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 المستخمص
 اإلنسانيةعموم كرية بأصالة تأريخها وخاصّية منهجها في المدرسة بغداد الف امتازت     

مكان مع دعم الخمفاء وفرة العمماء والمتعممين وانتشار معاهد العمم في كل كان ل، و والصرفة
حتى غدت بغداد حاضرة الخالفة العباسية مركزًا عالميًا لمفكر والثقافة وتخرج  لمنشاط العممي،

 ن حيان والجاحظ والبيروني والكندي وغيرهم الكثير.منها كبار العمماء مثل جابر ب
Abstract 

      The Baghdad School of Intellectuals was distinguished by the 

authenticity of its history and its approach to the humanities and pure 

sciences. The abundance of scientists and learners and the spread of 

science institutes everywhere with the support of caliphs for scientific 

activity. Baghdad became the capital of the Abbasid Caliphate, for 

example Jaber bin Hayyan, Al- Jahedh, Al-Bayroone, Al-Kende, and 

many others. 

 المقدمة
 ن العرب وغير العرب ببغدداد دار السدالم وعاصدمة الخالفدة العباسدية اهتمامداً لقد اهتم المؤرخو     
وتدراث وحضدارة  أمجدادالبحوث عنها مهما طال الزمن، وذلك لما لهدذ  المديندة مدن  ، ولم تنتهبالغاً 

 وأكددفكانت بحق امتداد لحضارة سدومر  ،عجائب الدنياو وماضي عريق، اجتمعت لها كل خصال 
ونظمدوا الشدعر وكتبدوا  فيهدا الكتدب وصدنفوا المصدنفات، فألفوا قديمابها العرب  ، ولذلك اهتموآشور

واألساطير، فجعموا من بغداد مركزًا حضاريًا ينهل منه القاصدي والدداني لكثدرة الحكايات والقصص 
 .مدارسها وعممائها الذين ولدوا فيها أو وردوها

فقدد تميدزت  ،التعمديم فيهدا ودعدم الخمفداء لهداوبسبب وفرة العمماء والمتعممين وتوفير سدبل العمدم و    
بمنهجية عممية أصيمة كانت سببًا في اعتمادها في حقل الدراسات العممية الصرفة الغربية القديمدة 
والحديثة مما ساهم في االرتقاء الحضداري لممدم التدي اعتمددت تمدك األسدس العمميدة التدي وضدعها 

 العرب في كتبهم.
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أوروبدددا  حضدددارة بغددداد وحالدددة: جدداء المبحدددث األول بعنددوان ينحثدددمب إلددىوقددد تدددم تقسدديم البحدددث    
تاريخيددة مددوجزة عددن حضددارة بغددداد فددي العصدددر  ةنبددذذكرنددا فيهددا ولددى. خددالل الحقبددة العباسددية األ
مع مقارنة لما كانت عميه اوروبا والدولة العربية التي تمثمت بحاضدرتها  العباسي وأسباب نهوضها

 .المركزية في بغداد
هددا  مدرسدة بغدداد فدي العمدوم الصدرفة. وتناولندا فيده منهجيدة وأ  كان المبحث الثداني بعندوانو      

األسس المنهجية التي قامت عميها الحضارة العربية مع ذكر بعض الشخصيات العمميدة والفمسدفية 
ية التي نبغت أو اشتهرت في بغداد كأمثال جابر بن حيدان والجداحظ وغيدرهم. ثدم سالمالعربية واإل

رنا خاتمة ألهم ما تمخض عنه البحث من نتائج مدع قائمدة لممصدادر والمراجدع التدي وردت فدي ذك
 البحث.

 حضارة بغداد وحالة أوربا خالل الحقبة العباسية األولى :المبحث األول
طويدل ومتشدعب الجواندب، فقدد شدهدت فدي عهدد خمفاءهدا األوائدل بغدداد الحديث عدن بغدداد أن     

اقترنت دائما بالعرب وبمؤسسها و خ والسياسة والعمم والثقافة والتقدم الحضاري في التاريقمة مجدها 
 -عصر الرشيد والمأمون -ية في عصرها الذهبي سالمربية اإلأبي جعفر المنصور وبالحضارة الع

فمن حيث العمارة فقد فاقت بغداد كدل حاضدرة عرفدت لعهددها  .((1))األخرى الحضارية عصورها ثم 
الفخمددة والمؤسسددات الكثيددرة التددي تفددنن وتددأنق مهندسددوها فددي إحكددام قواعدددها  وُبنيددت فيهددا القصددور

 . 3وتنظيم أمكنتها وتشييد بناءها
نهددداببغدددداد،  سدددالماإلولدددذلك قدددال األولدددون )      ،2لدددم يدددر الددددنيا( لصدددّيادة الرجدددال، ومدددن لدددم يرهدددا وا 

الحذق  ذبةعالُمرضية والميا  ال فمناقبها التي أفردها هللا بها دون سائر الدنيا كثيرة جدًا من السجايا
فدي كددل صددنعة واالغتبدداط بكثدرة العممدداء والمتعممددين والفقهدداء والمتفقهدين ورؤسدداء المتكممددين وسددادة 
الحسدداب والنحويددة والشددعراء ورواة االخبددار واالنسدداب وفنددون الداب وحضددور كددل طرفددة واجتمدداع 

 .4بها الّ ا إوال يزجد في بمد من مدن الدني ثمار األزمنة في زمن واحد
كان العمماء والفقهاء والشعراء من جهدة والتجدار والبداحثون عدن الثدروة والعمدل مدن جهدة ولهذا     

بغدددداد ليسدددتقروا فيهدددا بقيدددة حيددداتهم، أو ليتدددزودوا بدددالعمم والثقافدددة  إلدددى يشددددون الرحدددال جميعددداً  أخدددرى 
 ،مدن العمدوم وغيرهدا تفسديرالحدديث والأو الفقده أو  المغدة تددريسأوطدانهم مجدازين فدي  إلدىويعودوا 

 .5بغداد وأخذ من مدارسها ومعاهدها وجامعاتها إلىوكان العالم ال يعّد عالمًا إاّل اذا ذهب 
أخدددرى أن  يةإسددالملددم تسدددتطع معدده حاضددرة  اً ت عظمددة بغددداد ومكانتهدددا الراسددخة حدددّ بمغددقددد و     

يدوبيين وممداليكهم، ولعدل يين، والقاهرة عاصمة الفاطميين واألدمشق عاصمة األمو كمثل ، تنافسها
بغدددداد بالنسدددبة  مثممدددا كاندددت  يسدددالماإلالمغدددرب العربدددي  إلدددىقرطبدددة فدددي األنددددلس كاندددت بالنسدددبة 
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لتقددول شدديئًا  القيددروان كانددت تتبددارى فيمددا بينهددا، عمددى أن قرطبددة واشددبيمية وفدداس و لممشددرق العربددي
بعددض المغاربددة واألندلسدديين أنفسددهم  إنريخددًا بغددداديًا، حتددى أبغددداديًا أو لتددروي شددعرًا أو حددديثًا أو ت

  .6سوا( ذلك عمى بغداد وعذلوا أهل عصرهم في هذا التبغدد والهيام بكل شيء بغدادي وشرقيف  )ن  
كددان  )بقولدده:  بغددداد كتابدده الشددهير عددنلوبددون فددي الفرنسددي المستشددرق  وقددد أكددد هددذا المعنددى     

ت دوار الحكدم العربدي، ولمدا اسدتقمّ أ ر  نظ دأ ودورهدا فدي قرطبدة باسدبانيا بآسديادور الخالفة في بغدداد 
ولغة واحدة تمك الدولتان بسرعة وفصمت بينهما مساوق عظيمة، كان لهما أصل واحد ودين واحد 

عددددة قدددرون، وكاندددت المددددينتان بغدددداد وقرطبدددة وهمدددا القاعددددتان المتدددان كدددان  متوازيددداً  تقددددمتا تقددددماً 
 العددالم بنورهددا الوهدداج أيددام كانددت أوربددا أضدداءت مددن مراكددز الحضددارة التددي سددالملإلالسددمطان فيهمددا 

 .7غارقة في دياجير الهمجية(
سددعى الكثيددر فددي المشددرق  فقددد ،بهددا توالعظمددة التددي اقترنددالعمميددة والثقافيددة داد لشددهرة بغددنظددرًا و    

ا لشدعورهم ًا من مددنهم بهد، فنجدهم يسّمون عددن بذلك االسمسواء لمتيمّ  عمى حدّ  والمغرب العربي 
ظهددر تددأثير ذلددك المسددّمى واضددحًا فددي ، ويي والعممددي والعروبددي عمددى حددد  سددواءسددالمتمدداء اإلباالن

