجػػػة (1)عمػػػكميـ كحتػػػى كتػػػبيـ المقدسػػػة كػػػالتكراة كاإلنجيػػػؿ كالزبػػػكر
كانػػت المغػػة العربيػػة تػػدرس فػػي ، كاألبمػػو مػػف ذلػػؾ، (2)لشػػعكرىـ برغبػػة المسػػمميف لئلطػػبلع عمػػى عمػػـك كمعػػارؼ األمػػـ األخػػرل

؛ ألنيػػا مػػف المغػػات األساسػػية التػػي تػػدرس فييػػا، كلػػـ يكػػف تعميميػػا مقتصػػران عمػػى القػػراءة كالكتابػػة، بػػؿ كػػاف ييعمَّػػـ إلػػى (3)األديػػرة
 .(4)جانبيا أصكؿ الكتابة، كرسـ الحرؼ، كأنكاع الخطكط، فضبلن عف تعميـ األمثاؿ كالًحكـ، كقكاعد المغة كآدابيا

 ة السريػػانيةالمغ-2
 .(5)لغة سامية مشتقة مف المغة اآلرامية، كتعد تطكران طبيعيان ليا، مكحديف بيف المغتيف 
، (6)نشأت المغة اآلرامية، كىي أصؿ المغة السريانية في األلػؼ األكؿ قبػؿ المػيبلد، لتكػكف ضػمف عائمػة المغػات السػامية 

كحيدة في اليبلؿ الخصيب إلى ما بعػد المػيبلد، إذ تحػكرت تػدريجيان كأصبحت مف القرف السادس قبؿ الميبلد لغة التخاطب ال
 تعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد ، (7)كاكتسبت أسميا الجديد )المغة السريانية( في القرف الرابع الميبلدم تزامنان مع انتشار المسيحية في ببلد الشاـ

العكامػؿ التػي تجمعيػـ، فضػبلن  السريانية، لغة األـ لطكائؼ السرياف، الكمداف فػي العػراؽ كسػكريا خاصػة، إذ أضػحت مػف أىػـ
 .(8)المغة السريانية كالمغة العربية عف أف ىناؾ اتصاؿ دائـ بيف

(، قػد تكمٌػـ باآلراميػة، التػي تعػد اكتسبت المغة السريانية، أىمية دينية خاصة في المسيحية، أكالن ألف يسكع المسيح ) 
فػظ بالسػكثانيان ألف  -كما أسمفنا -(9)بمثابة المغة األـ لمسريانية ريانية العديد مف كتابات آباء الكنيسة، كالتػراث المسػيحي قػد حي
، إلى أف السريانية ىي لغة أىؿ القبكر، الذم فٌسر سػبب ذلػؾ بكػكف السػريانية (10)أشار السيكطي، ك إلى جانب المغة اليكنانية

ـك القيامة، عمػى أف يػتكمـ داخمػكا الجنػة ، إلى أف السريانية ىي لغة ي(11)لغة األركاح كالمبلئكة، في حيف أشار ابف أبي شيبة
، قػػاؿ: " لػػـ ينػػزؿ كحػػي إال بالعربيػػة، ثػػـ يتػػرجـ كػػؿ نبػػي (13)عػػف سػػفياف الثػػكرم (12)الحقػػان العربيػػة، كفػػي ذلػػؾ أشػػار ابػػف كثيػػر

                                                           

ـ(، التنبيػػو كاالشػػراؼ، تصػػحيح: عبػػد ا إسػػماعيؿ الصػػاكم، دار الصػػاكم، )القػػاىرة، 957ىػػػ/346)ت: سػػعكدم، أبػػك الحسػػف عمػػي بػػف الحسػػيفالم(1)
 .157، ص(ـ1963ىػ/ 1382عـ، تاريخ الحضارة اإلسبلمية في العصكر الكسطى، )القاىرة،ماجد، عبد المن؛ 99-98د.ت(، ص

ـ(، معجػـ األدبػاء المسػمى إرشػاد االريػب  إلػى معرفػة األديػب , 1228ىػػ/626ت: عبػدا يػاقكت بػف عبػدا الركمػي)الحمكم، شياب الػديف أبػك  (2)
 .382؛ اليكزبكي، تاريخ أىؿ الذمة في العراؽ، ص2/483، ـ(1993ىػ/1414)بيركت  ،دار الغرب اإلسبلمي ،تح: احساف عباس

باسػػػي، دار الحريػػػة ؛ اسػػػحؽ، ركفائيػػػؿ بػػػابك، مػػػدارس العػػراؽ فػػػي العصػػػر الع512(، ص)بيػػركت، د.تدم، طػػرازم، خػػػزائف الكتػػػب، دار الفكػػػر،  (3)
 .27؛ ينظر: لكبكف، حضارة العرب، ص37ـ(، ص1973بغداد، ، )2لمطباعة، ط

 .8/298ـ(، 2001/ ىػ1422ـ د,) 4ب قبؿ اإلسبلـ، دار الساقي، ط، المفصؿ في تاريخ العر جكاد عمي،(4)
؛ داككد، المطػػػراف إقيمػػيمس يكسػػؼ، الممعػػة الشػػيية فػػي نحػػك المغػػػة 332عيػػكف األنبػػاء، ص ؛ ابػػف أبػػي أصػػيبعة،5/178األصػػفياني، األغػػاني،  (5)

 .9ـ(، ص1996السريانية، مطابع اآلباء)دمشؽ، 
تدريس المغة السريانية ضركرم لمميتميف بالدراسة األدبية المقارنة، بحػث ضػمف كتػاب المغػة السػريانية كسػيط لنقػؿ التػراث األدبػي القػديـ،  د. ىبك، (6)

 ـ.2010، 2ت 29، مؤسسة الكحدة لمطباعة كالنشر، محافظة حماه، صحيفة الفداء
 .17داككد، الممعة الشيية في نحك المغة السريانية، ص (7)
 .134ص ـ(،1994ىػ/ 1414ر، كديع، سكريا صنع دكلة ككالدة امة، دار اليازجي، )دمشؽ،بشك (8)
 .20داككد، الممعة الشيية في نحك المغة السريانية، ص (9)
 ومف غريب ما ترى العينػػػػاف     اف سؤاؿ القبػػر بالسريػػػاف                    كقاؿ الحافظ السيكطي في منظكمتو: (10)

 .6/31(، 2004ىػ/1424كطي، الدر المنثكر في التفسير بالمأثكر، دار الكتب العممية، )بيركت، ينظر: السي
ـ(، المصػػنؼ فػػي األحاديػػث كاآلثػػار، تػػح: اسػػامة بػػف إبػػراىيـ بػػف محمػػد، المكتبػػة 849ىػػػ/235ت: شػػيبة، أبػػك بكػػر عبػػدا بػػف محمػػد) ابػػف أبػػي (11)

 .1/474ـ(، 2002الكقفية، )د.ـ، 
 .8/15ـ(، 1999ىػ/ 1420، )الرياض، 2سير القرآف الكريـ، تح: سامي بف محمد السبلمة، دار طيبة، طابف كثير، تف (12)
ـ، كػاف أحػد أئمػة اإلسػبلـ، كعممػان مػف 716ىػػ/97سفياف الثػكرم: أبػك عبػدا سػفياف بػف سػعيد بػف مسػركؽ الثػكرم، الربػابي التميمػي، كلػد سػنة:  (13)

حفػػاظ، مػػف العممػػاء العػػامميف فػػي زمانػػو، المجتيػػد، مصػػنؼ كتػػاب الجػػامع، إمامػػان فػػي الحػػديث، كغيػػره مػػف أعػػبلـ الػػديف، ىػػك شػػيخ اإلسػػبلـ، أمػػاـ ال
، كرعػػان زاىػػدان تػػػكفي سػػنة: شػػػمس الػػديف أبػػك عبػػد ا محمػػػد بػػف احمػػد بػػػف  ،؛ الػػذىبي2/386ـ، ابػػف خمكػػػاف، كفيػػات األعيػػاف، 778ىػػػ/126العمػػـك
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كػػر أف السػػريانية ، فقػػد ذ(1)أمػػا اإلمػػاـ ابػػف حنبػػؿ ،بالسػػريانية كالمسػػاف يػػـك القيامػػة بالسػػريانية، فمػػف دخػػؿ الجنػػة تكمػػـ بالعربيػػة"
 .، كالنبي نكح كانت لغة النبي آدـ 

)أكرفػة حاليػان فػي  (2)أصبحت المغة السريانية ردحان طكيبلن مف الزمف لغة العمـك كالفنكف كاآلداب، السيما في مدينة الٌرىػا 
كلى: السػريانية الغربيػة نسػبة تركيا(، كالتي نشأت بيا بنكع خاص، أكلى المدارس السريانية، كتقسـ إلى ليجتيف متقاربتيف، األ

إلى لغة أىالي غرب نير الفرات، كالثانية ىي السريانية الشػرقية، نسػبة إلػى لغػة أىػالي شػرؽ نيػر الفػرات، كبنػكع خػاص إلػى 
الرىػػا، تكتػػب المغػػة السػػريانية باألبجديػػة السػػريانية المؤلػػؼ مػػف اثنػػيف كعشػػركف حرفػػان تجمػػع فػػي خمػػس كممػػات: أبجػػد، ىػػكز 

يا، مثميا مثػؿ ، كالمغة السريانية تكتب مف اليميف إلى اليسار، كمف أعمى الصفحة إلى أسفم(3)عفص، قرشتحطي، كممف، س
كالبػػدَّ مػػف القػػكؿ، اف العربيػػة، كالعبريػػة، كالسػػريانية مػػف أصػػؿ كاحػػد، كالفػػركؽ بينيػػا ناجمػػة عػػف التطػػكر ، كػػؿ المغػػات السػػامية

: "إال أف الػذم كقفنػا عميػو كعممنػاه (4)لػؾ قػاؿ ابػف حػـز األندلسػيالطبيعي لممجتمعات بحسب مناطؽ انتشارىا، كبخصكص ذ
 يقينان، أف السريانية كالعبرانية كالعربية، التي ىي لغة مضر ال لغة حمٌير لغة كاحدة، تبدلت بتبدؿ مساكف أىميا".

 التفاعؿ الحضاري بيف المغة العربية والسريػانية
ف المغػػة العربيػة كالمغػة السػريانية، أف نتطػرؽ إلػػى التفاعػؿ بػيف ىػاتيف المغتػػيف، البػدَّ لنػا بعػد تقػديـ ىػػذه النبػذة القصػيرة عػ 

الػػذم أدل بالتػػالي إلػػى تفاعػػؿ بػػيف الحضػػارتيف: الحضػػارة العربيػػة اإلسػػبلمية، كالحضػػارة السػػريانية، كلػػيس إحػػبلؿ لغػػة كثقافػػة 
الػػببلد المجػػاكرة، كنشػػر اإلسػػبلـ فييػػا، ظيػػر اإلسػػبلـ فػػي شػػبو الجزيػػرة العربيػػة، كتكجيػػت جيكشػػو إلػػى تحريػػر ك  مكػػاف أخػػرل.

