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 وض اإلسالمحبداية التفاعل العاملي يف 

 

حتدثنا يف احللقة السابقة عن التفاعل الفارسي العريب يف العصور األوىل اليت أعقبت الفتوح اإلسالمية. أما يف      
حلقة اليوم فإن احلديث عن التفاعل اليو�ين العريب يفرض نفسه ال سيما وأنه قد لعب دورا كبريا يف تشكيل الفكر 

 لية واملواقف الفكرية اخلصبة. اإلسالمي ويف تزويده بسلسلة من التجارب العق

وكما أن عمليات التوازن واالندماج واالهتزاز الداخلي قد جرت ابلنسبة للتفاعل الفارسي العريب فإ�ا قد تكّررت     
 بدورها ابلنسبة للتفاعل اليو�ين العريب ابلذات . 

خرية خلالصة التجارب والنظر�ت العلمية اليت اليو�ن أيها املستمعون الكرام قّدمت إىل العرب النسخة املعدلة األ     
توارثتها البشرية عرب عشرات القرون. وال يقلل من إنسانية هذا الرتاث أنه مصنوع على الصورة اليو�نية. ذلك أن 
اليو�ن أنفسهم قد أضافوا إىل ما ورثوه من عقائد احلضارات اليت سبقتهم ومكاسبها العلمية مجلة ما حققوه هم خالل 

 حضارهتم اخلاصة. 

لكن املالحظ أن االتصال اليو�ين العريب مل يتم بعد الفتوح اإلسالمية على الطريقة اليت ّمت هبا بني فارس والعامل      
العريب. ولئن أرد� الدقة يف التعبري لقلنا أن مسيحية الشرق االوسط ويهوديته ومدارسه اليت امتزجت فيها وثنية اليو�ن 

 رقة هي مواطن االتصال اليت تشري إىل التفاعل اليو�ين العريب. بصوفية املشا
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واذا اعترب� املوجة العربية حوضاً مركز�ً للشرق االوسط الذى كانت تتغلغل يف جوانبه تيارات الفكر اليو�ين لوجب     
 تلفتني. أن نسلم بوجود هذا التفاعل الصميمي بني احلضارتني مع مالحظة أنه قد ّمت يف مرحلتني خم

املرحلة االوىل بني اليو�ن والدائرة اليت حتيط ابجلزيرة العربية اليت كانت املصّب الطبيعي لكل مّد بشري خيرج من      
 هذه اجلزيرة ألسباب وظروف طبيعية او اقتصادية. 

يف أبعاد الفكر  الشرق أوسطي حبيث أن منوذجًا جديدًا قد ظهر –ومضت قرون ّمت خالهلا االندماج اليو�ين      
والدين والتقاليد االجتماعية عرب مدارس الرهبان وفرقهم اليت شارك يف صنعها تراث اليو�ن. وليست االفلوطينية 
احلديثة والنظر�ت الفنوسطيهة واملذاهب املسيحيه املتعددة من ملكانية ونسطورية وطرق صوفية اختلطت فيها لعبة 

 ول الذى اعترب�ه يف فقرة سابقة ممثالً لعملية التفاعل يف مرحلته األولية. العقل بنفحات الروح غري النتاج األ

وطبيعي أن حديثًا عرب اإلذاعة ال يساعد� على التفصيل يف العرض والتفسري ولكننا نكتفي بتوكيد وجهة نظر�      
فيوض من افكارها وعلمائها من أن موجة التفاعل اليو�ين العريب قد بدأت تغرق كل ما حول اجلزيرة العربية  ب
 وفالسفتها ابإلضافة إىل أعداد متزايدة من األطباء وعلماء الر�ضيات والطبيعة والفلك. 

مث أتيت املرحلة الثانية يف سلسلة التفاعل اليو�ين العريب وهي اليت بدأت حتدث أثرها البالغ وتشارك يف تشكيل      
 ن مهارة يف املناقشة وخصب يف التجربة وفنون من العقائد واملذاهب الروحية. املوجة العربية الفتية مبا كانت متلكه م

العرب مل يعرفوا فلسفة اليو�ن وعلومهم عن طريق النقل املباشر من اللغة اليو�نية. إّن الكتب اليت نقلت من هذه      
غة الثقافة قبيل اإلسالم يف منطقة اللغة ال تكاد تكون شيئًا مذكورا يف مجلة األلوف من املخطوطات اليت كتبت بل

الشرق االوسط واليت توسلتها النصرانية للتعبري عن مذاهبها يف الرأي واالعتقاد واليت نقلت اليها يف عدد من املدارس 
 الفلسفية القدمية كتب يف علوم االوائل بني منطق وفلك ور�ضيات وهندسة وطب، إ�ا اللغة السر�نية. 

العرب مزيج من الصوفية املسيحية ومذاهبها االعتقادية ومن تعاليم اليو�ن وطرائقهم يف التفكري هكذا وصل إىل      
ومنجزاهتم العلمية. وال غرابة يف ذلك فقد جلأت املسيحية يف ذلك الزمن السحيق إىل منطق اليو�ن تستعني به على 

الوثنية نفسها رغم تعلقها آبهلتها القدمية مل تلبث أن  اجلدل ومقارعة اخلصوم من الوثنيني اوًال مث من املسلمني. على أنّ 
وجدت نفسها خاضعة لنفحات الشرق الروحية فإذا هبا بعد املعا�ة الطويلة تفقد الكثري من احلسم العقلي الذى 
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ات عرف عند أرسطو وافالطون لتنادي بنظرية يف املعرفة �بعة من اعتبارات أخالقية ابإلضافة إىل مقاييس واعتبار 
 عقلية ايضا. 