فقد سميت مدينة فاس بد )بغداد المغرب( وهي المدينة التدي تتكدون مدن مددينتين مسدورتين حياتهم، 
 أنشأ زيري بدن عطيدة مديندة فدي المغدرب سدماها بغدداد.قد ، و وة األندلسييند  وة القرويين وعُ د  هما عُ 

وفددي مصددر أطمددق اسددم )قصددر  أطمقددت كممددة )دار السددالم( عمددى عاصددمتها. بإفريقيدداوفددي تنزانيددا 
  .8بغداد( عمى قرية من قرى المنوفية

بعظمددددة الحضددددارة العربيددددة اقترانهددددا  بسددددبب الّ د تمددددك المكانددددة والحظددددوة العالميددددة إولددددم تنددددل بغدددددا   
والعمدددران  عمدددى صدددعيد العمدددم والثقافدددة فدددي القدددرون الوسدددطى ًا كبيدددراً دور  التدددي كدددان لهددداو  يةسدددالماإل

بددارزًا منعطفددًا عمميددًا مت البغداديددة قددد شددكّ مدرسددة النسددتطيع الجددزم ان  وبددذلك، واالزدهدار الحضدداري 
 .اختّصت به دون سائر األمم

هدددذ  بعصددددر الرشدددديد مدرسدددة بغددددداد  لعددددربان المستشددددرقون الغربيدددون وبعددددض المدددؤرخيويقدددرن     
 ،مددن الشدرق  أهدموصدارت  والمدأمون ذروة الرخاء في عصدر الرشديد  بمغت بغداد): فقالوا والمأمون 

 وأرسددلبالطدده،  إلددى بددالد التتددر والصددين والهنددد رسددالً  فأرسددمت الفدداقالرشدديد وطبددق  وذاع صدديت
شددارلمان، الددذي كددان يممددك مددا بددين  اإلمبراطددورعاهددل الغددرب الحقيقددي وصدداحب الحددول والشددوكة 

 أطيدبغ الرشديد ليبمّ  من الهمج وفداً  أناسلم يممك غير  وهو الذي األلب،ونهر  األطمنطيالمحيط 
  .9(تحياته ويمتمس منه الحماية لحجيج القدس

اليه وفد  مع هدايا عظيمة ومن بينهدا فيدل مجهدز بدأفخر  ورد   سؤاله إلىالرشيد هارون فأجابه     
حريريدة وسداعة  تمامًا وأللئ وجواهر وحمي وعاج وعطور ونسائج جهاز، والفيل كانت أوربا تجهمه
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حاشديته المتبربدرون الدذين لدم و شارلمان العجب من هذ  الساعة هدو  فأبدىدقاقة تدل عمى الوقت، 
حضدارة  إحيداءوالذين حاول شارلمان عبثًا أن يحممهم عمدى  ،كنهها إدراكيكن بينهم من قدر عمى 

  .11الرومان
فقددد ذكددرت  ،السددفارات مددع شددارلمانولددم تكددن هددذ  المناسددبة الوحيدددة التددي يتبددادل فيهددا الخميفددة     

ثيددرة عددن طبيعتهددا العديددد منهددا خددالل حكددم شددارلمان ووردت فيهددا تفاصدديل ك إلددىالمصددادر الغربيددة 
 . 11جمهاوالمناسبة التي أرسموا من أ

هدو مدن مدن تمدك السدفارات وكدل مدا وصدمنا  صادر العربية لم تثبت تمك الروايدات،ورغم أن الم    
إاّل اننا نسدتطيع  وهي تحمل في طياتها الكثير من المغالطات التاريخية، ،الالتينية مصادر الغرب

أن نستخمص منها ما هو صدحي  وهدو الددور الحضداري الدذي وصدمت اليده بغدداد آندذاك بالمقارندة 
 . 13مع أوربا

التقدددم العممددي والنهددوض الحضدداري تفاوتددًا متباينددًا، فمددنهم مددن  إلددىلقددد تفاوتددت نظددرة الغددربيين     
در ي  إلدىالرشيد وقال آخرون أن الفضل في ذلدك يعدود  إلىا نسبه الرشديد  المدامون. والحدق أن ع ص 

لديس أمدرا  والمأمون يتكامالن ويرفد انجاز أحدهما انجاز الخر، أما مقابمتهما الواحدد بدالخر فهدو
 .صائباً 
ة لمجدددال وتنقددل لنددا معظددم المصددادر التاريخيددة ان مجمددس الخميفددة المددأمون كددان سدداحة واسددع     

والمناظرة، وكان مثقفًا ثقافة واسعة عميقة بالعموم الدينية والمغوية وبالفمسفة وعموم األوائل، فمضى 
ندددددوات عمميددددة تتندددداول كددددل فددددروع المعرفددددة العمميددددة  إلددددىيحددددّول مجالسدددده فددددي دار الخالفددددة ببغددددداد 

 . 12واالنسانية
الممل والنحل، من يوندان وفدرس وأقبداط ولذلك فقد كان العمماء ورجال الفن واألدباء من جميع     

وقدد بمدغ مدن اهتمامده وولعده  ،14بغداد ويجعمون منها مركزًا لمثقافة فدي الددنيا إلىوكمدان يتقاطرون 
عمدى بنفسده زندة الكتداب ذهبدًا، وكدان يشدر  الكتدب الندادرة والنفيسدة يمدن  لمتدرجم  العممي انده كدان

فددي ديواندده وينصددر أحددرار الفكريددة كددان يعقددد المندداظرات أعمددال بيددت الحكمددة والتددأليم والترجمددة، و 
الكثير من ّر عميه جاألمر الذي  ،ويؤيدهم في أفكارهم الحر أو كما يسمون بالمعتزلة الرأي والفكر
  .15عمماء الحديث واألثر المشاكل مع

المأمون ما كان ليستطيع أن يفعل ذلدك دون تخصيصدات ماليدة ضدخمة  أنّ  ونستنتج من ذلك    
دارة تحّمدددل العدددبء األكبدددر فيددده أبدددو  وسدددمفه وازدهدددار اقتصدددادي، سياسدددي رار واسدددتق ،ماليدددة دقيقدددة وا 

 .الذي ورث أسس دولة قوية وراسخة من جّد  المنصور هارون الرشيد
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واذا ما بحثنا عن المؤسسات االدارية التي كانت تمدّول عجمدة االقتصداد فدي الدولدة فسدنجد أن     
فدي أمدوال الدولدة قدد كاندت الجبايدة ي كان عمى مستوى من الدقة والترتيدب، فالتنظيم المالي واالدار 

لجنة تسمى )الديوان(، وكان هذا الديوان حازمدًا دقيقدًا فدي عممده ويقدوم عميده أنداس ذو  إلىموكولة 
ديددوان األعمددال والجبايددات مددن  إن: )قولدده فقددد ذكددر ابددن خمدددون فددي مقدمتددهوأمانددة.  وكفدداءةخبددرة 

وحفددظ حقددوق الدولددة فددي الدددخل  ،رية لمممددك، وهددي القيددام عمددى أعمددال الجبايدداتالضددرو  الوظددائم
حصدداءوالخددرج  والرجددوع فددي  ،وتقدددير أرزاقهددم وصددر  أعطيدداتهم فددي إبانتهددا ،العسدداكر بأسددمائهم وا 
القددوانين التددي يرتبهددا قومدده تمددك األعمددال وقهارمددة الدولددة، وهددي كمهددا مسددطورة فددي كتدداب  إلددىذلددك 

ددالم   إالّ ي الددخل والخدرج مبندي عمدى جدزء كبيدر مدن الحسداب ال يقدوم بده فدشداهد بتفاصديل ذلدك  رة ه 
  .16من أهل تمك األعمال، ويسمى ذلك الكتاب بالديوان(

أخرى في القيام بأعمال  بأن انتظام مالية الخمفاء كان سبباً  ،والمستشرقون ذلك الباحثون ويعمل    
نعظيمة تعود عمى الناس بالخير، كتعبيد الطرق  الفنادق والمدارس والمسداجد والمشدافي فدي  شاءوا 

ع نطداق الزراعدة ااتسد ضداًل عدنغيرهدا، فاد والموصدل والبصدرة و ، ال سديما بغددجميع ندواحي الدولدة
صدددار العدددرب أنشدددئت مصدددانع النسددديج الحريريدددة فدددي الموصدددل وحمدددب ودمشدددق، و ، فقدددد والصدددناعة

...الخ بطددرق فنيددة، ووسددعت دائددرة م الكبريددت والرخددام والحديددد والرصدداصيسددتغمون الممددال  ومندداج
 .17التعميم العام، واستدعي األساتذة من مختمم أقطار العالم