، لتبػػدأ بعػػد ذلػػؾ مرحمػػة جديػػدة مػػف التفاعػػؿ بػػيف (5)فسػػانده المسػػيحيكف العػػرب، إذ فتحػػكا أبػػكاب المػػدف بػػذاتيا ميممَّػػيف لمفػػاتحيف
 الحضػػارتيف العربيػػة كالسػػريانية، كمػػف ثػػـ بػػيف المغتػػيف، كممػػا سػػاعد عمػػى نضػػكج ذلػػؾ التفاعػػؿ كبػػركزه بشػػكؿ فعػػاؿ، معاممػػة

، ممػػػا جعميػػػـ (6)المسػػػمميف ليػػػـ بالحسػػػنى، فضػػػبلن عػػػف الحريػػػة الدينيػػػة التػػػي أتاحيػػػا ليػػػـ الػػػديف اإلسػػػبلمي كتعاليمػػػو السػػػمحاء
 .(7)يتغمغمكف في مفاصؿ الدكلة كقطاعاتيا الحيكية، مثؿ: بناء األسطكؿ كجباية الضرائب، كنالكا امتيازات عديدة أخرل

                                                                                                                                                                                     

 ،)بيػػركت ،3ط ،مؤسسػػة الرسػالة ،كطمجمكعػة مػػف المحققػيف بإشػراؼ الشػػيخ شػعيب االرنػاؤ  تػػح: ،ـ(، سػػير اعػبلـ النػببلء1347ىػػ/748عثمػاف)ت:
 .7/230ـ(، 1985ىػ/1405

ىػػػ/ 1407بيػػركت، )ـ(، العمػػؿ كمعرفػػة الرجػػاؿ، المكتػػب اإلسػػبلمي، 855ىػػػ/ 241)ت: عبػػدا أحمػػد بػػف محمػػد الشػػيباني ابػػف حنبػػؿ، اإلمػػاـ أبػػك (1)
 .5822ـ(، ص1988

سػػريانية تاريخيػػة فػػي الجزيػػرة الفراتيػػة بػػيف المكصػػؿ كالشػػاـ سػػتة فراسػػخ، عرفػػت الحقػػان فػػي العصػػكر الكبلسػػيكية بػػػ: اسػػميا بالركميػػة: الرىػػا: مدينػػة  (2)
ـ، ثػـ أصػبحت بعػد انتشػار المسػيحية فييػا 212أذاسا أىميا يتحدثكف الميجػة السػريانية مػف المغػة اآلراميػة، ضػمت إلػى اإلمبراطكريػة الركمانيػة سػنة 

بػف غػنـ دينيان كثقافيان ميمان لممسيحية كالسريانية، تعاقب عمييا البيزنطيكف كالفػرس الساسػانييف قبػؿ أف يػدخميا المسػممكف صػمحان بقيػادة عيػاض مركزان 
: انيا سميت بػ: الٌرىا بف الرـك بف لفطي بف سػاـ بػف نػكع 638ىػ/17سنة  بػف عبػدا يػاقكت . ينظػر: الحمػكم، شػياب الػديف أبػك  ـ، كقاؿ قـك

 .106-3/105ـ(، 1955ىػ/ 1415، )بيركت، 2ـ(، معجـ البمداف، دار صادر، ط1228ىػ/626ت: عبدا الركمي)
، كيػذكر فػي 2010سػنة  2ت 29؛ المغة السريانية لغة ثقافة كحضارة، قناة عشتار الفضػائية 17داككد، الممعة الشيية في نحك المغة العربية، ص (3)

. ىذا الخصكص أف المغة العربية  كانت تستخدـ الترتيب ذاتو، قبؿ أف يقـك نصر بف حارث الميثي بترتيبيا المعمكؿ بو اليـك
 .1/30ـ(، 1980األحكاـ في أصكؿ األحكاـ، تح: أحمد محمد شاكر، دار األفاؽ الجديدة، )بيركت،  (4)
، 2مػػػي مينػػػا، مؤسسػػػة االعممػػػي لممطبكعػػػات، طـ(، تػػػاريخ األمػػػـ كالممػػػكؾ، تػػػح: عبػػػد، ع922ىػػػػ/310)ت:الطبػػػرم، أبػػػك جعفػػػر محمػػػد بػػػف جريػػػر (5)

 .120-114؛ بشكر، سكريا صنع دكلة، ص150 -2/147ـ(، 2012ىػ/1433)بيركت، 
ـ(، بغػػداد مدينػػة السػػبلـ، تػػح: صػػالح احمػػد العمػػي، دار الطميعػػػة، 902ىػػػ/290)تك بكػػر احمػػد  بػػف اسػػحؽ بػػف إبػػراىيـابػػف الفقيػػو اليمػػذاني، أبػػ (6)

، 3ىكيػػػػدم، فيمػػػػي، مكطنػػػػكف ال ذميػػػػكف، دار الشػػػػركؽ، ط؛ 2/138؛ الخطيػػػػب البغػػػػدادم، تػػػػاريخ بغػػػػداد، 63، صـ(1977ىػػػػػ/1398)بغػػػػداد، 
 .102، صـ(1999ىػ/1420)بيركت، 

ـ(، طبقػػات األطبػػاء كالحكمػػاء، تػػح: فػػؤاد السػػيد، مطبعػػة المعيػػد 994ىػػػ/ 384)ت: بعػػد سػػنة ك داكد سػػميماف بػػف حسػػاف األندلسػػيابػػف جمجػػؿ، أبػػ (7)
؛ ابػػف أبػػي اصػػيبعة، عيػػكف األنبػػاء، 173؛ القفطػػي، تػػاريخ الحكمػػاء، ص16ـ(.، ص1955ىػػػ/1375آلثػػار الشػػرقية، )القػػاىرة، العممػػي الفرنسػػي ل

 .148؛ بشكر، سكريا صنع دكلة، ص240ص
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األمكية باستثناء مدة قصيرة مػف التػكتر فػي العبلقػة، غيػر أنػو بعػد زكاؿ  استمر الكضع عمى حالو، طكاؿ عصر الدكلة 
، إذ كػػاف العػػرب يجيمػكف المغػػة اليكنانيػػة (1)الدكلػة األمكيػػة كقيػاـ الدكلػػة العباسػػية، بػدأت مرحمػػة أخػػرل متمثمػة بمرحمػػة الترجمػة

 ، كغيرىما.(3)طكفكأفبل (2)التي ديكنت بيا أغمب المؤلفات العممية القديمة، أمثاؿ مؤلفات أرسطك
، فقػد عييػد بعمميػة الترجمػة إلػى   كمع اىتماـ الخمفاء، كالسيما أبك جعفػر المنصػكر كىػاركف الرشػيد كابنػو المػأمكف بػالعمـك

 .(4)السرياف، فكانت الترجمات تتـ عمى مرحمتيف، مف اليكنانية إلى السريانية كمف السريانية إلى العربية
كابػػف  (7)كالقفطػػي (6)، كابػػف جمجػػؿ(5)ياني إلػػى لغػػتيـ، كقػػد أشػػار المؤلفػػكف: ابػػف النػػديـنقػػؿ العػػرب المسػػممكف األدب السػػر  

.(9)، كغيػػرىـ إلػػى العديػػد مػػف المؤلفػػات التػػي ترجمػػت عػػف السػػريانية إلػػى العربيػػة فػػي أرجػػاء الدكلػػة العباسػػية(8)أبػػي اصػػيبعة
ـ(، فقػد عكفػكا عمػى ترجمػة 904-750ىػػ/ 291-132ازدىرت الترجمة عمى أيدم السرياف خبلؿ المػدة الممتػدة بػيف ) 

أميات الكتب السريانية كاليكنانية إلى العربية، ككاف عمى رأس أكلئؾ المترجميف فػي بيػت الحكمػة: حنػيف بػف اسػحؽ الطبيػب 
لى العربية تسعان كثبلثػيف رسػالة أخػرل،  -كما ذكرنا  -النسطكرم فقد ترجـ إلى المغة السريانية رسالة مف رسائؿ جالينكس، كا 

تػػرجـ أيضػػان كتػػب المقػػكالت الطبيعيػػة كاألخػػبلؽ الكبػػرل ألرسػػطك، ككتػػاب الجميكريػػة، ككتػػاب القػػكانيف كالسياسػػة ألفبلطػػكف، ك 
فكػاف المػػأمكف يعطيػػو ذىبػػان زنػػة مػػا ينقمػػو مػػف الكتػػب، كقيػػؿ أنػػو كػػاف يكتػػب بخػػط عػػريض كبحػػركؼ كبيػػرة مػػف أجػػؿ الحصػػكؿ 

؛ لػػذا كػػاف سػػببان فػػي بقػػاء ترجماتػػو إلػػى عصػػكر (11)عمػػى كرؽ سػػميؾ ، ككتاباتػػو كميػػا كتبيػػا(10)عمػػى أكبػػر كميػػة مػػف الػػذىب
 ألف الكرؽ السميؾ أكثر قدرة عمى مقاكمة الزمف.

الترجمػػػاف أمينػػػان عمػػػى ترجمػػػة الكتػػػب الفمسػػػفية مػػػف اليكنانيػػػة كالسػػػريانية إلػػػى  ،(12)كقػػػد أقػػػاـ المػػػأمكف يكحنػػػا بػػػف البطريػػػؽ 
ساعدت ىذه الترجمة عمى االحتكاؾ بػ: السرياف )النصارل( فسػاد التعػايش بيػنيـ الػذم تكلػد ك ، (1)كتكلى كتب أرسطك كابقراط

                                                           

)د.ـ،  ـ(، شػػذكر العقػػكد فػػي ذكػػر النقػػكد، نشػػر جيػػرارد،1441ىػػػ/845المقريػػزم، تقػػي الػػديف احمػػد بػػف عمػػي )ت؛ 204ابػػف النػػديـ، الفيرسػػت، ص (1)
 .55؛ صاعد األندلسي، طبقات األمـ، ص32ص ـ(،1997

ؽ.ـ(: فيمسكؼ يكناني قديـ، كاف أحد تبلميػذ أفبلطػكف، كمعمػـ االسػكندر األكبػر، كتػب فػي مكاضػيع متعػددة تشػمؿ 322 -384أرسطك طاليس ) (2)
فة الغػػػرب بعػػػد أفبلطػػػكف، مػػػف مقكالتػػػو: الفقػػػر كالػػػد الثػػػكرة الفيزيػػاء، كالشػػػعر، كالمنطػػػؽ، الحيػػػكاف، كاألحيػػػاء، كأشػػػكاؿ الحكػػػـ، ىػػػك ثػػػاني أكبػػر الفبلسػػػ

 .86كالجريمة، إف تدرؾ يعني أف تعاني، السعادة مرىكنة بنا، كلمزيد مف التفاصيؿ ينظر: ابف أبي اصيبعة، عيكف األنباء، ص
ف الحػكارات الفمسػػفية، كيعػد مؤسػػس ؽ.(: فيمسػكؼ يكنػػاني كبلسػيكي رياضػياتي، كتػػب عػدد مػػ348 -428أفبلطػكف: يعنػي اسػػمو )كاسػع األفػػؽ( ) (3)

، أكاديمية أثينػا التػي ىػي أكؿ معيػد لمتعمػيـ العػالي فػي العػالـ الغربػي، معممػو سػقراط كتمميػذه أرسػطك، كضػع األسػس األكلػى لمفمسػفة الغربيػة  كالعمػـك
لفاتػػو طػابع المحػػاكرة . لممزيػد مػػف التفاصػػيؿ تػأثر بأفكػػار معممػو سػػقراط، كمػػا تػأثر بإعدامػػو الظػالـ، أسػػس أفبلطػػكف الفمسػفة المثاليػػة، يغمػب عمػػى مؤ 

 .80-79.ينظر: ابف أبي اصيبعة، عيكف األنباء، ص
 .37؛ ابف أبي اصيبعة، عيكف األنباء، ص109القفطي، تاريخ الحكماء، ص (4)
 .403الفيرست، ص (5)
 .68طبقات األطباء، ص (6)
 .171تاريخ الحكماء، ص (7)
 .257عيكف األنباء، ص (8)
 .249؛ القفطي، تاريخ الحكماء، ص65؛ ابف جمجؿ، طبقات األطباء، ص110نديـ، الفيرست، صابف ال (9)
ـ(، الػػػكافي بالكفيػػػات، تػػػح: احمػػػد 1363ىػػػػ/764)ت: لصػػػفدم، صػػػبلح الػػػديف خميػػػؿ بػػػف ايبػػػؾا ؛259ابػػػف أبػػػي اصػػػيبعة، عيػػػكف األنبػػػاء، ص (10)

