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 املدارس الفكرية قبل اإلسالم

 

قلنا يف حلقة سابقة : أّن الفلسفة اإلسالمية مل تنقل مباشرة للغة اليو�نية .. وأن املسلمني مل يعايشوا اليو�ن      
وميتزجوا هبم كما عايشوا الفرس ومازجوهم وتزوجوا منهم وعقدوا معهم أوثق العالقات االجتماعية . ولكّن هذا ال يعين 

 قو�ً إىل األوساط الفكرية اإلسالمية . أن الفكر اليو�ين مل يتسلل جارفاً 

لقد حدث هذا التسلسل بفضل املدارس الفكرية اليت أنشئت من ِقبل السر�ن والفرس يف عدد من مناطق الشرق      
 األوسط ومدنه العلمية. 

يو�ن . لكّن والواقع أن السر�ن قد نقلوا إىل لغتهم وهي إحدى اللغات اآلرامية عددًا غري قليل من كتب ال     
 الكتب الفلسفية منها مل حتتفظ بطابعها اليو�ين البحت بينما حفظت الكتب العلمية ونقلت أبمانة ودقة ..

كانت كتب الفلك والر�ضيات والطبيعة والطب واهلندسة يف السر�نية كما هي يف اليو�نية ، وعندما جاء دور       
وعالقات املخلوقات خبالق أّول او بعلة أوىل لعبت عقلية املنطقة اليت هي الفلسفة النظرية اليت تبحث يف أصل الوجود 

اليوم منطقة البالد العربية دورًا كبريًا يف تعديل هذه الفلسفة وإدخال تغيريات جوهرية عليها أصبحت هبا ذات 
 فلسفة أرسطية. شخصية جديدة . لكن السر�ن بقوا يعتربون هذه الفلسفة اجلديدة فلسفة يو�نية وبصورة أخص 

أما املدارس اليت حفظت هذه الثقافة وأعطتها طابعها اجلديد فهي مدارس الرها ونصيبني وجنديسابور وحرّان      
 واالسكندرية وكانت كلها قائمة يف حميط الدائرة اليت تتضمن بني أطرافها منطقة البلدان العربية ابلذات . 
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ّسع من آفاقها أّن خطة االمرباطور جوستنيان اليت تقرر هبا إغالق مدارس وممّا زاد يف كفاءة هذه املدارس وو      
الفلسفة يف اثينا اليو�نية واضطهاد اساتذهتا قد أخرجت إىل املدارس املذكورة سبعة منهم هاجروا إىل فارس فاستقبلهم  

 يعىن هبم. كسرى انوشرون واحتفى هبم وأنزهلم منزال كرميا وجعل من شروط الصلح مع جوستنيان أن 

واملالحظ أن هؤالء الفالسفة السبعة كانوا يدرسون الفلسفة ال على صورهتا اليو�نية ذات الطابع األرسطي      
العقلي بل على صورة جديدة هي مزيج من اليو�نية والصوفية الشرقية. هذه الصورة اجلديدة أطلق عليها إسم 

ل من الشرق هو امنوس سكاس من مواليد االسكندرية األفالطونية اجلديدة . وهي مذهب فلسفي وضعه رج
وسكا�ا . ولد ألبوين نصرانيني مث عاد إىل الوثنية اليو�نية القدمية وارتد اليها . وخالصة فلسفته عملية توفيق بني 

ملعروفة يف األفالطونية املتأثرة ابلشرق واألرسطية.. وجاء بعده أفلوطني فأعطى هذا املذهب اجلديد شخصيته النهائية ا
 التاريخ ونسب اليه.. 

املذهب هذا لن نتحدث عنه ابلتفصيل ولكنه ابختصار حماولة جديدة غريبة على اليو�نيني أراد صاحبه أن يثبت      
هبا أّن يف وسع املرء بعد التسامي بعقله وابلر�ضيات الروحية معًا أن يّتحد ابحلقيقة اإلهلية. فاملعرفة عنده تبدأ ابلعقل 

 تنتهي ابإلتصال عن طريق الروح.  مث

أما العرب فقد جهلوه وإن مل جيهلوا فلسفته. لقد نسبوا مؤلفاته إىل ارسطو وشاعت هلذا االخري يف أوساطهم      
 شخصية هي يف احلقيقة بضاعة شرقية عربية ُرّدت إليهم.. ومل يكن ألرسطو منها إال االسم وحسب. 