 يسدالماإللدذي صدنع هدذا االزدهدار الثقدافي والعممدي العربدي ا وهنا نقم وقفة صغيرة ونسأل ما   
فددددي القددددرون الوسددددطىق ولمدددداذا تفوقددددت بغددددداد عمددددى سددددواها مددددن الحواضددددرق ولمدددداذا بددددرز العددددرب 

سدواهم مدن الشدعوب فدي تمدك العصدور فدي حقدول العمدم  دون  ون المشدبعون بالثقافدة العربيدةوالمسمم
كددان حددب : )حدددهمتشددرقين والمفكددرين الغددربيين بقددول أونستشددهد هنددا بقددول المس والثقافددة والمعرفددةق

العددرب لمعمددم عظيمددًا ولددم يتددرك الخمفدداء فددي بغددداد طريقددًا الجتددذاب أشددهر العممدداء ورجددال الفددن فددي 
دد سددمكوها، ومددن ذلددك إالّ  العددالم أحددد أولئددك الخمفدداء الحددرب عمددى قيصددر الددروم ليددأذن ألحددد  ر  ه  أن ش 

  .18(الرياضيين المشهورين في التدريس ببغداد
عمددم الفمددك درجددة بمددغ  فددي مختمددم التخصصددات، فمددثالً   كبيددراً  وشددهدت العمددوم الصددرفة تطددوراً     

في عصورهم المتدأخرة، كقيداس دائدرة  األوربيون إالّ ها نتائج لم ينته الي إلىرفيعة من التقدم وانتهى 
المغدددة العربيدددة كتدددب عممددداء اليوندددان والالتدددين، وال سددديما كتدددب الفمسدددفة  إلدددىونقمدددت  نصدددم النهدددار.

والرياضيات، وصارت ُتدّرس في جميع المدارس، وبحث العرب في آثار القدماء فسدبقوا األوربيدين 
ك المباحث التي لم يكن لهم عهد بها بشدوق ونشداط، ذلك ببضعة قرون، وأقدم العرب عمى تم إلى

 . 19وأكثروا من إنشاء المكتبات العامة والمدارس والمختبرات في كل مكان
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مدم تكدن . فتشدع ندوراً  سدالماإلالعرب و وبالد  ي أوروبا تائهين في ظالم الجهالةلقد كان الناس ف    
، فكان العمماء يجتمعون في عمى القراءمن خزانة كتب ُمسبمة  هناك مدرسة أو مسجد أو بمد تخمو

. وكانت المعدار  يتباحثون ويتدارسون ويتناظرون في مسائل العموم المختمفةتمك الدور، يقرئون و 
في المدن والقرى مبذولة لكل طالب. وكان الحكام والوالة والوزراء ينافسون الخمفاء في إعالء مقام 

  .31بيوت العمم ومساعدة الفقراء عمى طمبهالعمم والعمماء وبسط اليد في اإلنفاق عمى 
تدددوفر  بسدددبب كاندددت ان كدددل النتدددائج العظيمدددة التدددي عدددادت عمدددى بغدددداد بدددالرقي واالزدهدددار انمدددا    

والعممدداء بصددورة خاصددة  متكاممددة لدددى عممدداء بغددداد والمدرسددة البغداديددةالمقومددات الددروح العمميددة 
هي منهجية عمميدة روحًا عممية فحسب، بل  مم أن نسميهاالعرب والمسممين عمومًا. ولعل من الظ

ن كدان وا  بحقبدة طويمدة،  األوروبدي  سبقت المنهجية العممية األوربية وتقاليد البحدث العممدي حقيقية
والدواعي في ذلك  ال زالوا ال يريدون أن يعترفوا بتمك الحقيقة،وباحثيهم  أوروباالبعض من مؤرخي 

 رب المتحضددر وغيرهددا مددن اعتبددارات غيددروالغدد ألوربددياهددي عقدددة التفددوق  أهمهدداولعددل مددن  ،كثيددرة
عابر في مجرى  ا أبدعه الحكم العربي من حضارة بأنه لم يكن بأكثر من خطأتجعل م موضوعية
    .31التاريخ

 في العموم الصرفة هداف المدرسة البغداديةمنهجية وأ: المبحث الثاني
مى أسس عممية وعممية وذلك من خالل تميزت المدرسة البغدادية بمنهج عممي مبتكر يقوم ع    

اجراء التجارب في حقل خاص بها ثم استنباط النتائج في ضوء تمك التجارب وبطرق متعددة كما 
 سنرى.

  والشك والنقد التجربة -0
عندددد مجموعدددة مدددن العممددداء المسدددممين وبعدددض عممددداء بغدددداد بشدددكل الخصدددائص وتتجمدددى هدددذ      

عدالم الكيميداء المعدرو   وعمدى رأسدهم لدبعض هدؤالء العممداء سنأخذ نمداذجرًا لكثرتهم فنظخاص، و 
العمماء  والبيروني أعظمالعقل العممي العالمي الفذ،  والكندي ،جابر بن حيان مؤسس عمم الكيمياء

 العصر العباسي األول. األديب البارز والجاحظ، في كل العصور
لسدحر واأللغداز اب ممتبسةعد أن كانت عمماء المسممين أبدعوا فيها بأن نجد الكيمياء  ففي عمم    

 رتهدا وبدثّ فأنهضها من كبوتها قمياًل، وأقال بعض عث ه(199)ت: ، فجاء جابر بن حيانوالتنجيم
 إلددىعاليددة قياسددًا مددن رواد الحركددة العمميددة والمختبريددة التددي تددأتي بنتددائج فهددو  .فيهددا روحددًا جديدددة
  .33األمور النظرية
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وأن عممدداء العددرب  صددمهديث ان اسددم الكيميدداء هددو عربددي فددي أحددذكددر عممدداء العصددر ال وقددد     
والمسدددممين هدددم أول مدددن أعطدددى عمدددم الصدددنعة اسدددم عمدددم الكيميددداء والتدددي عمدددى األرجددد  هدددي كممدددة 

 . 32التي كان العرب يطمقها عمى أرض مصر من المغة المصرية القديمة )كيمت(، مأخوذة
ب قددد اتخددذوا المددنهج العممددي السددميم وذلددك وفددي هددذا الحقددل العممددي الصددر  نجددد العممدداء العددر     

وفدي هدذا الصددد يقدول المدؤرخ  باالهتمام بالتجارب والحث عمى القيام بها مع الدقة في المالحظة،
ارد: )ان التأمدل غيدر المفيدد والبعدد عدن المالحظدة لدم نشدهدهما فدي عبقريدة جدابر الدذي كدان هولمب

وجهدات نظدر  واضدحة ومتقندة، وبسدبب  قد كاندتيفضل العمل داخل المعمل تاركًا مجال الخيال، ل
  .34لمكيمياء عمى قواعد سميمة وأسس راسخة( األولأبحاثه الدقيقة الشاممة استحق لقب المؤسس 

جدابر  إنفقدال: ) جدابر بدن حيدان رسدائلويؤيد هذا ما ذهدب اليده بدول كدراوس الدذي قدام بنشدر     
ميداء فدي اتجدا  أكثدر تجريبدًا وتنظيمدًا وب ُعدد  بده اليونداني فدي الكي-بن حيان قد سدار بدالتراث الشدرقي

 . 35عن السرّية والرموز(
بين كيمياء جابر بن حيدان والكيميداء القديمدة.  اً كبير  اً ويرى كذلك بعض الباحثين ان هناك فرق    

وفدي كثيدر مدن التفاصديل  فعمى الرغم مما بين هذين الندوعين مدن تشدابه فدي التعبيدر االصدطالحي
الخوارق، فهي كيميداء ذات  واستبعاد التجربةن كيمياء جابر تتسم باالعتماد كثيرًا عمى الجزئية، فا

الرؤيدددا  إلدددىمدددا تمجدددأ اتجدددا  عممدددي عقمدددي واضددد  يباعدددد بينهدددا وبدددين الكيميددداء القديمدددة التدددي كثيدددرًا 
  .36الوجدانية وتمعن في استخدام الخوارق واألعاجيب في التفسير

عميدده - الصددادق جعفددر اإلمددامن العددالم العربددي الكبيددر وهددو تمميددذ وبالتأكيددد فددان جددابر بددن حيددا    
مدالك  إن: )"التجريدد" هفدي عصدر ، فهدو يؤكدد فدي كتابد كان عالمًا تجريبيدًا لديس لده نظيدر -السالم

العمددل والتجربددة، فمددن لددم يعمددل ولددم يجددرب لددم يظفددر بشدديء  -يقصددد الكيميدداء-كمددال هددذ  الصددنعة
   .37أبدًا(
يعزو السبب في ذلك و  ختبري الناج ،قبل كل شيء ألنها أساس العمل الم هو يضع التجربةف    