؛ عمػػػػى الػػػرغـ مػػػف الثقػػػة الكبيػػػػرة بيػػػذيف المصػػػدريف، إال أف ىػػػػذه 13/130 (،ـ2000ىػػػػ/1420كتركػػػي مصػػػطفى، دار إحيػػػاء التػػػػراث، )بيػػػركت، 
الترجمػة المعمكمة غير دقيقة، إذ ليس مف المعقكؿ أف يككف ىذا العػالـ الجميػؿ بيػذه العقميػة الماديػة، كىػك صػاحب اإلنتػاج الغزيػر فػي مجػاؿ النقػؿ ك 

 حيث يتصرؼ ىكذا ثانيان.كالتأليؼ أكالن، كما اف الخميفة العباسي لـ يكف مف السذاجة ب
 .257ابف أبي اصيبعة، عيكف األنباء، ص (11)
غمػب يكحنا بف البطريؽ أك يحيى بف البطريؽ: ترجمػاف، أمينػان عمػى الترجمػة، حسػف التأديػة لممعػاني، ألكػف المسػاف فػي العربيػة، ككانػت الفمسػفة أ (12)

لجميكريػػة، كطيمػػاكس، ككػػذلؾ ألرسػػطك الحيػػكاف، كاآلثػػار العراقيػػة كالعػػالـ، عميػػو مػػف الطػػب،  عاصػػر الخميفػػة الرشػػيد كالمػػأمكف، تػػرجـ ألفبلطػػكف ا
 .1/210؛ ابف خمكاف، كفيات األعياف، 11/35ـ . الحمكم، معجـ األدباء، 815ىػ/203كجزء مف كتاب النفس،  تكفي سنة 
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نتيجػػة نشػػاط البػػاحثيف مػػف المسػػمميف كالنصػػارل، كأدل ىػػذا االنفتػػاح إلػػى التعػػاطي فيمػػا بيػػنيـ فػػأثمرى عػػف تعمػػـ السػػرياف لمغػػة 
يػو العػرب كالمسػممكف، ككػاف ليػـ الفضػؿ الكثيػر فػي العربية، كشجعيـ في ذلؾ يكنانية التي أصبحت األساس الذم اعتمد عم

 .(2)نقؿ الفمسفة كالعمـك إلى العربية في العصر العباسي
، كخػدـ السػرياف العمػـ كالفمسػفة بمػا ترجمػكا مػف (3)نخمص إلى القكؿ، كـر الخمفاء العباسييف الذيف قدمكا الحفاكة لمسرياف 

 ر الكبير ككسيط لنقؿ العمـك كالمعارؼ مف اليكنانية إلى العربية .كتب الفمسفة االف المغة السريانية كاف ليا الدك 
 

 المحور الثالث
 (4)حركة التػعريب والترجمػة 

أثرت الفتكحات اإلسبلمية كالفكر اإلسبلمي أثػران كبيػران فػي عمميػة التعريػب، كألجػؿ تحقيػؽ: المسػاكاة بػيف مختمػؼ األمػـ 
مػػف الػػببلد المفتكحػػة، ىػػذا اإلقبػػاؿ الشػػديد كػػاف لػػو أثػػره فػػي إقبػػاليـ عمػػى تعمػػـ كالشػػعكب أقبػػؿ العػػرب عمػػى التػػزكج باألجنبيػػات 

تقانيا  .(5)العربية كا 
كلػػـ يمبػػث الخمفػػاء أف انشػػأكا فػػي جميػػع المػػدف الميمػػة مراكػػز عمميػػة، كجمعػػكا فييػػا كػػؿ عػػالـ قػػادر عمػػى ترجمػػة عمػػـك 

 .(6)ريانية إلى العربيةاليكناف ككتبيـ، كالسيما كتب أرسطك كجالنيكس كغيرىـ كنقميا مف الس
كلػـ يػدـ اكتفػاء العػػرب بمػا نقػؿ إلػػى لغػتيـ طػكيبلن، فقػػد تعمػـ عػدد غيػر قميػػؿ مػنيـ المغػة اليكنانيػػة، ليسػتقكا منيػا مباشػػرة 

 .(7)فأصبحت مينة الترجمة، عمبلن كراثيان يتكلى عميو مف األسرة الكاحدة تمك األخرل
العصػػر األمػػكم، ككانػػت عمػػى األغمػػب جيػػكد فرديػػة كعمػػى نطػػاؽ بػػدأت المحػػاكالت األكلػػى فػػي تعريػػب العمػػـك خػػبلؿ 

، كاقتصرت عمى العمـك العممية: الطػب، كالفمػؾ، كالعمػـك العقميػة: المنطػؽ، كالفمسػفة كاليندسػة، كأسػماء أشػياء عرفيػا (8)ضيؽ
، كأسػماء طبيػة أك نباتيػة: أك كممػات نصػرانية إلػى العربيػة كػاف مػف  ، كأكؿ كتػاب طبػي تػرجـ(9)العرب بعد اتصػاليـ بػػ: الػرـك

 .(11()10)ـ( كىك كناش683ىػ/64خبلفة مركاف بف الحكـ األمكم )

                                                                                                                                                                                     

الطػػب كأعظػػـ أطبػػاء عصػػره، أكؿ مػػدكف لكتػػب  ؽ.ـ، أبػػك377ؽ.ـ، كتػػكفي حػػكالي سػػنة  460ابقػػراط: ابػػف اقميػػدس بػػف ابقػػراط، كلػػد حػػكالي سػػنة  (1)
الطػػب، خمصػػو مػػف آثػػار الفمسػػفة كظممػػات الطقػػكس السػػحرية معتمػػدان عمػػى المػػنيج العممػػي  فػػي مبلحظػػة الحػػاالت المرضػػية، نسػػبت لػػو الكثيػػر مػػف 

لسػػبب مكجػكد الشػفاء، إنمػػا المؤلفػات، صػاحب فكػػرة القسػـ الشػيير الػػذم يقسػمو األطبػاء قبػػؿ مزاكلػة مينػة الطػػب، مػف حكمػو: كػػؿ مػرض معػركؼ ا
 .174نأكؿ لنعيش، ال نعيش لنأكؿ، ليس معي مف فضيمة العمـ، إال عممي بأني لست العالـ . ينظر: ابف أبي اصيبعة، عيكف األنباء، ص

 .39صاعد األندلسي، طبقات األمـ، ص؛ 4/95؛ الخطيب البغدادم، تاريخ بغداد، 411ابف النديـ، الفيرست، ص (2)
 .169؛ القفطي، تاريخ الحكماء، ص63، طبقات األطباء، صابف جمجؿ (3)
 يقػػاؿ، تػػرجـ الكػػبلـ: اذا بٌينػػو كأكضػػحو، كيقػػػاؿ: تػػرجـ كبلمػػو، إذا فسػػره بمسػػاف غيػػػره، كتػػرجـ كػػبلـ غيػػره كعنػػو: نقمػػػو مػػف لغػػة إلػػى أخػػرل، كمنػػػو (4)

 .4/1566الترجماف . ينظر: الجكىرم، الصحاح، 
بيػػػػػػػركت، )ـ(، الػػػػػػػبخبلء، دار الفكػػػػػػر، 869ىػػػػػػػ/ 255) ت: ؛ الجػػػػػػاحظ، أبػػػػػػػك عثمػػػػػػاف عمػػػػػػػرك بػػػػػػف بحػػػػػػػر1/42الشيرسػػػػػػتاني، الممػػػػػػؿ كالنحػػػػػػػؿ،  (5)

 .2/10، ـ(1960ىػ/ 1379، )مصر، 2البياف كالتبييف، تح: عبد السبلـ محمد ىاركف، مكتبة الخانجي، طـ(، 1967ىػ/1386
 .257بعة، عيكف األبناء، ص؛ ابف أبي اصي125؛ القفطي، تاريخ الحكماء، ص379ابف النديـ، الفيرست، ص (6)
 .32ـ(، ص1997المقريزم، شذكر العقكد في ذكر النقكد، نشر جيرارد، )د.ـ،  (7)
ـ(، كشػػؼ الظنػػكف عػػف اسػػامي الكتػػب كالفنػػكف، دار 1657ىػػػ/ 1067؛ حػػاجي خميفػػة، مصػػطفى بػػف عبػػد ا)ت 338ابػػف النػػديـ، الفيرسػػت، ص (8)

ـ(، أبجػػد 1889ىػػػ/1307جي، أبػػك الطيػػب محمػػد صػػديؽ خػػاف بػػف حسػػف بػػف عمػػي الحسػػيني، )ت؛ الٌقنػػك 1/681د.ت(،  -إحيػػاء التػػراث، )بيػػركت
، قدـ لو كراجعو: عبدا بف إبراىيـ األنصارم، المكتبة العصرية لمطباعة كالنشر، )بيركت  .2/252ـ(، 1992ىػ/1412 -العمـك

 .1/281، )بيركت، د.ت (، 3أميف، ضحى اإلسبلـ، دار الكتاب العربي، ط (9)
 .4/347كناش جمعيا كناشات: أكراؽ تجعؿ كالدفتر يقٌيد فييا الفرائد كالشكارد . ينظر: الزبيدم، تاج العركس،  (10)
 .29/31؛ الصفدم، الكافي بالكفيات، 250؛ ابف أبي اصيبعة، عيكف األنباء، 80؛ القفطي، تاريخ الحكماء، ص411ابف النديـ، الفيرست، ص (11)
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تكسػػعت حركػػة التعريػػب خػػبلؿ القػػرف األكؿ اليجػػرم/ السػػابع المػػيبلدم بتػػأثير النصػػارل كرغبػػة بعػػض األمػػكييف، فكػػاف 
اليكنػاف إلػى المغػة العربيػة، كأنػو  ، أكؿ مف ترجـ كتب(1)ـ(، الممقب بػ: حكيـ آؿ مركاف 704ىػ/85خالد بف يزيد األكؿ )ت: 

،  (4)، ككصفو ابف النديـ(3)، ككضع فييا المؤلفات(2)اشتغؿ في الكيمياء قائبلن: "كاف فاضبلن في نفسو، كلو ىمة كمحبػة لمعمػـك
 خطر ببالو الصنعة".

 ـ(، تعريػػب كتػػب الطػػب، فػػأمر بنشػػر كتػػاب الطػػب الشػػرعي،719-717ىػػػ/ 101-99كشػػجع عمػػر بػػف عبػػد العزيػػز )
فػػي عيػػد الخميفػػة مػػركاف بػػف الحكػػـ كقػػد كجػػده فػػي خػػزائف  (5)الػػذم نقمػػو إلػػى العربيػػة متطبػػب مػػف البصػػرة، يػػدعى: ماسػػرجكيو 

 .(6)الكتب بػ: ببلد الشاـ
الػػػذم تػػػرجـ كثيػػػران مػػػف الكتػػػب اليكنانيػػػة إلػػػى  (7)كأشػػػير مػػػف قػػػاـ بػػػدكر التعريػػػب فػػػي العصػػػر األمػػػكم: يعقػػػكب الرىػػػاكم

ف حركػة الترجمػة كالتعريػب قػد سػبقت العصػر العباسػي السػيما فػي مجػاؿ األسػس كالمبػادئ التػي تػـ ، كعمى ىذا، فا(8)العربية
 مف خبلليا انتقاء  نكع المادة المعٌربة، قدر تحقيقيا لفائدة عممية معينة.

