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ميسلون للثقافة 
والترجمة والنشر

ونشر  بإنتاج  عنى 
ُ
ت ربحية،  غير  مستقلة،  وبحثية  ثقافية  مؤسسة 

والثقافية  السياسية  القضايا  تتناول  التي  والكتب  والبحوث  الدراسات 

واالجتماعية واالقتصادية في منطقة الشرق األوسط، وتولي اهتماًما 

واأللمانية،  والفرنسية  اإلنكليزية  األوروبية،  اللغات  بين  بالترجمة  رئيًسا 

والتفكير  الثقافية  التنمية  في  اإلسهام  إلى  وتهدف  العربية.  واللغة 

قيم  تعميم  وإلى  واالبتكار،  العلمي  بالبحث  الجاد  واالعتناء  النقدي 

الحوار والديمقراطية واحترام حقوق اإلنسان. وتسعى لتبادل الثقافة 

مع  وثيقة  تعاون  وعالقات  شراكات  وإقامة  والخبرات،  والمعرفة 

واألوروبية.  العربية  والعلمية،  الثقافية  والمراكز  والمعاهد  المؤسسات 

بهم  واالرتقاء  بيدهم،  واألخذ  الشباب،  وتدريب  تعليم  بأهمية  وتؤمن 

التدريبية  خططها  لتكون  وتعمل  واإلنتاج،  اإلبداع  م 
َّ
سل في  ومعهم 

متوافقة مع المعايير العالمية، بالتعاون مع مجموعة من الخبراء العرب 

واألوروبيين.

لمؤسسة ميسلون للثقافة والترجمة والنشر مقران رئيسان في مدينتي 

في  منهما؛  كل  في  السارية  القوانين  إلى  استناًدا  وإسطنبول،  باريس 

فيرساي   /  Yvelines إيفيلين  محافظة  قبل  من  مرخصة  جمعية  فرنسا: 

Versailles، رقم الترخيص 1537، تاريخ 27 حزيران / يونيو 2020. وفي تركيا: 

ست في 17 تموز/ يوليو 2017، بسجل تجاري رقم )51014(، وحصلت  ّسِ
ُ
أ

رقم  تحت  بتركيا  والسياحة  الثقافة  وزارة  من  التسجيل  شهادة  على 

والنشر،  التأليف  لحقوق  العامة  المديرية  في  عضوية  ولها   .)36020(

والمنشورات  للمكتبات  العامة  المديرية  في  عضويتها  إلى  إضافًة 

التابعتين لوزارة الثقافة والسياحة التركية، ولها أيًضا عضوية في اتحاد 

.)TBYM( الناشرين العرب ورابطة الناشرين األتراك



33

الكاتبالكاتب

أّيوب أبو دّية

الطاقة  حفظ  جمعية  رئيس  الفلسفة،  في  ودكتور  مدني  مهندس  أردني،  وباحث  كاتب 
الموفرة  األبنية  في  مستشار  استشاري،  هندسي  مكتب  رئيس  األردن،   – البيئة  واستدامة 
للطاقة، كاتب في شؤون البيئة العالمية، محاضر جامعي غير متفرغ لمادة البيئة، عضو لجنة 
الحوار الفلسفي العربي اآلسيوي – اليونسكو، صاحب براَءة اختراع مشتركة في العزل الحراري، 
عضو رابطة الكتاب األردنيين والجمعية الفلسفية األردنية، حصل على جائزة الدولة التشجيعية 
في العلوم الهندسية لعام 1992، حصل على إحدى جوائز أفضل األبحاث المقدمة إلى ندوة 
بالمملكة  الرياض  العامة في  المناطق الصحراوية« من وزارة األشغال  العمرانية في  »التنمية 
األسرة  )دليل  األردنية  األسرة  لمكتبة  مؤلفاته  من  كتابان  اختير   ،2002 لعام  السعودية  العربية 
البريطانية  الذهبية  الجائزة  على  حصل  حياتنا(،  في  المتجددة  والطاقة  الطاقة،  توفير  في 
للبيئة المبنية عن الشرق األوسط 2010، حصل على جائزة البطل األخضر في مجلس العموم 
البريطاني 2010، له كتب علمية عديدة، منها: )رحلة في تاريخ العلم: كيف تطورت فكرة ال تناه 
)الطاقة   ،)2010 الكبرى،  عّمان  أمانة   - الحراري  االنحباس  )ظاهرة   ،)2010 الفارابي،  دار   - العالم 
المتجددة في حياتنا - وزارة الثقافة األردنية، 2010(، )العلم والفلسفة األوروبية الحديثة - دار 
الفارابي، 2009(، وكتب فكرية عديدة، منها: )موسوعة أعالم الفكر العربي الحديث والمعاصر  
2008(، )سالمة موسى: من رواد الفكر العلمي العربي المعاصر  2006(، )عباس محمود العقاد: 

من العلم إلى الدين، 2003(، )محّمد أركون مفكًرا - مؤلف مشارك، مخطوط(.

اإلشارة المرجعية للدراسة: 

يجوز استخدام هذه الدراسة ألغراض البحث والتدريس والتعلم بشرط اإلشارة المرجعية إليها، كاآلتي:

أّيوب أبو دّية )2022(. ِمْن معاناة العلماء عبر العصور، ميسلون للثقافة والترجمة والنشر.