، فعميدك يدا بندي اإلتقدانأدنى مراتدب  إلىن ال يعمل ويجري التجارب ال يصل حتى م   ألنّ فيقول: )
  .38بالتجربة لتحصل عمى المعرفة(

التددقيق فدي معرفدة ذلدك بة وال بد مدن سبّ مُ  كما انه ال يقوم بالتجربة من أجل التجربة، فالتجربة    
 إجددراءبالكيميداء أن يعدر  السدبب فدي فدي كدل عمدل عممدي، لددذا فهدو يقدول: )يجدب عمدى المشددتغل 

يحداول  الفنيدة، كمدا يجدب عميده أالّ  أسداليبهاكل عممية، وأن يفهم التعميمدات جيددًا ألن لكدل صدنعة 
 .39عمل شيء مستحيل أو عديم النفع(
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: نتائج التحميل واالختبار ثم مقارنته مع آراء بقية العمماء إلىم معمقًا عمى االحتكا ويقول أيضاً    
 ون مدا سدمعنا  أو قيدل لندا وقرأندا )يجب أن نعمم أنا نذكر في هذ  الكتب خواص مدا رأيندا  فقدط، د

ومدا اسدتخرجنا  نحدن أيضدًا قايسدنا  ومدا بطدل رفضدنا ،  نا ، فمدا صد  أوردندا ا  وجربّ بعد أن امتحنّ 
 .21القوم(عمى أقوال هؤالء 

هدذا اإليمددان بالتجربددة هدو أهددم محاولددة قامدت فددي القددرون الوسدطى لدراسددة الطبيعددة دراسددة  إنّ      
صة. ومن هنا جاءت الطرافة والعمق في تفكير جابر بن حيان، وبهذ  التجربدة وصدل عممية ممحّ 

  .21مركبات وأحماض كيميائية لم تكن معروفة من قبل إلى
المختبددري األول فددي التدداريخ كددان نتاجددًا لمبيئددة العمميددة ان هددذا العددالم وهكددذا فددان جددابر بددن حيدد    

، وهدددي بيئدددة متفدددردة فدددي أصدددولها العمميدددة وعطائهدددا فدددي عصدددر العدددرب يةسدددالماإلالثقافيدددة العربيدددة 
 .الذهبي، العصر العباسي األول

ابر بددا الغيددر منصدفين لتدداريخ الحضددارة العربيددة وجددود شخصددية جددو ور بعددض عممدداء أ نكددروقدد أ    
نددحض بده  و  )جبدر(. وخيدر مدايطدالي وسدمّ صدل إأ إلدىلدك الفيمسدو  العبقدري ونسدبو  بن حيدان ذ

يعندي –ن هدذا الرجدل )قدال جماعدة مدن أهدل العمدم والدوراقين أ مزاعمهم هو قول المدؤرخ ابدن الندديم:
وأنددا أقددول اندده رجددال فاضدداًل يجمددس  صددل لدده وال حقيقددة، وقددال بعضددهم اندده مددا صددنم..ال أ -جددابراً 
تعددب يددد  وجسددمه خراجدده ويُ ألفددي ورقددة، يتعددب قريحتدده وفكددر  بإ يتعدب ويصددنم كتابددًا يحتددوي عمددىو 

والرجدل لده حقيقدة وأمدر  أظهدر  بنسخه ثم ينحمه لغير ، أما موجودًا أو معددومًا ضدرب مدن الجهدل..
 . 23وأشهر وتصنيفاته أعظم وأكثر(

لىو      فدي  خطدا  العمميدة األولدى عمدىكبير قد سدار  آخرعالم كان هناك ن حيان  جابرجانب  ا 
وهدددو الجددداحظ الدددذي كدددان يقدددول بالتجربدددة ويعتمددددها اعتمددداد العدددالم  ، أالفدددي بغدددداد وأتمهددداالبصدددرة 

  .نجازًا عمميًا فريدًا في ذلك العصرإية عممية متكاممة نسبيًا وتعتبر المختبري المسم  بنظر 
  والعصور الالحقة مدن خدالل   الجاحظ بأنه أديب عربي كبير فرض نفسه في عصر ر  لقد عُ     

ال سدديما التدي ممهدا بخالصددة فكدر  وأدبده وتجاربدده ومشداهداته فدي مختمددم جواندب الحيداة،  كتاباتده
الدذي شدحنه بأشدكال وألدوان مدن المعرفدة العمميدة واألدبيدة  -الحيدوان–في كتابه الموسوعي الشدهير 

يمانددده فقدددد نقددل لندددا فيددده كثيددرًا مدددن آراء  العمميدددة الفددذة، واإلنسددانية الوصدددول  إلدددىبالتجربدددة سددبياًل  وا 
 لممعرفة العممية اليقينية.

كددان الجددداحظ ومندددذ طفولتددده متطّمعدددًا، فكدددل شددديء يعددرض لددده يثيدددر عندددد  رغبدددة البحدددث ونزعدددة     
التطّمع، فينبعدث وراء  ويحّصدمه، ثدم يثيدر فيده مدرة أخدرى نزعدة التفتديش والتمحديص والنقدد، إضدافة 

عند  بعيدة األثر في تكوين عقميته، عممًا إن  هذ  النزعة كانت موجودة أن  هذ  الظاهرة كانت  إلى
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 ،كانسددان وكعدددالم فددي عصددر  ومعروفدددة عنددد عممددداء البصددرة، ولكدددن الجدداحظ تمثّمهدددا تمثددياًل حقيقيددداً 
يجعدددل مدددن الحيددداة ومشددداهداته اليوميدددة وكدددل مدددا يحددددث فيهدددا أمدددرًا يثيدددر عندددد  الشدددكوك كدددي تدددزداد 

  .22ورغباته في الوقو  عمى تفسير تمك المشاهداتثم يشبع ذاته  ،معارفه
) والعددوام أقددّل شددكوكًا مددن الخددواص  لقددد صددّور الجدداحظ تمددك الحالددة أدّق تصددوير حددين قددال:     

ألنهدددم ال يتوقفدددون فدددي التصدددديق والتكدددذيب، وال يرتدددابون بأنفسدددهم، فمددديس عنددددهم إاّل اإلقددددام عمدددى 
، وألغوا الحال الثالثة من حدال الشدك التدي تشدتمل عمدى التصديق المجّرد، أو عمى التكذيب المجّرد

  .24طبقات من الشك(
نتيجدة ترضدي  إلدىولم يكتم الجاحظ بذلك بل يزيدد مدن شدكوكه كدي يصدل فدي نهايدة المطدا     

عقمه الشاك والمتطمدع لممعرفدة. لقدد أصدبحت تمدك النزعدة عندد  نوعدًا مدن الكمدم والشدغم بالمعرفدة 
طمدب كدل شدديء ال يكداد ينصدر  أو يفتددر فدي الطمدب قددد خمقدت فدي نفسدده فدي نفسدها فهدو ال يفتددأ ي

  .25الشغم بكل موضوع من موضوعات تمك المعرفة
) ولدم أكتدب هدذا لتقربده،  كر  لبعض طبائع وعجائب الحيوان:ذ  آخر في بيان قال في سياق و      

عجبنددي اإلنكددار لدده، ولكنهددا آيددة أحببددت أن تسددمعها، وال يعجبنددي اإلقددرار بهددذا الخبددر، وكددذلك ال ي
إنكدار  أميدل، وبعدد هدذا فداعر  مواضدع الشدك وحاالتهدا الموجبدة لده، لتعدر   إلدىولكن ليكن قمبدك 

بها مواضع اليقين والحاالت الموجبة له، وتعمم الشك في المشكوك فيه تعممًا، فمو لم يكن في ذلك 
ن  الشددك فددي طبقددات عنددد أال تعددر  التوقددم ثددم التثبددت لقددد كددان ذلددك ممددا يحتدداج اليدده، ثددم اعمددم أ

 . 26جميعهم، ولم يجمعوا عمى إن  اليقين طبقات في القوة والضعم(
وهكذا نرى إّن الشك عند الجاحظ كان يمثدل نزعدًة طبيعيدة قبدل أن يكدون اسدموبًا عمميدًا يجعمده     

بحدث بمثابة قانون أو منهج عممي يمتزم به في البحث والتنقيب. لقد كان الجداحظ مطبوعدًا عمدى ال
عددن أصددل كددل شدديء وعددن عّمتدده دون أن يقتصددر عمددى االنقيدداد والتقميددد، وهددذ  مددن الصددفات التددي 

