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حینما امتزجت العقلیتان الفارسیة و  كیف نشطت الحیاة الفكرّیة؟
العربّیة تولدت حیاة فكرّیة جدیدة لم تكن معھودة في تاریخ العرب إذ 
نشطتھا حركة الترجمة فلجا المترجمون إلى كتب الیونان و الفرس 

 قصد إثراء و تكییف الزاد المعرفي وفق الّنمط الحیاتي لدى العرب. 

؟ عرفت المدنیة اإلسالمّیة تعقدا و تشعبا في ما مھام المدنّیة اإلسالمیة
جمیع مجاالتھا مّما أنتج جیال جدیدا و بأسس متینة من رجال 

الفكر(المعتزلة). اتخذ ھؤالء العقل و الفلسفة و المنطق منھجا لھم ، 
 ومنھ ظھر الكالم أو علم التوحید(البحث في ذات هللا و صفاتھ)   

ع أسباب النھضة إلى عاملین ترج ؟ إلى ما ترجع أسباب النھضة 
أساسین ھما: ظھور طبقة المعتزلة (واصل بن عطاء ، أبو ھذل 

العالف) ، و العامل الثاني نشاط حركة الترجمة من الیونانیة (مدرسة 
 الترجمة حنین بن إسحاق ، حبیش األعصم)

لقد لقي األدب حظا عظیما ھل رّخصت ھذه النھضة لألدب شیئا ؟ 
ة إذ تصدرت كتابات الجاحظ و أحمد بن دؤاد من النھضة الفكریّ 

لمسات المنطق و الفلسفة ، وحتى الّشعر لم یكن بمنأى عنھا فنظم 
 المتنبي و ابن الّرومي في ذلك.    

اتجھ أثرھا إلى تقدیم  بما تخصصت الحضارة الفارسیة في التأثیر؟
 اللفظ على المعنى ، الزخرف و التزویق ، و إحداث النغم الموسیقي ،

 ابن المعتز.  هو حسن انتقائھا ، و من رّواد ھذا االتجا ظو تخییر األلفا
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معطیات 
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ترصد العرب بّدقّة متناھیة بساطا فكرّیا بنوا قواعدھم علیھ ، فیم 
؟ الفلسفة الیونانیة و علم الكالم و التصوف ، و الترجمة ، تمثل ذلك

تقدم و التغیـــیر و ما یتوافق مع إذ شربوا من كّل رافد یحمل ثمار ال
 العقیدة نسبیا و بتخطیط محكم توصلوا إلى ما یسمى بالحضارة.

؟ تفرغ العرب ھل أحكم العرب زمام األمور و انشغلوا بما یخدمھم
التخاذ قرار یخدمھم و یلھمھم القّوة الفكرّیة ، فأدركوا ذلك بعد نقلھم 
 و ترجمتھم و تسخیر ما حولھم و السیطرة علیھ تمحیصا و غربلة. 

حینما بزغ إلى كیف تنبض حضارة العرب بعقلیتھا الجدیدة؟ وّضح. 
) في النقل دنّیاھا مفكرون حملّوا لواء التجدید من أھل العقل (المعتزلة

و الترجمة فانعكس تراث الیونان و الفرس على إنتاجھم فظھرت 
الفلسفة و الحكمة و المنطق لدى الكتاب في نثرھم و لدى الّشعراء 

شعرھم ، وراح أھل الزخرفة و التزویق و ُحسن الصّیاغة في 
 ترصیع النتاج و ترصیع العصر ككّل. 

ھد لھم التاریخ بما حینما ش ؟إلى أي مدى نجح العرب في مسیرتھم
أنجزوه و حمل لواء العلم مدة قرون أسھمت في تقدم اإلنسانیة. و لّما 

ننظر بمنظار الموضوعیة نحو الغرب ندرك  فضل العرب في 
  في تاریخ الفكر اإلنساني. ةإسھاماتھم قدما نحو المكانة المرموق

 

 

 أستخلص 

 و أسجل

حملت الحركة العقلّیة مظاھر تجدیدیة  ؟ ما مھام  الحركة العقلّیة 
شملت األدب فأُثرّي نثره و نظمھ و ُخضع للتجربة الفلسفیة ، و ُعّزز 
بجمال العبارة و إشراقھا و ما تحملھ من معاني ترتاح حین سماعھا 

 اآلذان و تطمئن مع ذكرھا القلوب.    

یة و . بیئة عربیة تتخللھا رتوشات و لمسات المدنحّدد مظاھر البیئة
الّرقي ّ الفكرّي و التقّدم العلمّي في الفلسفة و المنطق و تطویعھما 



 

 

 للكتابة و الّشعر.

. وّضح.أدرك العرب غایتھم عبر كفاح مستلھم من حضارات؟؟؟
الیونان،الفرس امتّص العرب منھم ما یخدمھم و یزكي أحوالھم و 

رة تحت یلھمھم القّوة الروحیة و العلمیة و اإلستراتجیة لتكوین حضا
 عرش تترصع حواشیھ ذھبا.