أصػبحت أما في العصر العباسي األكؿ، فقد خدـ السرياف، العمـ كالفمسفة بمػا ترجمػكا مػف كتػب الفمسػفة اليكنانيػة التػي 
 .(9)األساس الذم اعتمد عميو العرب كالمسممكف، ككاف ليـ الفضؿ الكبير في نقؿ الفمسفة كالعمـك إلى العربية 
، أحػد القصػاص (10)أقبؿ كثير مػف الفػرس عمػى تعمػـ المغػة العربيػة كالتثػػقؼ بادابيػا، كمػنيـ مكسػى بػف سػيار االسػكارم

دنيا كانػػت فصػػاحتو بالفارسػػية فػػي كزف فصػػاحتو بالعربيػػة، ككػػاف فػػي قػػائبلن: "كمػػف أعاجيػػب الػػ (11)الػػذم أعجػػب بػػو الجػػاحظ
المشيكر يجمس العرب عف يمينو كالفرس عف يساره، فيقرأ اآلية مف كتاب ا، كيفسرىا لمعرب بالعربية، ثـ ييحٌكؿ كجيو إلػى 

 الفرس فيفسرىا ليـ بالفارسية، فبل يدرل بأم لساف ىك أبيف".

                                                           

ـ(، تػاريخ دمشػؽ، تػح: عمػرك بػف غرامػة العمػركم، دار الفكػر، )بيػركت، 1175ىػػ/571)ت:عمػي بػف الحسػف بػف عبػدا القاسػـابف عساكر، أبػك  (1)
إسػماعيؿ بػف عمػر  ابػف كثيػر، ابػك الفػدا، ؛ 1/210؛ ابػف خمكػاف، كفيػات األعيػاف، 11/35؛ الحمكم، معجػـ األدبػاء، 5/116 ـ(،1995ىػ/1415

 .8/236، ـ(1986ىػ/1407اية كالنياية، تح: عمي شبرم، دار الفكر، )بيركت، ـ( ف البد1372ىػ/774)ت:القرشي الدمشقي
 .9/412ابف خمكاف، كفيات األعياف،  (2)
 .69؛ بارتكلد، الحضارة اإلسبلمية، ص303ابف النديـ، الفيرست، ص (3)
 .419الفيرست، ص (4)
لػى العربيػة الػذم كحػده الخميفػة األمػكم عمػر بػف عبػد العزيػز )رحمػو ا(، فػي ماسرجكية: ييكدم المذىب سػريانيان، تػكلى تفسػير كتػاب اىػرت بػف أعػيف إ (5)

 .333-1/232خزائف الكتب، كلو مف الكتب كناش، كتاب في الغذاء، ككتاب في العيف، شيرتو في الطب. ينظر: ابف أبي اصيبعة، عيكف األنباء، 
 .163ابف أبي أصيبعة، عيكف األنباء، ص (6)
ـ كتمقػى عمكمػو 640ىػػ/ 20ب الرىاكم، ىك أسقؼ الرىا أحد أشير الكتاب، كلد في بمدة عيف دابا بالقرب مف حمب حػكالي سػنة الممفاف مار يعقك  (7)

ئػػات مػػف بػػػ: ديػػر قنشػػريف الشػػيير، كانتقػػؿ الحقػػان إلػػى اإلسػػكندرية ليكمػػؿ دراسػػتو البلىكتيػػة عمػػؿ عمػػى تطػػكير نظػػاـ تنقػػيط المغػػة السػػريانية، خمٌػػؼ الم
 ـ. ينظػػػػػػػر:708ىػػػػػػػػ/91ات فػػػػػػػي مكاضػػػػػػػيع متنكعػػػػػػػة فػػػػػػػي البلىػػػػػػػكت كالفمسػػػػػػػفة، كالتػػػػػػػاريخ، كالمغكيػػػػػػػات، تػػػػػػػكفي سػػػػػػػنة الكتػػػػػػػب كالمخطكطػػػػػػػ

Ar.wikipedia.org/wiki 
 .162أميف، فجر اإلسبلـ، ص (8)
 عػادؿ ىامػؿ، ؛ الجػادر،382؛ القفطػي، تػاريخ الحكمػاء، ص136؛ صػاعد األندلسػي، طبقػات األمػـ، ص170ابف جمجؿ، طبقػات األطبػاء، ص  (9)

جانػػب مػػف تػػاريخ المغػػة السػػريانية فػػي العػػراؽ، بحػػث ضػػمف: نػػدكة األصػػؿ المشػػترؾ لمغػػات العراقيػػة القديمػػة، منشػػكرات المجمػػع العراقػػي، )بغػػػداد، 
 .142-141ـ(، ص1999

مجمػس مشػيكر فػي نسبة إلى أسكارية، قرية مف قػرل اصػبياف، أحػد القصػاص مػف أىػؿ البصػرة، لػو ركايػة ضػعيفة لمحػديث كيقػاؿ: كػاف قػدريان، لػو  (10)
 بػف ـ، ينظػر: المحيػي، محمػد أمػيف بػف فضػؿ ا767ىػػ/150مسجد البصرة، الذم يعد مع المربد مف أشير المراكز الثقافية في البصرة، تػكفي سػنة 

 ؛4/435(، حػػادم عشػػر، دار صػػادر، )بيػػركت، د.تـ (، خبلصػػة األثػػر فػػي أعيػػاف القػػرف ال1699ىػػػ/ 1111)ت: محػػب الػػديف الحمػػكم الدمشػػقي
 .7/323ـ(، 2002ىػ/ 1423ـ(، األعبلـ، دار العمـ لممبلييف، )بيركت، 1986ىػ/ 1396الزركمي، خير الديف محمد بف محمد بف فارس،) ت: 

 .1/139البياف كالتبييف،  (11)
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غة العربية كآدابيا ىك نتيجة لبلختبلط بيف العرب كالفرس، فضبلن عف رغبتيـ في معرفػة أدبيػات إف نبكغ الفرس في الم
 الديف اإلسبلمي ليس بكاسطة المغة الفارسية، إنما بمغة العرب التي نزؿ عمييا القرآف الكريـ.

ىػـ مػا عيػٌرب مػف كتػب كأ (1)كاف ما نقؿ عف اليندية كتب الطب، كالنجـك كالرياضيات، كالحساب، كبعض كتب السحر
، كأمػر المنصػكر بترجمتػو إلػى العربيػة، كبػأف (2)اليند: كتاب عيرؼ بػ: )السند ىند( لمؤلفو )براىما جكبتا( فػي حركػات النجػـك

، الذم الؼ عمى نيجو كتاب يعرفو الفمكيكف باسـ: (3)يؤلؼ كتاب عمى نيجو كعيد بيذا العمؿ إلى محمد بف إبراىيـ الفزارم
 .(4)لكبير(، كقاد ىذا الكتاب إلى أبحاث كثيرة في الفمؾ، كمنو أيضان عرؼ العرب نظاـ األرقاـ كاألعداد اليندية)السند ىند ا

بػػدأت حركػػة تعريػػب كاسػػعة النطػػاؽ فػػي النػػكاحي العمميػػة كالثقافيػػة فػػي العصػػر العباسػػي األكؿ منػػذ خبلفػػة أبػػي جعفػػر 
، كىك أكؿ مف راسؿ ممؾ الرـك يطمب منو كتب الحكمة، فبعث المنصكر، الذم كاف شغكفان بالطب كاليندسة، كيعتقد بال نجـك

 .(5)إليو كتاب أقميدس
ـ(، فيمسػكؼ العػرب كأحػد العقػكؿ الكبػرل فػي تػاريخ العػالـ 873ىػػ/256)ت: (6)كما اسػتيؿ أبػك يكسػؼ يعقػكب الكنػدم

ة، كاألفبلطكنيػة عػف طريػؽ الترجمػة آنذاؾ، نشاطو الفكرم الذم لـ يقتصر عمى تعريؼ أبناء جمدتو بالفمسفة األرسطكطاليسػي
فحسب، بؿ تجاكز إلى تكسيع آفاقيـ العقمية، بما أنتج مف دراسات في التاريخ الطبيعي، كعمـ الظكاىر الجكيػة مكتكبػة بػركح 

 .(7)تمؾ الفمسفة
نيػػا بمػػا نسػػتنتج أف الحضػػارة اليكنانيػػة كاإلغريقيػػة، كانػػت مكضػػع اىتمػػاـ العػػرب المسػػمميف، لػػيس لتطبيقيػػا بػػؿ لؤلخػػذ م

 يتكافؽ كتعاليـ اإلسبلـ، السيما: تمؾ النظريات العممية أك الفمسفية، لفبلسفة برعكا في ىذا المجاؿ.
كقػػد عنػػي الخمفػػاء العباسػػيكف منػػذ فاتحػػة عصػػرىـ بيػػذا النقػػؿ عنايػػة شػػديدة، فػػأنفقكا عميػػو مػػف المػػاؿ العػػاـ مبػػالو كثيػػرة، 

، بقكلػػو: "كػػاف أكؿ خميفػػة قػػٌرب المنجمػػيف كعمػػؿ (8)صػػفو المسػػعكدميتقػػدميـ فػػي ذلػػؾ الخميفػػة أبػػك جعفػػر المنصػػكر الػػذم ك 
 بأحكاـ النجـك ... كىك أكؿ خميفة ترجمت لو الكتب مف المغات األعجمية إلى العربية".

كدالالت ىذا الرأم، اف الدكلة العربية اإلسػبلمية فػي العصػر العباسػي األكؿ تطمعػت بعػيف االىتمػاـ، لمػا كصػمت إليػو 
نسانية.األمـ األخرل   مف منجزات عممية يمكف تكظيفيا في خدمة الدكلة العباسية عمى مختمؼ تخصصاتيا، صرفة، كا 

                                                           

اريخ مختصػر تػاريخ تػ ،ـ(1286ىػػ/685)ت:ك الفػرج بػف ىػارف بػف تكمػو الممطػي؛ ابف العبرم، غريغكريكس  أب170القفطي، تاريخ الحكماء، ص (1)
ىػػ/ 1412، )بيػركت،3الدكؿ أك تاريخ الدكؿ السرياني، أك تاريخ الزماف، تح: أنطكاف صالحاني اليسكعي، ترجمػة: السجسػتاف ارممػة، دار الشػرؽ،ط

 .52(، ص1975، )الككيت، 111، إصدار رابطة األدباء، العدد مجمة البياف؛ مصطفى، شاكر، التعريب في اإلسبلـ، 237ـ(، ص1992
 .86ابف النديـ، الفيرست، ص (2)
ر إلػى محمد بف إبراىيـ الفزارم: ىك عالـ فمكي كرياضي، كلد بالككفة ألسرة عربيػة أصػيمة، تتممػذ عمػى يػد أبيػو، أبػي اسػحؽ إبػراىيـ الفػزارم، ىػاج (3)

صػػنع أكؿ اسػطرالب فػػي اإلسػبلـ، كػػاف مكلعػػان بغػداد، درس المغػػة السنسػكرينة )لغػػة العمػـ فػػي الينػػد( ثػـ انضػػـ إلػى فريػػؽ الترجمػة فػػي بيػػت الحكمػة، 
، تػػكفي سػػنة:  بعمػػـ األرصػػاد مػػف مؤلفاتػػو فػػي عمػػـ الفمػػؾ: كتػػاب المقيػػاس لمػػزكاؿ، كتػػاب العمػػؿ باإلسػػطرالب ذات الحمػػؽ، كقصػػيدة فػػي عمػػـ النجػػـك

 .5/2294؛ الحمكم، معجـ األدباء، 205ـ . ينظر: القفطي، تاريخ الحكماء، ص796ىػ/180
ـ(، 2000، )بيػػػركت، 8يػػػد، شػػمس العػػػرب تسػػػطع عمػػى الغػػػرب، ترجمػػة: فػػػاركؽ بيضػػػكف كآخػػراف، دار صػػػاعد لمطباعػػة كالنشػػػر، طىكنكػػة، زيغر  (4)

 .74-73ص
 .379حاجي خميفة، كشؼ الظنكف، ص (5)
رأم ينسػب إليػو ـ، كػاف عيػده عيػد الترجمػة كالتعريػب إال أف الكنػدم كػاف فيمسػكفان قػديران صػاحب 801ىػػ/185ىك عربػي خػالص مسػمـ، كلػد سػنة  (6)