ت إىل العرب كّل هذا الرتاث الفكري مل تقتصر على الوجه الوثين منه فقد محلت إليهم  على أّن السر�نية اليت محل     
أيضا النظر�ت اإلهلية للرهبان املسيحيني الذين استعانوا بفلسفة الوثنيني واستندوا إىل حججها وأساليبها للدفاع عن 

لرها قد استقلت ابلفلسفة الوثنية واستمرت مذاهبهم املتعددة .. واجلدير ابلذكر أّن مدرسة حران يف جنويب مدينة ا
مركزاً هلا حىت بعد الفتوح اإلسالمية أبجيال عديدة. فكانت تدّرس فيها الر�ضة والفلك والفلسفة األفالطونية وتسمي 

 علماؤها ابسم الصابئة .. وكان منهم كثريون من املؤلفني واملرتمجني. 

ية من القرن الثالث امليالدي حىت القرن الرابع عشر وإن ضعفت بعد بفضل هذه املدارس عاشت اآلداب السر�ن     
 اإلسالم لغلبة العربية عليها. 



۳ 
 

أّما ما بقي من هذه اآلداب حىت اليوم فليست تلك اليت تروي قصة النشاط الفلسفي الوثين بل تلك اليت تقّص      
ية واألقاصيص التارخيية والفلسفة والعلوم مصبوغة حكاية النشاط النصراين .. فهناك كتب يف الصلوات واألدعية الدين

 ابلصبغة الدينية ألّن أكثر كّتاهبا من القسيسني والرهبان. 

كما حفظت اللغة السر�نية بعض الكتب اليو�نية اليت ضاعت أصوهلا وكانت الرتمجة اليت اعتمدوها هلذه الكتب       
 م الفكرية والفلسفية. هي األساس الذي استند اليه العرب يف بداية �ضته

والسر�ن شأ�م شأن كل شعب ذي شخصية حضارية خاصة . فقد نقلوا كل الكتب العلمية بدقة وأمانة . أما      
الكتب الفلسفية فقد أدخلوا عليها تعديالت كثرية تتفق مع عقيدهتم الدينية حىت أّ�م جعلوا من افالطون راهباً 

ه تنّسك واعتزل العامل بضع سنني مث خرج إىل الناس آبرائه متامًا كما فعل املسلمون مسيحياً من الشرق.. لقد زعموا أن
الذين وجدوا يف أدب النصرانية ما ال ميكن أن جيدوه او يقبلوا به يف اآلداب الوثنية القدمية . هكذا تكون شخصية 

 حمتواها األصيل. الفلسفة اليو�نية يف احلقيقة شخصية عربية مسلمة �بعة من أبعاد حضارهتم و 

ومن أشهر رجال الدين واألدب والفكر الفلسفي السر�نيني الذين عرفهم املسلمون ونقلوا عنهم وأتثروا هبم، ابن      
ريصان وهو صاحب مذهب امتزجت فيه الوثنية اإليرانية ابلعقيدة النصرانية على طريقة املذهب املانوي القدمي. وقد 

مني من بينهم ابو شاكر الديصاين كما اخذ عنه علماء الكالم بعض آرائهم . ويسّمى انتسب إليه بعض علماء املسل
 م .. أي يف بداية القرن الثالث امليالدي. ٢٢٢مذهبه ابلديصانية. وقد تويف ابن ديصان عام 

د نقل إىل . وهو من أشهر املتأدبني آبداب الفرس واليو�ن. وق٥٣٦و�يت بعده سرجيس الراسعيين وقد مات عام      
السر�نية عددًا من كتب هؤالء وأولئك منها رسائل ألرسطو ولفورفوريوس وجالينوس حمفوظ بعضها يف املتحف 
الربيطاين. كما أّلف رسالة يف املنطق غري كاملة. وأّلف رسالة أخرى يف أتثري القمر وحركة الشمس وانتشرت كتبه بني 

 مدة هلم يف املنطق وعلم الطب. اليعاقبة والنساطرة من املسيحيني وعّدوها ع

وقد ظلت املدارس السر�نية مفتوحة األبواب بعد الفتوح اإلسالمية ينشط فيها األساتذة ويتمتعون حبرية مطلقة      
ومل يكن والة األمر من املسلمني يتدخلون يف شؤو�م إال حينما حيتدم النزاع بني بعضهم والبعض أو يلجأ بعضهم 

 على أعدائهم.  إليهم يستنصرو�م
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وّممن اشتهر من هؤالء األساتذة  خالل العصر األموي يعقوب الرهاوي من أبناء القرن السابع امليالدي الذي      
ترجم كثرياً من كتب اإلهليات اليو�نية كما أفىت جبواز تعليم أبناء املسلمني علومهم الدينية مما يدّل على إقبال هؤالء 

 لى دراسة الفلسفة يف مدارسهم وتردد النصارى يف تعليمهم. األخريين يف ذلك العصر ع

وال ننسى يف هذه املناسبة التنويه ابجلهود اليت بذلتها هذه املدارس ذات الرتاث القدمي يف أشخاص رجال من      
أمثال حنني بن إسحاق وإسحاق بن حنني وابن اخته حبيش وغريهم يف نقل الكتب الفلسفية من السر�نية إىل 

 العربية. 

