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 العلوم احلقيقيـة أوًال ..

 

 سؤال أساسي يعرض لنا حني نؤرخ لفلسفتنا اإلسالمية.      

 ملاذا أتخر ظهور الفلسفة بعد عصر الفتوح اإلسالمية؟     

 التفاعل بني الشعوب ال يتّم إال يف ضوء منطق اثبت ال يتغري عند أية أمة من األمم.      

 حنن ال ننقل أفكار اآلخرين الذين سبقو� يف معا�ة بناء احلضارة ما مل نشعر ابحلاجة إىل ما ننقله.      

والعقائد الدينية. إّن الشك وحده يف سالمة واحلاجة هذه ال تضغط علينا يف ميدان األحباث النظرية واملثل العليا      
ما منلكه من هذه العقائد واملثل هو الذي حيّرضنا على النقل أو يدفعنا إىل دراسة ما عند اآلخرين لنقتبس ما عندهم 

 ممّا يصلح أداة للدفاع عن تراثنا الروحي ونظر�تنا الدينية ومثلنا العليا. 

ا كان الشك هو حصيلة الضعف     
ّ
ا كان ضعفنا  ومل

ّ
واالنكماش أو الفشل النسيب الذى تواجهه أطماحنا الفنية, ومل

هذا مل يتحقق إال ببطء شديد، فمن الطبيعي أن نتأخر يف خوض معركة االقتباس ووضع املطالعات الدفاعية واملوافقة 
 على طرح املتناقضات بيننا وبني اآلخرين يف مناقشة ما عند� وعندهم. 
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تباس يف ميادين العلوم الطبيعية شيء آخر. إّن حاجتنا إىل معرفة منجزات احلضارة املتقدمة علينا يف لكّن االق     
الفلك والطب والر�ضيات واإلدارة وغريها لتنظيم مكاسبنا السياسية واالقتصادية وملعاجلة أدوائنا والتعّرف إىل العامل  

 اية. املادي من حولنا، هي اليت تفرض نفسها علينا يف البد

لقد سعى العرب إىل كتب الطب عند اليو�ن واهلنود والفرس حلاجتهم إىل معاجلة أدوائهم. وألّن دراسة كتب      
 الطب ال تتعارض مع تعلقنا بعقائد� الدينية, وكذلك الشأن ابلنسبة لبقية العلوم. 

ريعة وتدوين اللغة نثرها وشعرها والتاريخ واذا كان الصحابة والتابعون من العرب قد استقلوا يف تطوير علوم الش     
فألّن هذه العلوم كانت يف غنية عن االقتباس من ثقافات األمم األعجمية. لكّناالمرباطورية الضخمة اليت حققتها 
الفتوح مل تلبث أن استقطبت العقول الذكية عند املسلمني غري العرب فظهر من هؤالء عدد من العلماء مل يلبث حىت 

دهم يتزايدون حبكم بعدهم عن السلطة السياسية. مث زادوا أكثر فأكثر حينما راحوا ينقلون إىل العربية ما يف أخذ أفرا
 لغاهتم من العلوم والفنون يف ميادين الصناعة واإلدارة والتنظيم والطب وغريها. 

عية والعربية والتارخيية حىت كان يوم ولكن هذا ال يعين أّن غري العرب من املسلمني مل يشاركوا يف ميدان العلوم الشر      
أصبح فيه فقهاء األمصار واملدن الكبرية من أبناء الشعوب املستعربة. فقد جاء يف مادة خراسان من معجم �قوت 
ا مات العبادلة: عبد هللا بن عباس وعبد هللا بن الزبري وعبد هللا 

ّ
احلموي ما يلي: ( قال عبد الرمحن بن زيد بن أسلم مل

رو بن العاص، صار الفقه يف مجيع البلدان إىل املوايل " أي صار علم الشريعة اإلسالمية عند رجال ينتسبون إىل بن عم
غري العرب ". فصار فقيه أهل مكة عطاء بن أيب رابح, وفقيه أهل اليمن طاووس، وفقيه أهل اليمامة حيىي بن كثري، 

لنجفي، وفقيه أهل الشام مكحول، وفقيه أهل خراسان عطاء وفقيه أهل البصرة احلسن البصري، وفقيه أهل الكوفة ا
 اخلراساين، إال املدينة فإّن هللا تعاىل قد خّصها بقرشي, فكان فقيه أهلها سعيد بن املسيب ). 