ة زىػػاء مػػائتيف كسػػبعيف كتابػػان كرسػػالة فػػي المنطػػؽ كالفمسػػفة كالنجػػـك كالحسػػاب كاليندسػػة كالطػػب كحتػػى فػػي أصػػكؿ العقائػػد الدينيػػة، درس فػػي البصػػر 
طبقػػػات  ؛ ابػػف جمجػػػؿ،357كبغػػداد، كبػػػو بػػدأت الفمسػػػفة اإلسػػبلمية، كػػػاف معاصػػر لممػػػأمكف كالمعتصػػـ بػػػا العباسػػي . ابػػػف النػػديـ، الفيرسػػػت، ص

 .172؛ ابف أبي اصيبعة، عيكف االنباء، ص98؛ القفطي، تاريخ الحكماء، ص136؛ صاعد األندلسي، طبقات األمـ، ص74-73األطباء، ص
 .40؛ برككمماف، تاريخ الشعكب اإلسبلمية، ص229؛ ابف أبي اصيبعة، عيكف األنباء، ص204ابف النديـ، الفيرست، ص (7)
ـ(، مػركج الػذىب  كمعػادف الجػكىر، تػح: محمػد محػي الػديف عبػد الحميػد، دار الفكػر، 957ىػػ/346بف الحسيف، ت المسعكدم، أبك الحسف عمي  (8)

 .4/241ـ(، 1973ىػ/ 1393، )بيركت، 5ط
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 (2)كبيػػػر األطبػػػاء فػػػي بيمارسػػػتاف (1)ـ، جكرجيػػػكس بػػػف جبريػػػؿ بػػػف بختيشػػػكع765ىػػػػ/ 148اسػػػتدعى المنصػػػكر سػػػنة 
كممػف لمػع اسػميـ فػي عصػر ، (4)إلػى العربيػة، كرئيس مدرستو؛ ليككف بجانبو، كقد نقؿ كتبان كثيرة مف اليكنانية (3)جنديسابكر

 .(5)ـ( إذ عيني بنقؿ مجمكعة مف كتب الطب اليكناني796ىػ/180المنصكر في الترجمة أبك يحيى البطريؽ )ت: 
كفي مجاؿ أسماء العقاقير، كاف حنيف بف اسحؽ، يضع فػي بعػض األحيػاف المصػطمح اليكنػاني السػـ عقػار مػا يقابمػو 

: " كػػاف حنػػيف بػػف اسػػحؽ فاضػػبلن فػػي صػػناعة الطػػب، (6)لفارسػػية، كبيػػذا الخصػػكص قػػاؿ ابػػف النػػديـ بالعربيػػة كالسػػريانية كا
فصيحان بالمغة اليكنانية كالسريانية كالعربية "؛ ليذا أيختير حنيف لمترجمة كأؤتمف عمييا،كعيف ليا كتابان عػالميف بالترجمػة، كػانكا 

 .(7)يترجمكف كيراجع حنيف ما ترجمكا
مػػة فػػي عصػػر الرشػػيد ككزرائػػو البرامكػػة نشػػاطان كاسػػعان، كأككػػؿ الرشػػيد ىػػذه الميمػػة إلػػى يكحنػػا بػػف نشػػطت حركػػة الترج

، ككػػاف طبيبػػان مػػف مدرسػػة جنديسػػابكر، فقػػد تػػرجـ الكتػػب الطبيػػة القديمػػة، كعٌينػػو أمينػػان عمػػى الترجمػػة، ككضػػع كٌتابػػان (8)ماسػػكيو
أف أمانة الترجمة، تعني أنيا مسؤكلية كبرل، كالبػٌد مػف تبػادؿ الثقػة ، األمر الذم يضعنا أماـ حقيقة (9)حٌذاقان يكتبكف بيف يديو

 مع مف يتكالىا، كىك تعبير عف ركح التعايش كالتسامح الذم كاف سائدان بيف الخميفة كغير المسمميف .
بلتينيػة كلمبرامكة فضؿ في إذكاء الترجمة حينئذ، فقد شػجعكا مػا اسػتطاعكا عمػى نقػؿ الكتػب النفيسػة إلػى العربيػة مػف ال

أطبػػاء الينػػد مثػػؿ  (11): "اجتمػػب يحيػػى بػػف خالػػد البرمكػػي(10))الركميػػة( كاليكنانيػػة كالفارسػػية كالينديػػة، كعػػف ذلػػؾ قػػاؿ الجػػاحظ
                                                           

ة، نػاؿ كانت لو خبرة  بصناعة الطب كمعرفة بالمداكاة كأنكاع العبلج، خدـ بصناعة الطب لػدل الخميفػة المنصػكر، ككػاف حظيػان عنػده رفيػع المنزلػ (1)
بػػو،  منػػو أمػػكالن جزيمػػة، كقػػد نقػػؿ لممنصػػكر كتبػػان كثيػػرة مػػف كتػػب اليكنػػانييف إلػػى العربيػػة، اسػػتدعاه المنصػػكر مػػف جنديسػػابكر لمعالجتػػو مػػف مػػرض ألػػـ

الشػراب فػأمر فعالجو كفرح بو الخميفػة فرحػان شػديدان كأمػر أف يجػاب إلػى كػؿ مػا يسػأؿ، كبعػد أيػاـ عػرؼ الخميفػة تغٌيػر فػي كجيػو، كعمػـ أنػو مينػع مػف 
؛ القفطػي، 65كزيره أف يحضره لػو بنفسػو مػف قطربػؿ كحمػؿ منيػا إلػى غايػة مػا أمكنػو مػف الشػراب الجيػد. ينظػر: ابػف جمجػؿ، طبقػات األطبػاء، ص

الجميمي، د. رشيد، حركة الترجمة في المشرؽ اإلسػبلمي فػي القػرنيف ؛ 184-183؛ ابف أبي اصيبعة، عيكف األنباء، ص382تاريخ الحكماء، ص
. كىنػػػا نؤكػػػد أىميػػػة الحريػػػة التامػػػة التػػػي منحيػػػا الخميفػػػة  178، صالثالػػػث كالرابػػػع لميجػػػرة، الكتػػػاب كالتكزيػػػع كاالعػػػبلـ كالمطػػػابع، )بنغػػػازم، د.ت(

 المنصكر ليذا الطبيب، كىذا دليؿ عمى التعايش كالتسامح الديني المذاف أبداىما الخميفة تجاه اآلخر.
. أصػػميا فارسػػي كمعناىػػا )محػػؿ المػػريض( كانػػت ليػػا أثػػرا 485فى. سػػيد احمػػد كآخػػركف، المعجػػـ الكسػػيط، ص( بيمارسػػتاف: دار المرضػػى، المستشػػ2)

 لمعػػػبلج، كأيضػػػا معاىػػػد لتػػػدريس الطػػػب، ككانػػػت البيمارسػػػتانات مستشػػػفيات عامػػػة تعػػػالج فييػػػا األمػػػراض الباطنيػػػة كالرمديػػػة كالعقميػػػة، كتمػػػارس فييػػػا
ىػـ أكؿ مػف فػرؽ بػيف المستشػفى العػاـ كدكر العجػزة كالمصػحات التػي تعػزؿ فييػا المجػانيف، كأصػحاب العمميات الجراحية، ككاف األطباء المسممكف 

 .ar.wikipedia. org. األمراض الخطيرة مثؿ الجذاـ، ينظر: المكسكعة الحرة بيمارستاف
فبلسػػفة اليكنػػاف الػػذيف اضػػطيدكا مػػف قبػػؿ  جنديسػػابكر: تقػػع فػػي إقمػػيـ خكزسػػتاف، بناىػػا األكاسػػرة إلسػػكاف أسػػرل الػػرـك فييػػا، كبعػػد ذلػػؾ احتضػػنت (3)

األميػػر جسػػتنياف، كقػػد أكػػرميـ كسػػرل أنكشػػركاف كشػػجعيـ عمػػى تػػأليؼ كتػػب الفمسػػفة أك نقميػػا إلػػى الفارسػػية، كبنػػى ليػػـ مارسػػتانان كمدرسػػة طبيػػػة، 
 .1/170أصبحت أشير المراكز . ينظر: الحمكم، معجـ البمداف، 

 .37ابف أبي اصيبعة، عيكف األنباء، ص (4)
 .42المصدر نفسو، ص (5)
 .294الفيرست، ص (6)
 .69-68ابف جمجؿ، طبقات األطباء، ص (7)
ـ(، كلد  يكحنا في مدينة جنديسػابكر، تعمػـ الطػب فػي مدرسػتيا، ىػاجر إلػى بغػداد فػي 857ىػ/  243أبك زكريا يكحنا بف ماسكيو النسطكرم )ت:  (8)

قان بأبيو الذم كاف يعمؿ في المارستاف، لو مجمس كاف يعقده في بيتو يضػـ كبػار عممػاء عصػره، بداية القرف الثالث اليجرم، التاسع الميبلدم، ممتح
. ىك أكؿ طبيب مارس التشريح، تػرؾ مؤلفػات ذات قيمػة عمميػة فػي العمػـك الطبيػة المختمفػة منيػا: كتػاب البرىػاف، ككتػاب البصػر، ككتػاب الكمػاؿ..

 .1/247؛ ابف أبي اصيبعة، عيكف األنباء، 38اريخ الحكماء، ص؛ القفطي ت65ينظر: ابف جمجؿ، طبقات األطباء، ص
 . 1/680؛ حاجي خميفة، كشؼ الظنكف، 1/175؛ ابف اصيبعة، عيكف األنباء، 249القفطي، تاريخ الحكماء، ص (9)
 .1/92البياف كالتبييف،  (10)
و امرأتػو مػع ابنيػا الفضػؿ بػف يحيػى كربػاه، فممػا كلػي الرشػيد ىك أبك عمػي، كالػد جعفػر البرمكػي، ضػـ إليػو الخميفػة الميػدم كلػده ىػاركف، ارضػعت (11)

عرؼ لو حقو، ككاف يقػكؿ: ىػذا أبػي، مفكضػان أمػكر الخبلفػة إليػو، كلػـ يػزؿ كػذلؾ حتػى نكػبيـ بقتػؿ جعفػر، كحػبس يحيػى فػي الرقػة مػع أكالده حتػى 
د بػػػف عبػػدا  بػػػف مسػػػمـ ابػػػف قتيبػػة ,أبػػػك مسػػػمـ محمػػـ، كػػػاف كريمػػػان، فصػػيحان، ذا رأم سػػػديد، كفػػي أمػػػكره خيػػػر كصػػبلح. 805ىػػػ/ 190تػػكفي سػػػنة 
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كبازيكر، كقميرقؿ، كسندباد كفػبلف كفػبلف "، كقػد عممػكا فػي البيمارسػتاف الكبيػر فػي بغػداد، كسػرعاف مػا اسػتعربكا كشػارككا ىػـ 
ليند في نقؿ بعض الكنكز اليندية خاصة في الطب كالعقاقير، كشػمؿ نقميػـ صػحيفة طكيمػة فػي قكاعػد كغيرىـ مف مستعربة ا

 .(1)الببلغة سجٌميا الجاحظ في كتابو، كما شمؿ قصة السندباد ككتبان كثيرة في الحكايات كاالسماء مما تكلع بو العاٌمة
كؿ، عامػؿ جػذب لبقيػة األقػكاـ مػف أمػـ أخػرل كديانػات كانت الدكلة العربية اإلسبلمية، السيما في العصر العباسػي األ

 مختمفة، فاستعربكا، لما كجدكا مف خصاؿ تعبر عف ركح التعايش كالتسامح الديني الذم ساد في ىذا العصر.
ازدادت عنايػػة الرشػػيد كاىتمامػػو بتعريػػب الكتػػب، فػػأمر بترجمػػة جميػػع الكتػػب اليكنانيػػة، كمػػا كٌسػػع ديػػكاف الترجمػػة الػػذم 