 .27انفرد بها عن سائر عمماء عصر  بصورة أكثر توسعًا من غير  من عمماء ومفكري البصرة
التجربة ليتحقق مدن صدحة  إلىة المالحظة والتمحيص فهو يمجأ وفي كتابه الحيوان تتجمى دقّ     

ب فددي الحيددوان والنبددات، وفددي كددل تجربددة يسددير مددن النظريددات أو رأي مددن الراء، فقددد جددرّ  نظريددة
، وفددي بعضددها كددان يمقددي عمددى عمددى نهددج خدداص، ففددي بعضددها كددان يقطددع طائفددة مددن األعضدداء

معرفددة بدديض الحيددوان واالستقصدداء فددي  إلددىالحيددوان ضددربًا مددن السددم، وحينددًا كددان يرمددي بتجربتدده 
ومدرة كدان يددفن الحيدوان فدي م عمى ذبد  الحيدوان وتفتديش جوفده وقانصدته، قد  صفاته، وكان حينًا يُ 

بعض النبات ليعر  حركاته، وكان في أوقات يبعج بطن الحيوان ليعر  مقدار ولد ، وفي أوقات 
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 إلدىمن قوارير ليعر  تقاتمها، وكان يمجأ فدي بعدض األحدايين  إناءكان يجمع أضداد الحيوان في 
 .28د الكيمياوية ليعمم تأثيرها عمى الحيواناستعمال مادة من الموا

واتبداع مدنهج خداص لكدل منهدا، بدل كدان فدي كثيدر مدن  ولم يقم الجاحظ عندد التجدارب بنفسده    
حتدى تثبدت صدحة األحيان يشك في النتائج التي يتوصل اليهدا ويسدتمر فدي الشدك وتكدرار التجربدة 

  .29النظريات والراء وتتجمى له الحقيقة ويتعر  عمى مواضع اليقين والحاالت الموجبة لها
خدرة مدن مفداخر الثقافدة فوم ةالبغداديدان الجاحظ ذلك العالم المعتزلدي كدان قمدة مدن قمدم الثقافدة    

جدابر بدن حيدان  فدي عصدر بغدداد الدذهبي. وكاندت كثيدر مدن مقدوالت وتطبيقدات يةسدالماإلالعربية 
سددبياًل  عمميددة وعمميددة متكاممددة تقددوم عمددى التجربددة وتعتمددد التجريددب إليهمدداوالجدداحظ المددذين أشددرنا 
 .الحقيقة العممية إلىاًل لمبحث العممي وصو 

قدد أجممدت الباحثدة األلمانيدة هونيكدة ذلدك المدنهج السدديد بقولهدا: )ان مدنهج المدرسدة العربيدة ل     
ال يغمفه ضباب مدن الغمدوض وال حجداب مدن ظممدة مقدسدة. فالحقدائق يبدو فيه كل شيء واضحًا 

واضدددحة قريبدددة لالفهدددام لمدددن شددداء أن يثبتهدددا أو يعارضدددها بالتجربدددة والخبدددرة والمشددداهدة، والجميدددع 
يقّدرون المسؤولية العممية قدرها، ويعترفدون مدع هدذا بعجائدب نشدأة الطبيعدة مدا دامدوا يجددون لدذلك 

  .41(ون محمها التفسيرات والنتائجحمّ يتفق مع العقل ويُ  العجائب ما التفسيرًا. وهم يستبعدون من 
 خدمة المجتمعتسخير العمم ل -9
لقددد مثّددل الجدداحظ ذلددك المصددطم  خيددر تمثيددل باعتبددار  عالمددًا وأديبددًا موسددوعيًا بامتيدداز، وكددان     

يسدتفيد منده جميدع ، وأنه انمدا وضدع لمتاح لمناس كافة بمختمم طبقاتهم وشرائحهميؤمن بأن العمم 
هم، فقد جاء في مقدمة كتابه الحيدوان: )وهدذا كتداب تسدتوي حم  الناس عمى تعدد أهوائهم واختال  ن  

سالمو فيه رغبة األمم وتتشابه فيه العرب والعجم، ألنه وان كان عربيًا أعرابيًا  جماعيًا، فقدد أخدذ  ياً ا 
ين عمم الكتاب والسنة وبين وجدان وعمم التجربة، وأشرك ب من طر  الفمسفة وجمع معرفة السماع

حساسالحاسة     .41الغريزة...( وا 
ذلدك بقولده )...وينبغدي أن التقددم فأكدد  إلدىا تدفعده مدن مزايد اإلنسدانوقد أدرك الجاحظ ما في     

قدد وجددنا مدن العبدرة أكثدر ممدا وجددوا،  إندايكون سبيمنا لمن بعدنا كسبيل من كان قبمندا فيندا، عمدى 
   .43مما وجدنا..( أكثريجد من العبر  من بعدنا إنكما 
لمددا أدركدده بعددض الفالسددفة فددي هددذا العصددر، فقددد سددبقهم فددي  الجدداحظ أدراكومددن هنددا يتجمددى      

مددا عممدده  يأخددذ فاإلنسددانالتقدددم واالرتقدداء  إلددى أدتومزايددا  التددي  اإلنسددانعددن  مالحظدداتهم الدقيقددة
  .42غير  ويضيم فيه
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ة المسدددداحة العمميددددة لجميددددع الندددداس عمددددى اخددددتال  أعددددراقهم ولددددم يكتددددم الجدددداحظ ببيددددان فسددددح    
وقددد نقمددت كتددب الهنددد، وترجمددت حكددم اليونددان، وحولددت آداب الفددرس، فبعضددها وأجناسددهم فيقددول: )

 إلددى، ومددن قريددة أمددة إلددىوقددد نقمددت هددذ  الكتددب مددن أمددة  ازداد حسددنًا، وبعضددها مددا انددتقص شدديئًا..
  .44.(خر من ورثها ونظر فيها.وكنا آ ناإلي، حتى انتهت إنسان إلى إنسانقرية، ومن 

ي مشددداعة مرميدددة فدددي ولقدددد ورد عدددن الجددداحظ وممدددا اشدددتهر بددده أنددده صددداحب مقولدددة أن المعدددان    
أي  بإمكدان نّ ا  حد و أعمى  القول أن العمم مشاع لمجميع وليس حكراً  إلىيهد  بذلك  الطريق. وهو
 يد في العمم.أن يكشم كشفًا عمميًا، وأن يأتي بجد إنسان وأيعقل بشري 

وأمثالده  العممية التدي وضدعها الجداحظلمنهجية األسس ا تمثلرة العممية المنفتحة هذ  النظ إنّ      
والتددي أخددذها الجيددل الخددر بعددد الجدداحظ، والتددي  مددن عمالقددة عممدداء بغددداد فددي العصددر العباسددي.

آسديا أهدل بده العدرب و  دوالدذي يتمّجدفالبيروني مثاًل  الجاحظ.بأبي عثمان واضحًا ظهر فيها التأثر 
العدالم  والذي أثنى عميه الكثير مدن عممداء الغدرب المسديحي وعمدى رأسدهم ،الوسطى عمى حد سواء

وكدددذلك العدددالم البيروندددي أعظدددم عقميدددة عرفهدددا التددداريخ(،  إنّ قدددال: )األلمددداني البدددارز )سدددخاو( الدددذي 
  .45ابر عمماء العالم(ومن أك مسالاإل: )من أعظم عمماء هالذي قال في حقّ ون الخر جورج سارت

موسدددوعة فدددي التدداريخ والجغرافيدددات، فقدددد  أعظددم يعددددّ فهددو الباقيدددة(  الثددداركتابددده المشددهور ) أمددا    
 األديددانوبددين  األمددمفيدده مقارنددات واسددعة بددين عمددوم اليونددان والهنددد والعددرب وبددين عقميددات  أجددرى 

لحضددارة التددي ينتمددي العممدداء شددمول عمددم فددي نطدداق ا أوسددع بأنددهحتددى وصددم  ،وفرقهددا وتاريخهددا
اليها. وله منهج عممي في التحقيق التاريخي يصور  مؤرخو  قوامه: تمحيص مادة البحدث وكراهيدة 

تسدددام   ارتكددداب مدددا ال إلدددىالسدددوامع وتددددعو  الذانالندددواظر وتصدددم  األعدددينالعصدددبية التدددي تعمدددي 
  .46أحكامهبارتكابه العقول وكذلك بذل الجهد  لمتحرر من المؤثرات في 

البيروندي يمكددن الخدروج مددن  إنّ ): قددوري حددافظ طوقدان عندددما قدال وقدد صددق المفكددر العربدي    
د بندي العقدل فيوحّ  ،العمم إليهاوبالوحدة الشاممة التي يؤدي  ،العمم بإنسانيةأقواله ورسائمه أنه يؤمن 