أما أن يكون املوايل هم اكثر زعماء املعرفة فهذا شيء عادي جداً ولو مل يكونوا كذلك لكان أمراً يف غاية الغرابة      
 لعجب لسببني رئيسيني : وا

السبب األول أن العرب كانوا قرييب عهد ابلبداوة اليت تفجرت فيها عبقرية الرسالة وحيوية الفتوح مع جهل اتم      
بشؤون احلياة يف املدن واملعرفة اليت حتققها اجملتمعات ذات اإلدارة وامللك القدمي والعلوم الطبيعية املكتسبة ابلتجربة. 
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صيلة ال تطلب من اإلنسان غري ما كان عند اإلنسا�لعريب البدوي من اخلصائص وإرادة الفتّوة املتحدية واحلضارة األ
لكل شيء. وهل احلضارة يف بنيتها العميقة اليت تعطيها القدرة على االستمرار والتكيف مع األحداث وإمكا�ت 

 التمثيل واهلضم غري تلك اليت محلتها املوجة العربية آنذاك ؟؟ 

وأما السبب الثاين فهو أّن الشعوب االعجمية اليت دخلت يف اإلسالم قد حيل بينها وبني السياسة والسلطات      
العسكرية القيادية وال سيما بعد الردة الشعوبية والفتنة اليت أحدثتها عناصر غري عربية نزغ الشيطان بعقول أفرادها 

اية يقظة العرب على خطر الثقة التامة ابملسلمني اجلدد حينما ونبتت يف نفوسهم عصبيات قومية قدمية. وكانت بد
طعن أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه خبنجر أيب لؤلؤة وشاعت شكوك قوية أبّن الدافع احلقيقي إىل 

 االغتيال هو هرمز أحد رجال اإلقطاع من الفرس. 

هّوة بدأت تّتسع أطرافها وتتباعد بني العنصر العريب  وسواء صّحت هذه الشكوك أو مل تصح فإّن الثابت أنّ      
 والعناصر غري العربية. 

وجاءت الفتنة أ�م اخلليفة الثالث عثمان بن عفان رضي هللا عنه لتصّب الزيت يف �ر القطيعة الكامنة مث      
ي عنه. فكانت الرؤية ابدية انفجرت املتناقضات حينما جاءت خالفة اخلليفة الرابع اإلمام علي كّرم هللا وجهه ورض

واضحة املعامل لرجل كمعاوية بن أيب سفيان مل يلبث حىت انقّض على الفرصة املالئمة بينما بقي أمري املؤمنني الرابع 
 حريصاً على منهجه ال يتوّسل وسيلة خصمه بدافع من حّس العدالة القضائية عنده. 

رية هي أن العنصر العريب بقي يتمتع ابلسيطرة التامة على كل لكّن هذا كله ال يستطيع أن ينسينا حقيقة كب     
 الشعوب اليت ضمتها االمرباطورية اإلسالمية الفتية. 

 وبدت هذه السيطرة ابلعقيدة الدينية واللغة العربية.     

احلرص على  أّما فيما يتعلق ابلعقيدة فقد كان اجلميع يربّرون وجهات نظرهم وينفقون اجلهود العقلية يف ضوء     
 تدعيم هذه العقيدة فال يتجاوزون هذا األمر إىل إاثرة الشكوك الصرحية إال من طرف ابلغ اخلفاء. 

وأما اللغة العربية فقد متّتعت بقدر من املرونة وقدرة عجيبة على النمو اجتاحت هبما كل اللغات القدمية أو      
وساٍعإىل املعرفة وطامٍح يف السيطرة على اجلماهري او استأصلتها وجعلت منها لغات ميتة فكان كل صاحب عقل 
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املشاركة يف عمل من األعمال العامة او اإلنتاج األديب مرغمًا على تعّلم العربية وإتقا�ا ممّا حقق خطة التعريب على 
 حنو ال سابقة له يف اتريخ الشعوب القدمية. 