منصكر لنقؿ العمـك إلى العربية، كزاد عدد مكظفييا كما تـ نقؿ كتب حكماء الفرس التي جمعت مػف خراسػاف كفػارس أنشأه ال
 .(2)إلى المغة العربية

كليس مف مقصد لياركف الرشيد في ترجمة الكتػب كنقميػا إلػى المغػة العربيػة، إال إلغنػاء الفكػر العربػي مػف عمػـك األمػـ 
لـ تصؿ إلى العرب بحكـ طبيعة حياتيـ، كمعاشيـ، كاف مػا كجػدكه مػف عمػـك كمعػارؼ، شػٌكؿ  األخرل كاالنفتاح عمى ثقافات

 نيضة عممية كفكرية أسيمت في االزدىار الحضارم.
ػمف  ، كأخػذ ييضَّ كلما تكلى المأمكف الخبلفة، اىتـ بتعريب عمـك األكائؿ كاقتدل بسياسة كالده الرشيد في اىتمامػو بػالعمـك

الرـك إرسػاؿ كتػب الحكمػة، فكػاف أحػد شػركط الصػمح بينػو كبػيف ميخائيػؿ الثالػث، اف ينػزؿ لممػأمكف شركط الصمح مع ممكؾ 
عػػف إحػػدل المكتبػػات الشػػييرة فػػي القسػػطنطينية، ككػػاف مػػف بػػيف ذخائرىػػا الثمينػػة، كتػػاب بطميمػػكس فػػي الفمػػؾ، فػػأمر المػػأمكف 

 .(3)بتعريبو كسماه: المجسطي
، يدؿ داللة كاضحة عمى اىتمامو برقي الدكلة العباسية في المجػاالت العمميػة إف ىذا االتفاؽ بيف المأمكف كممؾ الرـك

بمغػػت حركػػة التعريػػب أشػػدىا فػػي عصػػر المػػأمكف، إذ ك  كالفمسػػفية بمػػا يجعػػؿ منيػػا امػػة مكاكبػػة لحضػػارات بقيػػة األمػػـ األخػػرل.
ة العربيػػة اإلسػػبلمية الجديػػدة، كعمػػـك حػػرص عمػػى نقػػؿ مػػا يتفػػؽ مػػع العقميػػة العربيػػة الجديػػدة، فبمػػو التمػػازج الثقػػافي بػػيف الثقافػػ

 ، كبيذا التمازج الثقافي تكلدت معايشة حقيقية بيف المسمميف كغير المسمميف.(4)األكليف درجة كبيرة مف التقدـ
إف ازدىػػار التعريػػب ال يعطػػي ميػػزة لممػػأمكف أكثػػر مػػف ككنػػو رمػػزان لمعصػػر، كلػػيس بػػالمحرؾ، كال الباعػػث لػػو إذ لػػـ يبػػؽ 

 -فػي جانػب كبيػر منػو  –ـ(، ككػاف تشجيعو لمعممػاء 829-819ىػ/ 214-204د أكثر مف عشر سنكات )المأمكف في بغدا
عمػػبلن سياسػػيان أكثػػر ممػػا ىػػك عمميػػان، ككػػؿ مػػا فعمػػو المػػأمكف فػػي ىػػذا المجػػاؿ، أنػػو كٌسػػع دائػػرة الترجمػػة المكجػػكدة فػػي الػػببلط 

 .(5)العباسي
ال مػػاذا سػػيربح كيبػػدك اف ىػػذه الرؤيػػة فييػػا شػػيء مػػف عػػدـ اإلنصػػاؼ، إذ  كػػاف المػػأمكف مكلعػػان بحػػب العمػػـ كالعممػػاء، كا 

سياسػػيان إف ىػػك شػػجع العممػػاء كأجػػزؿى العطػػاء ليػػـ، ككيػػؼ ال يكػػكف المحػػرؾ كالباعػػث لحركػػة جمػػاىير المتعممػػيف كالمتػػرجميف، 
جػػراء المناقشػات كالمنػاظرات األدبيػػة كالحمقػات الدراسػية ال عمميػػة، كبحريػة تامػة كفػػي كعصػره تمٌيػز بغػػزارة التػأليؼ كالترجمػة، كا 

 أغمب األحياف اشترؾ ىك فييا فعميان.
                                                                                                                                                                                     

فخر الػديف محمػد بػف عمػي ؛ ابف الطقطقي، 1/50ـ(، 1986ىػ/1406ـ(، عيكف األخبار، دار الكتب العممية، )بيركت، 889ىػ/376)ت:الدينكرم
؛ 180-179ـ(، ص1965ىػػػ/1385 ـ(، الفخػػرم فػي اآلداب السػػمطانية كالػدكؿ اإلسػػبلمية، دار بيػركت، )بيػػركت،1309ىػػ/709)ت: بػف طباطبػػا

 .90-9/87الذىبي، سير أعبلـ النببلء، 
 .424ابف النديـ، الفيرست، ص (1)
 .1/179 ، )بيركت، د.ت (،3ضحى اإلسبلـ، دار الكتاب العربي، ط؛ أحمد أميف، 247ابف النديـ، الفيرست، س (2)
فػػي الفمػػؾ عنػد المسػػمميف، كعنػػد األكربيػػيف فػي القػػركف الكسػػطى. ينظػػر: ابػػف  المجسػطي: معنػػاه الترتيػػب الكبيػػر فػي عمػػـ الفمػػؾ، ككػػاف المرجػع ليػػـ (3)

 .1/680؛ جكاد عمي تاريخ العرب قبؿ اإلسبلـ، 2/458؛ حاجي خميفة، كشؼ الظنكف، 339النديـ، الفيرست، ص
 .339ابف النديـ، الفيرست، ص (4)
؛ مصػػطفى، شػػاكر، التػػاريخ العربػػي 351ـ(، ص1927ىػػػ/ 1345لقػػاىرة، ، ) ا2رفػػاعي، أحمػػد فريػػد، عصػػر المػػأمكف، دار الكتػػب العمميػػة، طال (5)

 .48-47ـ(، ص1979ىػ/ 1399بيركت، )كالمؤرخكف،دراسة في عمـ التاريخ كمعرفة رجالو، دار العمـ لممبلييف، 
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ال يمكف التغاضي عف الدكر الكبير الػذم تػنيض بػو الترجمػة فػي سػبيؿ ترسػيخ قػيـ التفػاىـ، كالتقػارب بػيف شػتى األمػـ 
أديػػػانيـ:  كالحضػػػارات كالثقافػػػات، كتػػػكفير بيئػػػة خصػػػبة مػػػف التعػػػايش نتيجػػػة االحتكػػػاؾ المباشػػػر بػػػيف العممػػػاء كعمػػػى اخػػػتبلؼ

 اإلسبلمية، كالييكدية، كالنصرانية، كالصابئية كغيرىـ، فيصبح التسامح سمة طبيعية فيما بينيـ.
كانت الترجمة أكلى كسائط االتصاؿ كالنقؿ المعرفي بيف الدكلة العربية اإلسبلمية كغيرىا مف األمـ، كلػكال الترجمػة لمػا 

 .(1)رىـعرفنا عف: أفبلطكف كأرسطك كجالينكس كارخميدس كغي
كلػػػـ يكتػػػؼ المػػػأمكف بترجمػػػة كتػػػب العمػػػـك النافعػػػة إلػػػى العربيػػػة، بػػػؿ أمػػػر بكضػػػعيا مكضػػػع التطبيػػػؽ العممػػػي، فيبنيػػػت 
المراصد، كالمدارس التي أمر فييا بتعمـ الكتب المترجمة، كنبو في عصره، كما تبله كبار المترجميف، كبفضؿ ذلؾ أصػبحت 

 .(2)لنقؿ في العالـبغداد في عصر المأمكف أعظـ مركز لمترجمة كا
فػي بػادم  (3)ـ( الػذم تتممػذ عمػى يػد يكحنػا بػف ماسػكيو810ىػػ/ 260مف أبرز ىؤالء المترجميف حنيف بف اسحؽ )ت: 

، وكػػاف ىػػذا يباعػػد بينػػو وبػػيف يوحنػػا (5)" إف حنينػػًا كػػاف مػػف الصػػيارفة مػػف أىػػؿ الحيػػرة :(4)األمػػر، قػػاؿ ابػػف أبػػي اصػػيبعة
طببوىػػا يختمفػػوف عػػف أىػػؿ الحيػػرة ويكرىػػوف أف يػػدخؿ فػػي صػػناعتيـ أبنػػاء التجػػار، النسػػطوري، ألف أىػػؿ جنديسػػابور ومت

فػأمره أف يخػرج مػػف داره، فتػرؾ حنػيف المجمػػس وخػرج باكيػػًا، وصػمـ عمػى التحػػدي حتػى يتفػوؽ عمػػى الجميػع، وأقسػػـ أف 
مػًا ال يكػوف فػي دىػره مػف يكوف بريئًا مف ديف النصرانية، اف ىو رضيَّ أف يتعمـ الطب، حتى يحكػـ المسػاف اليونػاني إحكا

 .يحكمو إحكامو " 
كػػاف المترجمػػكف النصػػارل أذف، فػػي سػػباؽ مػػع الػػزمف، كتحػػد كاضػػح لمحصػػكؿ عمػػى المعمكمػػة التػػي تطػػكر مػػف قػػدراتيـ 
كتبعث الرضا عنيـ لدل الخميفة العباسي كىذا ترجمة الىتماـ الخميفة بأىؿ الذمة مف العممػاء كالمفكػريف كتشػجيعيـ كالحظػكة 

 لمكانة العمـ في ذلؾ الكقت. الكبيرة
يحان : "إف حنينان غػدا بارعػان بمسػاف العػرب، فصػ(6)كممف شيد براعة حنيف بف اسحؽ في المغة اليكنانية، قكؿ ابف جمجؿ

تػػرجـ حنػػيف إلػػى السػػريانية لجبرائيػػؿ بػػف بختيشػػكع كىػػك فػػي السػػابعة مػػف عمػػره كتػػاب جػػالينكس، ، ك جػػدان بالمسػػاف اليكنػػاني ..."
صػناؼ الحميػات( ثػـ كتابػو: )القػكل الطبيعيػة(، فػػاغتبط جبرائيػؿ بذكائػو ككفايتػو، كامتدحػو عنػد الخميفػة المػػأمكف، المعنػكف: )أ

 -كما سنكضح الحقان  – (7)الذم عينو عميدان لػ: )بيت الحكمة(
ازدىػػرت حركػػة التعريػػب كالترجمػػة عمػػى أيػػدم أىػػؿ الذمػػة الػػذيف عكفػػكا عمػػى ترجمػػة كتعريػػب أميػػات كتػػب السػػػريانية 
كاليكنانية كالفيمكية كالسنسكريتية، ككاف ذلؾ بتأثير الخمفاء العباسييف، إال أنيـ لـ يككنكا كحدىـ الذيف اىتمكا بالترجمة كالنقػؿ 

                                                           

صػفدم، الػكفي بالكفيػػات، ؛ ال13/485؛ الػذىبي، سػير أعػػبلـ النػببلء، 60؛ صػاعد األندلسػػي، طبقػات األمػـ، ص411ابػف النػديـ، الفيرسػت، ص (1)
؛ الدركبي، د. سمير، الترجمة كالتعريب بيف العصريف العباسي كالمممككي، منشكرات مركز الممػؾ فيصػؿ لمبحػكث كالدراسػات، )الريػاض، 10/288