فكانت االفلوطينية احلديثة اليت أّسسها أمونيوس سكاس حصيلة هذا املزيج اجلديد. واليت متت فيها صورة ليست      
 غربية وال شرقية ولكنها شيء بني ذلك يصطرع فيها العقل والروح. 

واليت استطاعوا عن طريقها أن  وليس هذا وحسب، فإن فلسفة اإلهليات اليت نسبها العرب فيما بعد إلىارسطو     
يوفقوا بني تعاليم الدين وقواعد الفلسفة اليو�نية املزعومة ليست يف احلقيقة غري بضاعة شرقية �بعة من حميط الدائرة 
اليت حتيط ابجلزيرة العربية واليت كانت املصب الطبيعي لكل مّد بشري ترسله اجلزيرة إىل اخلارج. فهي إذاً بضاعة رّدت 

 أصحاهبا عرب اللغة السر�نية آنذاك. إىل 

إّن ما كان يسميه العرب مبذهب االسكندرانيني ليس غري املذهب األفلوطيين الذى نشأ مزجياً من الفكر اليو�ين      
والصوفية الشرقية. أما كتاب السماع الطبيعي وكتاب التاسوعات اللذان كا� ينسبان إىل أرسطو فهما من نتاج أقالم 

 ا. شرقية او خارجة من البيئة الشرقية ومتأثرة هب

ولو كانت للعرب صلة مباشرة ابليو�ن بعد عصر الفتوح لوجب أن يعرفوا شيئاً من آداهبم وأساطريهم وان يتأثروا      
هبا كما أتثروا أبدب الفرس وحكا�هتم األسطورية أيضا. لكّن هذا كله ال مينعنا من تقرير احلقيقة الثابتة وهي أن 

 مرحلتني قد شارك يف صنع الرتاث العريب اإلسالمي.  التفاعل اليو�ين العريب الذى جرى على

اما الفكر اليو�ين الذى حافظ على أصوله فلم تصبه التغريات فهو ذاك ال يتعارض مع الرتاث االصيل للمنطقة      
 العربية والتعاليم اإلسالمية من مثل املنطق والفلك والر�ضيات والطب. 

يف ضوء هذه اللوحة التارخيية يتأكد لنا أّن خطة التوفيق بني احلكمة والشريعة هي استمرار ملا كان قبل اإلسالم.      
 أي هي استمرار للشخصية األصيلة اليت رفضت أن تتنازل عن عقائدها ومثلها العليا أمام املوجة اليو�نية الطاغيه. 

اإلسالم ولكنها بسبب التباين الطبيعي بني أمة كان الدين ابلنسبة هلا  فالنظرية التوفيقية ليست بسبب ظهور     
 صانع حضارة وبني أمة أخرى كان الفيلسوف الوثين ابلنسبة هلا صانعاً للحضارة ايضا. 
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وما يقال من أّن العرب قد نقلوا فلسفة اليو�ن وكانوا عالة عليهم يف هذا امليدان هو جتاهل لطبيعة الشخصية      
ربية وتنّكر ألصالتها يف مواجهة الوجود الذى هّز ضمري اإلنسان وحّرك عقله ودفعه إىل تقليب الرأي يف خلق الع

 السموات واألرض. 

يبقى أن نشري إىل مزيج جديد مركب هو حصيلة اللقاء بني اجلانبني الفارسي واليو�ين يف حوض اإلسالم نفسه,      
ستقالله عن التفاعل اليو�ين العريب بل اجتاز كل منهما مرحلة اتلية ضاعت فيها فالتفاعل الفارسي العريب مل حيتفظ اب

معامل شخصية لتربز يف صميم التجربة اإلسالمية كائناً جديداً ال ميكن الرجوع به إىل غري عامله إال كما نرجع أبي كائن 
 وحية االجنبية. حضارى آخرإىل غريه من العوامل فيما اجتمع عنده من الروافد الفكرية والر 

شيء واحد نستطيع أن نقرره هو أن الرتاث البشري ألية أمة من األمم مل يقف عند حدود األمة اليت صنعته بل      
 خيرج من أرضها ليصّب يف أحواض أمم أخرى وليشارك يف تشكيل جتارهبا اخلاصة وتغذية موجاهتا احلضارية. 

ت مصرية وهندية وفارسية قدمية ظهرت يف فلسفة فيثاغورس واملذاهب هكذا كان اليو�ن حينما جاءهتم مؤثرا     
 األدرفية ويف نظر�ت أفالطون واملذاهب اليت تفرعت عن مدرسة أرسطو فيما بعد. 

إّن تعّدد األغذية اليت يستقبلها اجلسد احلّي ال يعين تعّدد هذا اجلسد، فهو حمتفظ بوحدته ألنه هضم هذه      
 أصبحت دماً من دمه وحلماً من حلمه. األغذية ومتثلها ف

وما بقي على صورته األساسية من العلوم والفنون هو ذاك الذي ال حيمل طابع أمة بعينها أو حضارة ابلذات بل      
 هو املعطى املشرتك للرتاث  البشري من مثل العلوم التجريبية والر�ضيات واملنطق. 

ن منتنع عن االقتباس. فاالمتناع عنه هو آية على اجلمود ورجعية الفكر. ولكن أيها املستمعون الكرام ليس املهم أ     
 املهم هو أن يصبح ما نقتبسه جزءاً ال يتجزأ من صميم وحدتنا الفكرية والروحية. 

وقد كانت الفلسفة اإلسالمية بعد انتقال علوم االّولني إليها وحدة �بعة يف األساس من شخصية رسخت      
 تربة أصحاهبا من املسلمني. جذورها يف 

 وسنتبّني يف حلقات قادمة بقية القصة اليت ترسم لوحة الرتاث الفلسفي اإلسالمي.     