رتاث الفلسفي القدمي مسلمني أو غري مسلمني أن يثريوا فهل يسهل بعد هذا كله على غري العرب  من حاملي ال     
الشكوك املكشوفة ويطرحوا القضا� الفكرية والدينية احلّساسة اليت تتحّدى رسالة الفاحتني وعقائدهم ومنهجهم يف فهم 

 الوجود وخالقه؟ 

ن إبن اخلليفة األموي الثاين من أجل ذلك انصرفت العقول واجلهود واألموال إىل استرياد العلوم احلقيقية حىت أ     
خالد بن يزيد قد أنفق على ترمجة كتب من اليو�نية والسر�نية إىل العربية يف علوم احليل " امليكانيك" والكيمياء. ومل 
ير القادة العرب ضرياً يف نقل حكم األولني كما استعانوا ابألطباء النصارى واستكتبوا اإلداريني منهم وأبقوا على النظم 

قائمة والقوانني املعمول هبا يف أجهزة احلكم, بل فعلوا أكثر من ذلك حني سكتوا يف البداية عن  استعمال غري ال
العربية يف معامالت الدواوين فاختفت معامل األعجمية وبدأت سلسلة التنتهي من الرتمجات العلمية تغين العربية بفنون 

 دة . من األلفاظ الفنية واالصطالحات التكتيكية اجلدي

هذا ابإلضافة إىل كتب ىف الر�ضيات والفلك والطب نقلت عن لغات اهلند وكان كتاب السند هند الكبري يف      
 علم الر�ضيات أعظم األعمال اليت ّمتت يف عصور الفتوح اإلسالمية األوىل. 

وقد يتوهم البعض من خالل ما قرر�ه أن البناء اإلعتقاد�إلسالمي بقي سليماً أو أّن يف الوسع تعيني فرتة حمددة      
لظهور التشقق يف وحدة العقيدة اإلسالمية. ولكن الواقع هو أّن التناقضات العربية اليت أحيتها العصبيات القبلية 

روات الكبرية اليت أتت هبا الفتوح قد ظهرت متلفعة أبستار عربية أو خمتبئة والرغبة يف السيطرة والطمع يف احتجاز الث
وراء األحزاب العربية املتنازعة أو وراء أغشية قليلة الشفوف من االجتهاد الفقهي والرغبة يف مجع األحاديث النبوية 

 الشريفة. 

ادات الدينية والسياسية هو موضوع حلقة على أّن تفصيل الرأي يف هذه الظاهرة اليت تشري إىل تداخل االجته     
مستقلة قادمة إن شاء هللا. يكفي يف هذه احللقة أن ندرك أبّ�لعلوم احلقيقية هي  وحدها اليت استطاعت أن تتغلغل 
يف العامل اإلسالمي اجلديد لعدم تعارضها الواضح الصريح مع العقائد القومية بينما كانت تتسلل من ورائها نظرات 
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ت هي الينبوع األساسي جلملة الشكوك اليت أعطت املذاهب الدينية والفرق السياسية حججها وبراهينها واجتهادا
 ومسحت هلا أبن جتد يف العقول واألفئدة مواطن خصبة لالزدهار والنمو. 

لبحث والنظر إّن هذه اللوحة التارخيية هي الدليل الذي ال ينقض على أّن منو احلضارة الفكري  وتوّسع الناس يف ا     
 ال يتحققان إال على حساب احليوية والفتوة يف روح األمة. 

إّن منو احلضارة والتوّسع يف البحث كالنتاج الصناعي الذى يستهلك الوقود املخزون يف املستودعات امللحقة    
 ابملصانع. 

هكذا بدأ العرب ينشرون ألوية العلم والفلسفة واألحباث اإلهلية ابستهالك أنفسهم وبدفع الثمن الذى سبقهم      
 غريهم إىل دفعه حني تصّدروا مسرية الدنيا يف طريق احلضارة اإلنسانية. 

 