 .7ـ(، ص2007
 .4/165اف، تاريخ األدب، ؛ برككمم1/905؛ حاجي خميفة، كشؼ الظنكف، 170؛ القفطي، تاريخ الحكماء، ص205ابف النديـ، الفيرست، ص (2)
 كلػػد فػػي مدينػػة جنديسػػابكر، كتعمػػـ الطػػب فػػي مدرسػػتيا، ثػػـ ىػػاجر إلػػى بغػػداد فػػي بدابػػة القػػرف الثالػػث اليجػػرم، ممتحقػػان بأبيػػو الػػذم كػػاف يعمػػؿ فػػي (3)

ؿ طبيػب مػارس التشػريح، تػرؾ المارستاف، كاف مف األطباء الماىريف كالمترجميف الكبار، لو مجمس يعقده في بيتو كضـ كبار عمماء عصره، ىك أك 
. لمزيػػد مػػف ـ857ىػػػ/243تػػاب الكمػػاؿ، تػػكفي سػػنة مؤلفػػات ذات قيمػػة عمميػػة مػػف العمػػـك الطبيػػة المختمفػػة منيػػا كتػػاب البرىػػاف، ككتػػاب البصػػير، كك

 .247؛ ابف أبي اصيبعة، عيكف األبناء، ص382؛ القفطي، تاريخ الحكماء، ص65المعمكمات ينظر: ابف جمجؿ، طبقات األطباء، ص
 .1/257عيكف األنباء،  (4)
ر الحيرة: مدينة كانت عمى ثبلثة أمياؿ مف الككفة عمى مكضع يقػاؿ لػو النجػؼ، كبػالحيرة الخكرنػؽ يقػرب منيػا ممػا يمػي الشػرؽ نحػك ميػؿ، كالسػدي (5)

الحيػػرة ألف تبعػػا األكبػػر لمػػا قصػػد  فػػي كسػػط البريػػة التػػي بينيػػا كبػػيف الشػػاـ، كانػػت مسػػكف ممػػكؾ العػػرب فػػي الجاىميػػة كالنسػػبة إلييػػا حػػارٌم، سػػميت
 .2/329خراساف خمؼ ضعفة جنده بذلؾ المكضع كقاؿ ليـ حيٌركا بو أم أقيمكا بو . ينظر: الحمكم، معجـ البمداف، 

 .68طبقات األطباء، ص (6)
 .188-187ابف أبي اصيبعة، عيكف األنباء، ص (7)
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كشجع البرامكة تعريػب  ،(1)إلى العربية، بؿ نافسيـ الكزراء كاألمراء كاألغنياء كأىؿ العمـ كأخذكا ينفقكف األمكاؿ الطائمة عمييا
 .(2)حتى قيؿ: إف البرامكة كانت تعطي المعرّْب زنة الكتاب المعرب ذىبان  صحؼ األعاجـ

كمف آثار مشاركة الفرس في العصر العباسي في اإلدارة كالقيادة كاإلمارة إلى االختبلط كالتمازج بينيما، تسػرٍب بعػض 
كجػدكا بعػض أسػماء األدكات كالحاجػات األلفاظ الفارسية إلى المغة العربيػة؛ ذلػؾ؛ ألف العػرب المسػمميف بعػد الفػتح اإلسػبلمي 

كأنكاع المأككالت كالمبلبػس التػي ال يكجػد ليػا مقابػؿ فػي العربيػة، فاضػطركا إلػى تعريبيػا، أك أخػذىا كمػا ىػي بمغتيػا األجنبيػة 
 . (3)بما يتفؽ كالمساف العربي 

كاف نشػػاط حركػػة التعريػػب  كىنػػا البػػدَّ مػػف القػػكؿ: أف عصػػر التعريػػب الحقيقػػي قادتػػو جمػػاىير المتعممػػيف كالمتػػرجميف،
، ككاف لئلسبلـ أثر كبير في نجاح عممية تعريب عمـك األمـ التي انتشر اإلسبلـ فييػا، (4)كالترجمة كاف بدافع رسمي كشعبي

كتػػرؾ االزدىػػار الثقػػافي كالفكػػرم كالحضػػارم كرغبػػة خمفػػاء المسػػمميف أثػػران بػػارزان كميمػػان فػػي تكسػػيع ىػػذه الحركػػة كانتشػػارىا بػػيف 
، كبيػذا تجسػدت فكػرة الحػكار كالتعػايش شػكبلن كمضػمكنان بػيف العػرب المسػمميف (5)شػعكب التػي خضػعت لػدار اإلسػبلـأغمب ال

كبػػػيف بقيػػػة األديػػػاف، كبالتػػػالي أفضػػػى ىػػػذا التعػػػايش إلػػػى تسػػػامح دينػػػي خػػػبٌلؽ، انصػػػيرت فيػػػو كػػػؿ االختبلفػػػات كالتناقضػػػات 
 ي العراؽ.كأصبحت لغة العقؿ ىي المغة السائدة بيف مختمؼ الجماعات ف

 
 المحور الرابع

 أثر بيت الحكمة في ترسيخ التعايش والتسامح الديني
-136اختمفػػت اآلراء فػػيمف أسػػس بيػػت الحكمػػة العباسػػي، فػػالبعض يرجػػع تأسيسػػو إلػػى الخميفػػة أبػػي جعفػػر المنصػػكر )

سػمميف االشػتغاؿ فػي ـ(؛ كذلؾ بسبب اىتماـ المنصكر بالعمـ كالعمماء، كىك الػذم ييعػد أكؿ مػف رغػب الم775-753ىػ/158
العمـك المختمفة، كحثيـ عمى ترجمة الكتب الفارسية كاليكنانية كاليندية إلى العربية، كجمعت تمؾ الكتب إلى الكتب التي أيلفت 
في الحديث كالتاريخ كاألدب كغيرىا مف العمػـك فػي خزانػة القصػر، التػي أصػبحت فيمػا بعػد األسػاس الػذم قامػت عميػو مكتبػة 

 .(6)بيت الحكمة
-786ىػػػػ/193-170ركف الرشػػػيد )أمػػػا أصػػػحاب الػػػرأم الثػػػاني، فػػػذكركا اف بيػػػت الحكمػػػة أسػػػس عمػػػى يػػػد الخميفػػػة ىػػػا

؛ نتيجة لما تمٌيزه بو عيده مف ازدىار حضارم كعممي، السيما في مجاؿ حركة الترجمة كالتأليؼ، التي أغنت الفكػر ـ(809
 .(7)كقاـ بيذا العمؿ العديد مف عمماء العرب كالفرس كالسرياف العربي اإلسبلمي  بالمزيد مف العمـك كالمعارؼ المختمفة،

كفضبلن عف ذلؾ، ألفت في عيده الكثير مف المؤلفات في التاريخ كالفقو كالحػديث كغيرىػا، السػيما الكتػب التػي جمعػت 
 ضياع.ـ(، لذلؾ شٌيد الرشيد خزانة لحفظ ىذه الكتب مف ال785-775ىػ/169-158في عيد المنصكر كابنو الميدم )

                                                           

؛ ىكنكػة، زيجريػد، شػمس 382؛  اليكزبكي، تػاريخ أىػؿ الذمػة فػي العػراؽ، ص208ص؛ القفطي، تاريخ الحكماء، 330ابف النديـ، الفيرست، ص (1)
 .115-111ـ(، ص2000، )بيركت، 8تحقيؽ: فاركؽ بيضكف كآخراف، دار صاعد لمطباعة كالنشر، طك العرب تسطع عمى الغرب، ترجمة 

 .235ابف الطقطقي، الفخرم في اآلداب السمطانية، ص (2)
 .54؛ مصطفى، التعريب في اإلسبلـ، ص1/174؛ ينظر: أحمد أميف، ضحى االسبلـ، 5/176غاني، أبك فرج األصفياني، األ (3)
 .100ـ(، ص1981)بيركت،  أكليرم، دم السي، الفكر العربي كمركزه في التاريخ، دار الكتب العممية، (4)
دار اإلسػبلـ، فممػا أسػمـ أىػؿ األمصػار صػارت الػببلد ىػي  فػي عصػر الرسػكؿ  -المدينػة -نشأ تعبير دار اإلسبلـ منذ أف أصبحت دار اليجػرة (5)

، فقػد كػاف ثغػران أك دار حػرب كمغػزل جيػاد التي أسمـ أىميا ىي ببلد اإلسبلـ، كبالمقابؿ ظيرت دار الحرب: كػؿ مكضػع سػكل مدينػة رسػكؿ ا 
أحكػاـ اإلسػبلـ، كيػأمف فييػا بأمػاف المسػمميف، سػكاء   كدار اإلسبلـ انتيى إلى كؿ بمد تطبػؽ فيػو الشػريعة اإلسػبلمية، كىػي الػدار التػي تجػرم عمييػا

ـ(، أحكػػاـ أىػػؿ الذمػػة، دار رمػػادا لمنشػػر، 1349ىػػػ/751)ت: يػػة، أبػػك عبػػدا محمػػد بػػف أبػػي بكػػركػػانكا مسػػمميف أـ ذميػػيف. ينظػػر: ابػػف قػػيـ الجكز 
 .1/5ـ(، 1997ىػ/1417)الرياض، 

 .220القفطي، تاريخ الحكماء، ص (6)
 .1/905؛ حاجي خميفة، كشؼ الظنكف، 170؛ القفطي، تاريخ الحكماء، ص379رست، صابف النديـ، الفي (7)
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، قػائبلن: "إف أبػا سػيؿ الفضػؿ (1)كمما يؤكد قكلنا: اف بيت الحكمة كاف مكجكدان أياـ الرشػيد ؛ بػدليؿ مػا ذكػره ابػف النػديـ
بف نكبخت كاف في خزانة الرشيد ككاف لو نقؿ عف الفارسية"، ككذلؾ ما ذكر ياقكت الحمكم في ترجمة عػبلف الػٌكراؽ بقكلػو: 

 .(2)يد كالمأمكف""كاف ينسخ في بيت الحكمة لمرش
ـ(، ىػػك الػػذيف شػػٌيد بيػػت الحكمػػة، 833-813ىػػػ/218-198أمػػا أصػػحاب الػػرأم الثالػػث، فيػػركف أف الخميفػػة المػػأمكف )

: "لقػد أنشػأ الخميفػة المػأمكف مدرسػة سػماىا بيػت الحكمػة كجعميػا (3)كقاؿ في ىذا الصدد المستشرؽ البريطػاني ديػبلس أكليػرم
، قػائبلن: " كقػد أنشػأ المػأمكف (4)ماء اليكناف لتداكليا بيف العرب ..."، كأيد ىذا الػرأم أرنكلػدمعيدان تعد فييا الترجمات لكتب عم

 .(6)، كأحمد شمبي(5)في بغداد داران رسمية مجيزة بمكتبة"، ككافقيـ ىذا القكؿ كؿ مف ديكرانت
ؿ أنو تػألؽ فػي أيامػو، كأبػرزه كلكف رغـ كؿ ىذه الشيادات، ذكرنا أف بيت الحكمة كاف مكجكدان قبؿ عيد المأمكف، بدلي

إلى الكجكد ؛ ككنو كاف أديبان عالمان، قرَّب العمماء كشػجعيـ عمػى التػأليؼ كالبحػث كالمنػاظرة كالترجمػة؛ ليػذا يمكػف القػكؿ: اف 
 المأمكف استكمؿ عمؿ أبيو الرشيد كجده المنصكر في بناء بيت الحكمة.