هكذا ّمت االمتزاج وقامت املدارس القدمية بدورها يف نقل علوم األوائل إىل اللغة العربية. بل نكاد نقول أكثر من      
ذلك وهو أّن بداية اإلتصال تعود إىل سنوات الفتوح األوىل أ�م معاوية بن أيب سفيان أو بعده بقليل حيث يروى لنا 

ن أعلم قريش بفنون العلم. وأّن له كالماً يف صنعة الطب والكيمياء. وكان بصرياً هبذين أن خالد بن يزيد حفيده كان م
العلمني متقناً هلما وله رسائل دالة على معرفته وبراعته. وأنه أخذ الصنعة عن رجل من الرهبان يدعى مر�نس . ويقول 

نعة وكان خطيبًا شاعرًا فصيحًا حازماً. ابن الندمي صاحب الفهرست : إن خالدًا عين إبخراج كتب القدماء يف الص
وهو أّول من ترمجت له كتب الطب والنجوم والكيمياء. وقد رأيت من كتبه كتب احلرارات, الكتاب الكبري، كتاب 

 الصحيفة الصغري مث كتاب وصيته إىل ابنه يف الصنعة .

رة العربية وبني الرتاث الفلسفي اليو�ين أفال تكفي هذه الروا�ت كلها إلثبات التمازج العميق بني شعب اجلزي     
 واآلداب الفارسية؟.

إن احلقيقة الثابتة أن العرب مل يكتفوا مبا يف السر�نية من كتب العلوم واحلكمة إال ألّن هذه احلكمة بصورة      
فات كما خاصة تتجاوب مع جتربتهم الدينية ومنهجهم يف استيعاب الوجود. ولو كانت القضية قضية ظروف ومصاد

 يزعم بعضهم لكان لنا يف اتريخ العالقة بني املسلمني واليو�ن البيزنطيني ما يرّد على هذا البعض قوله. 

إّن كل شيء ميكن أن ينتقل من لغة إىل لغة ومن شعب إىل شعب ومن حضارة إىل حضارة إذا مل تكن فيه جتربة      
 العام. أما اآلراء اليت تّتصل ابلتجربة اإلنسانية والعقائد واملثل العليا إنسانية حية كالعلوم الطبيعية ذات الطابع اإلنساين

 فهي ال تّتخذ شكلها الثقايف النهائي ما مل تكن �بعة من صميم هذه التجربة وما مل تتجاوب مع عقلية أصحاهبا. 
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لقد كان املسلمون العرب أمناء على الرتاث العلمي  اليو�ين البحت فنقلوا كتب الطب والر�ضة والفلك      
واهلندسة وزادوا عليها ألن احلقيقة الطبية والفلكية والر�ضية هي ال تتغري عند اليو�ين والعريب  والسر�ين, ولكّنهم مل 

ة اليو�نية فما اهتموا هبا وال شعروا ابحلاجة إىل نقلها على صورهتا األصلية يستطيعوا تقّبل األفكار النابعة من التجرب
 بل وجدوا يف فلسفة السر�ن املسيحيني ما يتفق مع منهجهم الديين وخطتهم يف مواجهة الوجود كحقيقة كلية.

حاطة السوار ابملعصم هي هكذا نستطيع القول أبن املدارس الفكرية القدمية اليت كانت حتيط ابجلزيرة العربية إ     
مرحلة انتقال أو خماض لوليد جديد ّمتت معامل شخصيته واجتمعت له أسباب احلياة حني ظهرت الدعوة اإلسالمية 

 وّمتت الفتوح العربية. 

إ�ا سنة هللا يف اخللق أن حتتفظ كل حضارة بطابعها صيانة ألصالتها وتدعيمًا لشخصيتها وجتاواًب مع جتارهبا      
 كرية والروحية.الف

 وسنتبني يف احللقات القادمة بقية القصة اليت اكتملت هبا الشخصية الفلسفية اإلسالمية إن شاء هللا.     