 . 47(يقةالمنطق والحق أساسالتفاهم عمى  إلىويدعو  ،ب بعضها البعضويقرّ  ،ويزيل التنافر بينها
 العممية والموضوعية الحقيقة إلىالوصول  -7
أن تنشدد لقد اشتهرت مدرسة بغدداد بدين مددارس الفكدر والثقافدة العالميدة بريادتهدا وأصدالتها فدي     

الحقيقدة الموضدوعية والسدعي مدن أجمهدا واتخاذهدا أساسددًا ونبراسدًا فدي كافدة ميدادين البحدث العممددي. 
ون في مدرسة بغداد في العصر العباسي األول وما تمتها من مدارس وكان العمماء العرب والمسمم

كمدرسددة ابددن خمدددون ومدرسددة ابددن رشددد وابددن الطفيددل وابددن حددزم فددي األندددلس،  األمصددار العربيددة
 وكانوا يطمقون عمى الحقيقة الموضوعية مصطم  آخر يسمونه )الحق(.
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ة الموضوعية محكومًا بضدرورات تتعددى الحقيقه عمماء المدرسة البغدادية في ابتغاء وكان توجّ    
وتكون شيئًا هدو مدن صدمب التفكيدر العممدي العقالندي المنطقدي الفمسدفي  ،الدوافع الدينية واألخالقية

أن معظددم هددؤالء العممدداء قددد  إلددى، ومددن المفيددد أن نشددير يةسددالماإللدددى عممدداء الحضددارة العربيددة 
جدابر بدن  إلدىوثده العمميدة وحسدبنا أن نشدير بح إلدىعدام  كإطدار إلدىاشتغل بالفمسفة وانطمق منها 

 حيان والكندي والرازي وابن سينا والبيروني والجاحظ وغيرهم.
وأشدرفها مرتبدة  اإلنسدانيةأعمدى الصدناعات  إنّ ) وفي هذا السياق قال الكنددي فيمسدو  العدرب:    

ا بقددددر طاقدددة ها عمدددم األشدددياء بحقائقهددد، ولمددداذاق ألن حددددّ والتحقدددق بفندددون الحكمدددة صدددناعة الفمسدددفة
 .48الحق وفي عممه العمل بالحق( إصابة، وألن غرض الفيمسو  في عممه اإلنسان
المعتصدم  إلدىومن هذا المنطمق العممي الفمسفي نرى أن الكندي قد أوض  في رسالته "رسالة     

 ،أن قضددية الحقيقددة العمميددة والبحددث العممددي فددي سددبيمها واحدددة ال تتجددزأ بدداف فددي الفمسددفة األولددى"
  .49والشعوب جميعًا تتبارى وتتكامل جهودها في سبيمها

مبرهنًا بدذلك عمدى  نتصار لمحقيقة العممية الموضوعيةوبذلك ضرب الكندي المثل حقًا في اال     
 طميعية مركز بغداد العممي ودور  العالمي في العمم والثقافة العالمية.

الثقافة والبحث العممي الموضدوعي ظدل يفدرض منهج المدرسة البغدادية العممي في الفكر و  إن    
يوصددي فددي  هددد(263ت:) لزمنيددة، فددان البيرونددي نفسدده حتددى عممدداء متددأخرين نسددبيًا فددي الحقبددة ا

والتكددريس لمعمددم والحقيقددة  واألهددواء( بوجددوب نبددذ التعصددب والتحامددل الثددار الباقيددةمقدمددة كتابدده )
ة لصدداحبها عددن الحددق المعمّيدد واألسددبابق الحدد ألكثددر ة وبضددرورة تنزيدده الددنفس عددن المددردءةالعمميدد

   .51ذلك( وأشبا ب الظاهر واتباع الهوى والتغالب بالرئاسة والتعقّ  المألوفةوهي كالعادة 
اهتمامددداتهم العمميدددة، فقدددد كدددان طبيبدددًا  لقدددد كدددان البيروندددي مدددن العممددداء القالئدددل الدددذين تنوعدددت     

وعالمدًا فدي الطبيعيدات والشدريعة،  ضيًا وفمكيًا وشاعراً ولغويًا ورياوفيمسوفًا ومؤرخًا ورحالة وجغرافيًا 
ي الحقيقدة والبحدث عنهدا فدي وكانت له بحوث مبتكرة فدي كدل تمدك الميدادين، وكدان أكبدر همده تحدرّ 

ها، وكدان مدن الدرواد األوائدل الدين آمندوا بضدرورة المشداهدة واالسدتقراء والرصدد والتتبدع جميع مضدانّ 
جددراء س وضددع كتبدده وتصددانيفه، وهددذ  ال شددك قمددة الموضددوعية التددي التجددارب، وعمددى هددذا األسددا وا 

  .51األفذاذالعمماء ينشدها هؤالء 
عددالم بغددداد والبصددرة معددًا والمكدداف  البددارز فددي ه( 355)ت:أمددا العالمددة الموسددوعي الجدداحظ     

 فقد وضع في مقدمة كتابه الحيدوان دسدتور بميدغ الداللدة فدي تقاليدد البحدث ،سالمواإلسبيل العروبة 
بدددك هللا الشدددبهة وعصدددمك مدددن نّ فقدددال: )ج   العممددي فدددي المدرسدددة البغداديدددة الرائددددة فدددي العمددم والثقافدددة

التثبدت وزيدن فدي عينيدك  إليدكالحيرة، وجعدل بيندك وبدين المعرفدة نسدبًا وبدين الصددق سدببًا، وحبدب 
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عندك التقوى، وأشعر قمبك عز الحق، وأودع صدرك البر واليقدين، وطدرد  ، وأذاقك حالوةاإلنصا 
 .53..(من الذلة، وما في الجهل من القمةاليأس، وعّرفك ما في الباطل  ذلّ 
  تغميب سمطان العقل -4
 ،بأحسن خمق وفضمه عمى مخموقاتده جميعدًا بدل وحتدى عمدى المالئكدة اإلنسان الىتعخمق هللا     

 يعيش فيه. معرفة خالقة ونفسه والكون الذي إلىوكان أحسن التكريم بأن أعطا  عقاًل يهتدي به 
ولقددد كددان مددن شددأن عممدداء المدرسددة البغداديددة العربيددة فددي الفكددر والثقافددة والبحددث العممددي أن     

مترابطة  إليهاوالتمحيص، فان كل تمك المقومات األربعة التي أشرنا  يؤمنوا بالعقل والتنوير والشك
 الحقيقدة العمميدة بعيدداً  مع بعضها، فالتجربة والتجريب بحد ذاتده هدو تغميدب لسدمطان العقدل وابتغداء

، وقددد جّسددد المعتزلددة اسددتخدام ذلددك السددمطان فددي أمددور الحيدداة والعقيدددة معددًا واألهددواءعددن التعصددب 
أصدحاب مدرسدة الحدديث التدي ال تقبدل  قدادات واسدعة وكثيدرة مدن قبدل خصدومهممما جّر عميهم انت
 إدراكفسو  يبقى قاصرًا عن عقمه في التأويل  اإلنسان، فمهما استخدم العقيدةاستخدام العقل في 

  .52جزيئية من أجزائهاأي 
، فهدو حقدل رحيدب ال تنتهدي التجدارب فيده واإلنسدانيةأما استخدامه في مجال العمدوم التطبيقيدة     

كر  لدبعض طبدائع وعجائدب فقال في سياق ذوخير ما نستدل به هنا هو كالم أبي عثمان الجاحظ 
هدا آيدة أحببدت أن تسدمعها، وال يعجبندي اإلقدرار بهدذا الخبدر، ولدم أكتدب هدذا لتقربده، ولكن) الحيوان:

إنكدار  أميدل، وبعدد هدذا فداعر  مواضدع الشدك  إلىوكذلك ال يعجبني اإلنكار له، ولكن ليكن قمبك 
وحاالتها الموجبة له، لتعر  بها مواضع اليقدين والحداالت الموجبدة لده، وتعمدم الشدك فدي المشدكوك 

ك أال تعر  التوقم ثم التثبت لقد كان ذلك مما يحتاج اليه، ثدم اعمدم فيه تعممًا، فمو لم يكن في ذل
 . 54(اليقين طبقات في القوة والضعم أن  الشك في طبقات عند جميعهم، ولم يجمعوا عمى إن  

وهكذا نرى إّن الشك عند الجاحظ كان يمثدل نزعدًة طبيعيدة قبدل أن يكدون اسدموبًا عمميدًا يجعمده     
لقد كان الجاحظ مطبوعًا عمى البحث و هج عممي يمتزم به في البحث والتنقيب. بمثابة قانون أو من