ماه: )بيػػت الحكمػػة(، كالػػبعض اآلخػػر سػػماه: )خزانػػة الحكمػػة( كممػػا يشػػار إليػػو، اف لمبيػػت تسػػميات عػػدة، فينػػاؾ مػػف سػػ
سماه مرة )بيت الحكمة( كمرة أخرل سماه: )خزانة الحكمة(، أما صاعد  (7)كآخركف أطمقكا عميو ىاتيف التسميتيف، فابف النديـ

بيػػػت الحكمػػػة( ىػػػي التػػػي ، إال أف تسػػػمية )(9)فسػػػماه بػػػػ: )الخزانػػػة( كالقمقشػػػندم اسػػػتخدـ تسػػػمية )خزانػػػة الحكمػػػة( (8)األندلسػػػي
اشتيرت، لككنيا تجمع الكممتاف خصائص المفظ الفصػيح، كمعنػى بيػت الحكمػة، ىػك: مكضػع الحكمػة كمسػتقرىا كمسػتكدعيا 

 .(10)كمحميا، أم: مكانيا
يعد بيت الحكمة مؤسسة عممية، أطمؽ عمييا لقب: أكؿ جامعػة فػي التػاريخ، كأحػدثت نقمػة نكعيػة فػي الترجمػة، تمييػدان 

، ككانت تضـ مساكف لمطبلب كالمعممػيف، كسػاحة، فضػبلن عػف مكػاف يأكػؿ فيػو ركادىػا، يتكػكف (11)لذىبي اإلسبلميلمعصر ا
البيػػػت مػػػف طػػػابقيف، السػػػفمي: يضػػػـ قاعػػػات خاصػػػة بخػػػزف الكتػػػب كأقسػػػاـ الترجمػػػة، كالنسػػػخ، كالتػػػأليؼ، كالتجميػػػد، كالمطالعػػػة 

لمػؤلفيف كالمتػرجميف، كالعػامميف كغيػػرىـ، كػاف بيػت الحكمػة فػػي كالدراسػة، أمػا قاعػات الطػػابؽ العمػكم، فكانػت خاصػة بإقامػػة ا
بداية إنشائو داران خاصة ممحقة بقصر الخميفة في مكاف خارجي، كلمػا زاد عػدد الكتػب المترجمػة كالمؤلفػة فػي عيػد المػأمكف، 

 .(12)نقمت إلى الرصافة بالقرب مف باب الشماسية، كأضاؼ إلييا مرصدان فمكيان 
)ت:  (13)مػػػػػة، فقػػػػد أككػػػػػؿ الرشػػػػيد أمػػػػػر البيػػػػت إلػػػػػى: أبػػػػي زكريػػػػػا يكحنػػػػا بػػػػػف ماسػػػػكيو النسػػػػػطكرمأمػػػػا إدارة بيػػػػت الحك

 ـ(.857ىػ/243
                                                           

 .383الفيرست، ص (1)
 .5/66معجـ األدباء،  (2)
 .327عمـك اليكناف كسبؿ انتقاليا إلى العرب، ص (3)
 .453تراث اإلسبلـ، ص (4)
 .2/177قصة الحضارة،  (5)
 .3/247مكسكعة التاريخ اإلسبلمي،  (6)
 .100ت، صالفيرس (7)
 .48طبقات األمـ، ص (8)
 .1/466صبح األعشى في صناعة االنشا،  (9)
؛ محفػػكظ، بيػػت الحكمػػة 183. سػػيد أحمػػد كآخػػركف، المعجػػـ الكسػػيط صالكػػبلـ المكافػػؽ لمحػػؽ كالصػػكاب الجمػػع ًحكىػػـ، العػػدؿ، العمػػـ، الحكمػػة: (10)

 .329ص
؛ غنيمػػة، تػػاريخ الجامعػػات اإلسػػبلمية الكبػػرل، دار 280ـ(، ص2003، )بيػػركت، 16طينظػػر: عبػػد السػػاتر، لبيػػب، الحضػػارات، دار المشػػرؽ،  (11)

 .53-52ـ(، ص1953الطباعة، )تطكاف، 
 .6/117الحمكم، معجـ األدباء،  (12)
 .246؛ ابف أبي اصيبعة، عيكف األنباء، ص382؛ ابف خمكاف، تاريخ الحكماء، ص65ابف جمجؿ، طبقات األطباء، ص (13)
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ـ رئيسػػان لبيػػت الحكمػػة ؛ كذلػػؾ لمؤىبلتػػو 830ىػػػ/ 215كفػػي عصػػر الخميفػػة المػػأمكف أصػػبح يكحنػػا بػػف ماسػػكيو سػػنة 
بلقػػة لسػػانو، كبحضػػكر النكتػػة لديػػو كبدعاياتػػو العمميػػة التػػي تمٌيػػز بيػػا، ككػػاف الخميفػػة المػػأمكف مػػف المعجبػػيف بػػو كبعممػػو كبط

 .(1)الشديدة
أككؿ الخميفة المأمكف إدارة بيت الحكمة بعد ذلؾ إلى حنيف بف اسحؽ، نظران لنبكغو العممػي، كجدارتػو التػي تظيػر فػي 

 .(2)النقؿ كالتفاسير حتى صار ينبكعان لمعمـك
ممناصػب العمميػة الرفيعػة مػف ىػك أكثػر عممػان كبراعػة فػي كىكذا يتضػح لنػا، أف الخميفػة المػأمكف يػكلي مػف بػيف رعيتػو ل

عمـك الطب كالترجمة بغض النظر عف دينو كمذىبػو، كىػذا مػا يػدؿ عمػى سػيادة ركح التعػايش كالتسػامح بػيف المسػمميف كغيػر 
 المسمميف.

صاصػػات، أمػػا فػػي مجػػاؿ العمػػـ، فقػػد أصػػبح بيػػت الحكمػػة، مركػػزان عمميػػان يضػػـ جميػػع عممػػاء العصػػر، كفػػي جميػػع االخت
كمف مختمؼ الممؿ ميمتيـ الكحيدة تحقيؽ التقدـ في مجاالت العمـ المتنكعة، فضبلن عف رعاية كاىتماـ الخمفاء بيـ ممػا كػاف 

 لو اثر كبير في ازدىار البيت كتقدمو.
ـ أصبح بيت الحكمة مىجٍمع عممي كمرصد فمكي كمكتبة، ليقيـ فيو طائفة مف المترجميف مف أىؿ الذمػة، كتجػرم عمػيي

، مككنػو مػف الحجػاج بػف  األرزاؽ مف بيت الماؿ، كقد أرسؿ المأمكف بعد ذلؾ بعثة عممية لشراء كتب الحكمة مػف بػبلد الػرـك
ػمىـ صػػاحب بيػت الحكمػة(3)مػط ، فأخػػذكا ممػا اختػػاركا عػددان كبيػران مػػف كتػب الفمسػػفة (4)، كيكحنػا بػػف ماسػكيو، كابػف البطريػػؽ كسى

أضػافو الرشػيد كالمػأمكف مػف كتػب العمػـ فػي لغػات مختمفػة كمػا جمعػو يحيػى بػف خالػد بػف ، كما (5)كالمنطؽ كالمكسيقى كالفمؾ
 . (6)برمؾ مف كتب اليند

 الخاتمة:
إف ثمػرة ازدىػػار التفاعػػؿ الثقػػافي كاالنفتػاح الفكػػرم فػػي العصػػر العباسػػي األكؿ، أسػيـ فػػي تغذيػػة التعػػايش كالتسػػامح 

 البحث عدة استنتاجات، كاآلتي:الديني بيف المسمميف كأىؿ الذمة، كبرزت مف خبلؿ 
كعامميـ بمكجبيا كىي تعنػي: العيػد كاألمػاف كالضػماف، كتفيػد أف  -أىؿ الذمة -أطمؽ اإلسبلـ عمى غير المسمميف -

 ىؤالء في عيد المسمميف كذمتيـ كحمايتيـ ككنيـ جزءان مف تركيبة المجتمع العراقي.
الشػػعكب األخػػرل فػػي سػػياؽ االخػػتبلط، كانتشػػار المغػػة  االنفتػػاح الفكػػرم لمنػػاطقيف بمغػػة الضػػاد عمػػى مػػا كػػاف لػػدل -

لغة ثقافة مشتركة لمتفاىـ كالفكر، فأصبحت لغة: العمـ كالحضارة، فأسيمت في تأصيؿ التعايش كالتسامح  -العربية
 الديني بيف المسمميف كأىؿ الذمة.

                                                           

 .177؛ الجميمي، حركة الترجمة، ص384الحكماء، ص القفطي، تاريخ (1)
؛ الػػذىبي، تػػأريخ اإلسػػبلـ ككفيػػات المشػػاىير كاألعػػبلـ، تػػح: عمػػر عبػػد 2/217؛ ابػػف خمكػػاف، كفيػػات األعيػػاف،385القفطػػي، تػػاريخ الحكمػػاء، ص (2)

 .19/128ـ(، 1987بيركت، دار الكتاب العربي، )السبلـ تدمرم، 
مف ابرز المترجميف الذيف ساىمكا في عممية ازدىار حركػة الترجمػة كالنقػؿ فػي بيػت الحكمػة ببغػداد، أبػاف القػرف  ىك الحجاج بف يكسؼ بف مطر، (3)

قػػؿ الثػػاني اليجػػرم/ الثػػامف المػػيبلدم، قػػاـ بنقػػؿ كتػػاب أصػػكؿ اليندسػػة القميػػدس مػػرتيف فػػي عيػػد ىػػاركف الرشػػيد كعػػرؼ بػػػ: النقػػؿ اليػػاركني، كتػػـ الن
/ التاسػع المػيبلدم، كمػف المصػنفات األخػرل ي، فػي بدايػة القػرف الثالػث اليجػرمكف، كعميػو فقػد عػرؼ بػػ: النقػؿ المػأمكنالثاني في عيد الخميفة المأم

 .280ـ، ابف أبي اصيبعة، عيكف األنباء، ص833ىػ/218التي ترجميا إلى العربية: كتاب المجسطي، تكفي سنة 
 .174ابف النديـ، الفيرست، ص (4)
 .  1/124؛ ابف خمكاف، كفيات األعياف، 247ص ابف النديـ، الفيرست، (5)
ـ(، البدايػػػة كالنيايػػػة، تػػػح: عمػػػي شػػػيرم، دار الفكػػػر، )بيػػػركت، 1372ىػػػػ/774)ت: إسػػػماعيؿ بػػػف عمػػػر القرشػػػي الدمشػػػقي ابػػػف كثيػػػر، أبػػػك الفػػػدا (6)

ة لمتػػػأليؼ كالترجمػػػة، )القػػػاىرة، ؛ الفتيػػػؿ، محمػػػد فػػػكزم، التربيػػػة عنػػػد العػػػرب، مظاىرىػػػا كاتجاىاتيػػػا، الػػػدار المصػػػري13/677ـ(، 1986ىػػػػ/1407
 .39؛ برككمماف، تاريخ األدب، ص74-73؛ ىكنكة، شمس العرب تسطع عمى الغرب، ص10ـ(، ص1966
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قحيا، الذم بمو أكجو كغاية ازدىاره إف مكجة التعريب كالترجمة، أدت إلى تمازج الثقافات كتفاعميا كبالتالي إلى تبل -
في العصر العباسي األكؿ، السيما في عيد الخميفة المأمكف، فكانت الترجمػة مػف أقػدـ الكسػائؿ التػي أشػاعت ركح 

 التعايش كالتسامح بيف المسمميف كأىؿ الذمة.
فػي التػاريخ، الػػذم  أىميػة األثػر الحضػارم لبيػت الحكمػة العباسػػي فػي بغػداد الػذم يعػد مؤسسػػة عمميػة كأكؿ جامعػة -

أحػػػدث نقمػػػة نكعيػػػة فػػػي الترجمػػػة، لػػػذا يعػػػد فخػػػران لمحضػػػارة العربيػػػة اإلسػػػبلمية، فكػػػاف خزانػػػة كتػػػب، كمركػػػز ترجمػػػة، 
، ممػػا جعمػػو مجمعػػان عمميػػان، عػػـ فػػي أركقتػػو التعػػايش كالتسػػامح الػػديني بػػيف  كالتػػأليؼ كمركػػز لؤلبحػػاث كرصػػد النجػػـك

 مميف عمى اختبلؼ ممميـ كأديانيـ.العمماء كالتبلميذ مف المسمميف كغير المس
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