، وهدددذ  مدددن لمدددن سدددبقه عدددن أصدددل كدددل شددديء وعدددن عّمتددده دون أن يقتصدددر عمدددى االنقيددداد والتقميدددد
ندرى أن  هدذ  النزعدة تمثمدت ف ،الصفات التي انفرد بها عن سائر عمماء عصر  بصورة أكثدر توسدعاً 

الشداك والجاحدد، فوجددت الشدّكاك أبصدر  :نازعدت مدن الممحددين) ذي يقدول:أيضًا بشيخه النّظام الد
بجواهر الكالم من أصحاب الجحود. ويقول أيضًا: الشداك أقدرب اليدك مدن الجاحدد، ولدم يكدن يقدين 

تقددداد غيدددر  حتدددى يكدددون بينهدددا حدددال اع إلدددىقدددط حتدددى صدددار فيددده شدددك، ولدددم ينتقدددل أحدددد عدددن اعتقددداد 
   .55(شك
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مددى ذلددك. قددال أبددو مور قبددل أن يعمددل عقمدده فددي أصددمها، ولنأخددذ مثددال عإذن فهددو ال يددؤمن بدداأل    
بمغنددي وأنددا أحددّدث أن النبددي   نهددى عددن اختندداث فددم القربددة والشددراب مندده، قددال: ) إسددحاق النّظددام:

فكنددت أقددول إن  لهددذا الحددديث لشددأنًال ومددا فددي الشددرب مددن فددم القربددة حتددى يجدديء فيهددا هددذا النهدديل 
ّن الحّيددات تدددخل فددي أفددوا  القددرب، ل إّن رجدداًل شددرب مددن فددم قربددة فوكعتدده حّيددحتددى قيدد ة فمددات، وا 

ن جهمتهعممت أن  كّل شيء  ال أعر  تأويمه من الحديث أّن له مذهبًا و    .56(ا 
وكّل ما ذكرنا  ال يعني أن  الجاحظ يزن األمور في ميزان العقل دائمًا ويكدون هدو األصدل فيهدا.   

 معتقدات كان قد حّذر منها كثيرًا ولم يعمل عقمه فيها ولو لبرهة صغيرة من الزمن.فثمة خرافات و 
ومددن خددالل هددذ  الروايددات نددرى أن الجدداحظ يفصددل بددين البحددث والتدددقيق العممددي وبددين الخرافددة    

. ل التأويدل وال التبدديلالتي ال يقبمها عقل وال منطق وشاعت بين الجمهور عمدى انهدا معتقدد ال يقبد
بنقدد أصدحاب األهدواء والخرافدات، بدل انتقدد وتعدّرض لدبعض المفسدرين الدذين فهو لم يكتم كذلك و 

تصددورات غريبددة ال تتماشددى مددع المددنهج الددذي يعتقددد أّن المفسددر يجددب أن فددي كتابدداتهم يتصددورون 
 .57ال يقبل تأويل غريب يكون ذا عقل رحب واسع

ي الددين وفدي كدل شديء مدذهب العقدل وأخيرًا نستطيع أن نقول ان الجاحظ يذهب في العمدم وفد    
وصددددق الحددددس ال يحكدددم غيرهمدددا، وقدددد ظّمدددت آراء  فدددي البحدددث العممدددي منهاجدددًا عمميدددًا لمبددداحثين 

امددة، وال يغتفددر الخطددأ مددن التخّصددص والثقافددة الع إلددىالمسددممين والعددرب بعددد عصددر . وكددان يدددعو 
 . ما ال يعمم إلىيتطاول  ن عمى الرجل أالّ عالم، وأ

الجددداحظ كدددل تمدددك المددددلوالت والمالحظدددات واالسدددتنتاجات بعدددد درس طويدددل وخبدددرة  وقدددد كتدددب    
وذلددك مددن خددالل تجربتدده وعياندده وسددماعه ونقددد  وشددّكه  ،واسددعة ومعاندداة فددي ميدددان الحيدداة الكبيددر

ددوتعميمدده، فقددد كددان يطمددع عمينددا فددي صددورة العددالم الددذي يُ  ل عقمدده فددي البحددث عددن الحقيقددة، يعمددل عم 
عددايير والمقدداييس ألندده المعمددم األول لمعقددل العربددي، يعّمددم الندداس أن ال يؤمنددوا ويتمسددك بكددل تمددك الم

النظر  إذا صّ  في نظام العقل، ويريدهم أن تدّق مالحظاتهم ويرهم حّسهم، يعّمم حرية بشيء إالّ 
ريعة جداءت إلصدالح األولدى إن  الدين ال يصم  بغير الدنيا وان الشد ) والبحث ولسان حاله يقول:

  .58(ى واألخر 
 ةـالخاتم
أن العددرب المسددممين هددم الددذين رفعددوا لددواء العمددم طددوال العصددور  مددن خددالل الدراسددة يتبددين لنددا    

كاندت ظالمدًا عمدى  إنمدا. ولئن وصفت تمك العصور بعصور الظالم والتخمم، فهي الوسطى كمها
  وتألق.  إشعاعجعموا منها عصور  الذينأوربا وحدها، ال عمى العرب والمسممين 
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وكانت مدرسة بغداد في العصر العباسي تعيش أزهى أدوارها وتطورها حتى غدت قبمدة العدالم     
ية التددي شددهدتها سددالمي والمسدديحي لطمددب العمددوم مددن أسدداطين الفكددر والثقافددة العربيددة واإلسددالماإل

 بغداد آنذاك ال سيما في عصري الرشيد والمامون.
فدي مختمدم التخصصدات سدواء األدبيدة  ماء والمفكدرينأنجبت األمة الكثير من العم وكذلك فقد    

البيروني والكندي وغيرهم مما ال حصر و  كأمثال جابر بن حيان والجاحظمنها أو العممية الصرفة 
 .له
التزمدددوا بهدددا فدددي تقدددوم عمدددى أسدددس عمميدددة وقدددد كدددان لهدددؤالء فدددي حقدددل المعرفدددة منهجيدددة عمميدددة     

أيمدا انتفداع بعدد ان أرسدمت البعثدات الدراسدية لتنهدل مدن وقد انتفعت بها أوروبا  ،مصنفاتهم وكتبهم
 مدرسة بغداد عمومها المختمفة.

 الهوامش

                                                 

ينظر كتاب "بغداد" لمباحثين مصطفى جواد وأحمد سوسة ودمحم مكية ، نشر نقابة المهندسين العراقية، مطبعة  1
 .16م، ص1969رمزي، بغداد، 

م، 1981وت، ه(، مروج الذهب، دار الكتب العممية، بير 245المسعودي، أبو الحسن عمي بن الحسين )ت: 3
4/174. 

 .1/51هد(، تاريخ بغداد، دار الكتب العممية، بيروت، 463الخطيب البغدادي، أبي بكر أحمد بن ثابت )ت: 2
 .1/51الخطيب البغدادي، المصدر نفسه،  4
هد(، معجم األدباء، تحقيق: احسان عباس، دار 636الحموي، شهاب الدين ياقوت بن عبد هللا الرومي )ت: 5

 .16/99م، 1992ي، بيروت،سالمالغرب اإل
جميل، بغداد مركز العمم والثقافة العالمية في القرون الوسطى، مجمة المورد المجمد الثامن العدد كمال الدين،  6

 345م، ص1979الرابع 
 .171العربية عادل زعيتر، مطبعة البابي الحمبي، القاهرة، ص ىإللوبون، غوستا ، حضارة العرب، نقمه  7
 .11م، ص1967اهر مظفر، بغداد مدينة المنصور المدورة، منشورات المكتبة األهمية، بغداد، العميد، ط 8
 .33/253ديورانت، وول، قصة الحضارة، الترجمة العربية، طبعة بيروت،  9
 .173-171لوبون، حضارة العرب، ص 11
دار الشؤون الثقافية العامة شارلمان والخرون دراسة في سيرته وعالقاته الخارجية ، عبد الواحد، محمود،  11

 .211م، ص3111بغداد، 
 .87في التاريخ العباسي واألندلسي، صلعبادي، أحمد مختار،   13
؛ 148ه، ص1236القفطي، جمال الدين عمي بن يوسم، إخبار العمماء في أخبار الحكماء، طبعة مصر،  12

م، ص 1983المعار ، القاهرة،  ، دار8شوقي ضيم، تاريخ األدب العربي في العصر العباسي األول، ط
115. 
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-31ص  .1973الديو  جي، سعيد، بيت الحكمة، مؤسسة دار الكتب لمطباعة والنشر، جامعة الموصل،  14
32 

. 6/123م، 1976، 3هد(، تاريخ الرسل والمموك، دار المعار ، القاهرة، ط211الطبري، دمحم بن جرير، )ت: 15
 .28سعيد الديو  جي، بيت الحكمة، ص

هد(، مقدمة ابن خمدون، طبعة بيروت، 818ابن خمدون، ولي الدين عبد الرحمن بن دمحم الحضرمي، )ت: 16
 .177م، ص 1985

م، 3117مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت،  الدوري، عبد العزيز، أوراق في التاريخ والحضارة، 17
 .142ص

 .174حضارة العرب، ص 18
 .183م، ص 1969، المكتب التجاري، بيروت، 3طع عمى الغرب، طهونيكة، زيغريد، شمس العرب تس 19
 .76م، ص3111الراشد، عبد الجميل، التأثيرات العراقية في األندلس وأوروبا، دار الشؤون الثقافية، بغداد،  31
 .128األردن، ص-ي، المكتبة األهمية، عّمانسالمفوزي، فاروق عمر، االستشراق والتاريخ اإل 31
م، 1982، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1ي عبد هللا، إسهام عمماء العرب والمسممين في الكيمياء، طالدفاع، عم 33

 .36ص
 .56المرجع نفسه، ص 32
 .59م، ص1967لبيب، مصطفى، الكيمياء عند العرب، دار الكتاب العربي، القاهرة،  34
 .65-64الدفاع، المرجع السابق، ص 35
باريس، -، منشورات عويدات، بيروت1في تاريخ العموم عند العرب، طمرحبا، دمحم عبد الرحمن، الجامع  36

 .215م، ص1988
ه(، كتاب التجريد "مجموعة مقاالت"، حققها ونشرها 199ابن حيان، أبو موسى جابر بن حيان األزدي )ت: 37

 .127م، ص 1938هولمبارد، باريس، 
 .83لبيب، المرجع السابق، ص 38
 .82ص المرجع السابق نفسه،لبيب،  39
 .217ابن حيان، جابر، كتاب الخواص الكبير، المقالة األولى، ص 21
 .217مرحبا، العموم عند العرب، ص 21
 .21م، ص1997الشكري، جابر، الكيمياء عند العرب، دار الحرية لمطباعة، بغداد،  23
 .33م، ص1969، دار المعار ، القاهرة، 1الحاجري، طه، الجاحظ حياته وآثار ، ط 22
ه، 1434، دار الكتب العممية، بيروت، 3ه(، الحيوان، ط355لجاحظ، عمرو بن بحر الميثي، )ت:ا 24

6/26. 
 .175الحاجري، المرجع السابق، ص 25
 .6/24الحيوان،  26
 .39م، ص3111، دار البشائر، دمشق، 3جبري، شفيق، الجاحظ معمم العقل واألدب، ط 27
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، دار الكتب 3ه(، حياة الحيوان الكبرى، ط818 بن موسى )ت:؛ الدميري، أبو البقاء دمحم5/125الحيوان،  28
 .1/418ه، 1434العممية، بيروت، 

 .134م، ص1957طوقان، قدوري حافظ، العموم عند العرب، مكتبة مصر، القاهرة،  29
 .178طوقان، المرجع السابق، ص 41
 .254مرحبا، العموم عند العرب، ص 41
 .1/2الحيوان،  43
ه(، الممل والنحل، تحقيق: دمحم سيد كيالني، دار 548أبي بكر دمحم بن عبد الكريم )ت: الشهرستاني، 42

 .1/74ه، 1414المعرفة، بيروت، 
 .6/225الحيوان،  44
 .6/25الحيوان،  45
 .4/88المصدر نفسه،  46
 .21جبري، الجاحظ معمم العقل واألدب، ص 47
 .411م، ص1969ت، كرد عمي، دمحم، أمراء البيان، دار األمان، بيرو  48
 .458زغريد هونيكة، شمس العرب تسطع عمى الغرب، ص  49
 .1/2الحيوان،  51
 .1/33المصدر نفسه،  51
 .133طوقان، العموم عند العرب، ص 53
 .1/22الحيوان،  52
 .172طوقان، المرجع السابق، ص 54
 .183م، ص1982ي، دار الرائد العربي، بيروت، سالمالجندي، أنور، نوابغ الفكر اإل 55
 .168الجندي، المرجع نفسه، ص 56
هد(، عيون األنباء في طبقات األطباء، تحقيق، دمحم عيون السود، 668ابن أبي أصيبعة، أحمد بن القاسم )ت: 57

 .1/411م، 3117دار الكتب العممية، بيروت، 
، 1952ريدة، القاهرة،  الكندي، يعقوب بن إسحاق، رسائل الكندي الفمسفية، تحقيق: دمحم عبد الهادي أبي 58

3/119. 
 المصادر والمراجع

 أواًل: المصادر األولية
هد(، عيون األنباء في طبقات األطباء، تحقيق، دمحم عيون 668ابن أبي أصيبعة، أحمد بن القاسم، )ت: -1

 السود، دار الكتب العممية، بيروت.

 ه.1434الكتب العممية، بيروت، ، دار 3ه(، الحيوان، ط355الجاحظ، أبي عثمان عمرو بن بحر )ت: -2

هد(، معجم األدباء، اعتنى به مرجميوث، مطبعة هندية 636ياقوت، شهاب الدين بن عبد هللا )ت:الحموي،  -2
 م.1934بالموسكي، مصر، 
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ه(، كتاب التجريد، رسائل حققها ونشرها هولمبارد، 199ابن حيان، أبو موسى جابر بن حيان األزدي )ت: -4
 م.1938باريس، 

 .هد(، تاريخ بغداد، دار الكتب العممية، بيروت463الخطيب البغدادي، أبي بكر أحمد بن ثابت )ت: -5
 م.1985هد(، مقدمة ابن خمدون، طبعة بيروت، 818ابن خمدون، عبد الرحمن الحضرمي، )ت: -6
ممية، بيروت، ، دار الكتب الع3ه(، حياة الحيوان الكبرى، ط818الدميري، أبو البقاء دمحم بن موسى )ت: -7

 .ه1434

ه(، الممل والنحل، تحقيق: دمحم سيد كيالني، دار 548الشهرستاني، أبي بكر دمحم بن عبد الكريم )ت: -8
 ه.1414المعرفة، بيروت، 

ه(، إخبار العمماء بأخبار الحكماء، تحقيق: ابراهيم شمس 646القفطي، جمال الدين عمي بن يوسم )ت:-9
 م.3115يروت، الدين، دار الكتب العممية، ب

 .1976، 3هد(، تاريخ الرسل والمموك، دار المعار ، القاهرة، ط211الطبري، دمحم بن جرير، )ت: -11
ه(، رسائل الكندي الفمسفية، تحقيق: دمحم عبد الهادي أبي 356الكندي، أبو يوسم يعقوب بن إسحاق )ت: -11

 .1952ريدة، القاهرة، 
دار الكتب العممية، بيروت،  مروج الذهب،ه(، 245ن )ت:أبو الحسن عمي بن الحسيالمسعودي،  -13

 م.1981
 ثانيًا: المراجع الثانوية

 م.3111، 3شفيق، الجاحظ معمم العقل واألدب، دار البشائر، دمشق، طجبري،  -12

 م.1982ي، دار الرائد العربي، بيروت، سالمالجندي، أنور، نوابغ الفكر اإل -14
 م.1969ه وآثار ، طبعة دار المعار ، القاهرة، الحاجري، طه، الجاحظ حيات -15 
 م.1982، مؤسسة الرسالة، 1الدفاع، عمي عبد هللا، اسهام عمماء العرب والمسممين في الكيمياء، ط-16

 ديورانت، وول، قصة الحضارة، الترجمة العربية زكي نجيب وآخرون، دار الجيل، بيروت. -17
 م.3117مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت،  يخ والحضارة،الدوري، عبد العزيز، أوراق في التار  -18
 .1973الديو  جي، سعيد، بيت الحكمة، مؤسسة دار الكتب لمطباعة والنشر، جامعة الموصل،  -19
 م.1997الشكري، جابر، عمم الكيمياء عند العرب، دار الحرية لمطباعة، -31
 م.1983، 8سي األول، دار المعار ، القاهرة، طشوقي، تاريخ األدب العربي في العصر العباضيم،  -31
 م.1957قدوري، العموم عند العرب، مكتبة مصر، القاهرة، طوقان،  -33
 ي واألندلسي، دار النهضة العربية، بيروت، العبادي، أحمد مختار، في التاريخ العباس-32
دار الشؤون الثقافية العامة  ،رجية خرون دراسة في سيرته وعالقاته الخاشارلمان والعبد الواحد، محمود،  -34

 م3111 ،بغداد
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