حقوق النشر

هذا المصنف منشور برخصة اإلبداع المشاعي

ر بالضرورة عن آراء ميسلون للثقافة  ر عن كاتبها، وال تعّبِ اآلراء الواردة في الدراسة تعّبِ
والترجمة والنشر 

© جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة ميسلون للثقافة والترجمة والنشر



ِمْن معاناة العلماء عبر العصور

44

بل وقتلهم.  السجون،  في  تم اضطهاد بعضهم وزجهم  بل  العرب واملسلمين ألصحابها،  العلماء واألدباء  لم تشفع شهرة 
فمثاًل، ولد عبد هللا بن املقفع فارسًيا مجوسًيا واعتنق اإلسالم، ومات مقتوًل )ت عام 759م( في عهد الخليفة املنصور على 
يد سفيان بن معاوية والي البصرة؛ ويقال إن بعض أعضائه حرقت في التّنور وهو حي. ويقال كذلك إن لقبه »املقفع« هو 
كنيه اكتسبها والده نتيجة التعذيب الذي تعّرض له، حيث تشنجت أصابع يديه على يد الحجاج. وُيقال إن مقتل ابن املقفع 

جاء على خلفية كتابة ميثاق بين عبد هللا بن علي، عم السفاح، والخليفة املنصور.

إلى  اليمن، ثم عاد  إلى  العباسية، فهرب  الدولة  813 م( قتل والده على يد األمويين ملناصرته  وذاك جابر بن حيان )ت 
في مدينة دمشق  الكوفة. كما عاش  في  له  في دكان  الكيمياء  بالصيدلة وعلم  العباسية، واشتغل  الدولة  بعد نشأة  العراق 

القديمة، ولكنه توفي في الكوفة بعد أن فر إليها إثر نكبة البرامكة، وسجن هناك حتى وفاته.

في  بحقه. ولكنه تعرض لإلهانة  ثم صدر عفو  1198م( لالضطهاد، ونفي،  )ت  ابن رشد  تعّرض  النحطاط،  وفي عصر 
حضرة مجلس املنصور، واتهم بالكفر واملروق في الدين، وأحرقت كتبه الفلسفية، ما عدا كتب الطب والحساب والفلك 

للحاجة إليها في معرفة اتجاه القبلة والليل والنهار ... إلخ.

جبرت دولة املوحدين اليهود على اختيار اعتناق اإلسالم أو 
ُ
أّما مو�سى بن ميمون )ت 1204م( فقد اختار الرحيل عندما أ

النفي. فاستقر في املغرب متظاهًرا باعتناقه اإلسالم، ولكنه ظل خائًفا، فهاجر إلى مصر وأعلن يهوديته فيها. وعندما طالب 
رغم على اعتناق اإلسالم ليس بمسلم، 

ُ
البعض بإعدامه بحكم الردة، اعترض القا�سي عبد الرحيم البيساني بحجة أنه من أ

فال يجوز اتهامه بالردة.

وأبو بكر الطرطو�سي ) ت 1127م( األندل�سي هو صاحب كتاب »سراج امللوك والخلفاء«، تنّقل في مكة املكرمة وبغداد 
جبر على اإلقامة الجبرية في مسجد الرصد في الفسطاط، ومات في القاهرة. وُيعد كتابه بمثابة صياغة 

ُ
والشام ومصر، ثم أ

نظرية سياسة حكيمة في ضوء الشريعة، وهذا ما أغضب األمراء.

إشبيلية، وكان كثير  في  ولد  أندل�سي  األعيان«، وهو  الِعقيان ومحاسن  1134م( صاحب كتاب »قالئد  )ت  وابن خاقان 
األسفار، مات قتاًل في فندق بمراكش بإيعاز من أمير املؤمنين علي بن يوسف.

كما عانى ابن حمدون )ت 1167م( الذي ولد في بغداد من السجن بسبب بعض األخبار والقصص التي نشرها في كتابه 
»التذكرة الحمدونية«، وذلك رغم أن الخليفة املستنجد باهلل قد حباه بمكانة خاصة.

وابن قيم الجوزية )ت 1350م( صاحب أكثر من مئة كتاب، وهو دمشقي حنبلي، فقد سجن في قلعة دمشق مِلا كان له من 
فتاوى في قضايا إشكالية. 

بالحب  التعريف  »روضة  كتابه  في  ورد  ملا  والزندقة  باإللحاد  اتهم  الغرناطي،  1375م(  )ت  الخطيب  ابن  الدين  ولسان 
حرقت جثته قبل دفنه.

ُ
الشريف«، وُعذب وسجن ثم قتل خنًقا في سجنه وأ

ولم يقتصر اضطهاد العلماء على الحضارة اإلسالمية، فمن أوائل من اضطهدوا من العلماء األوربيين في العصور الحديثة 
هو روجر بيكون )ت 1292م(، فنتيجة اهتمامه بالعلم والفلسفة أكثر من دراسة الالهوت التي لم يكملها في الجامعة، ُحكم 
الفلك مفسدة  في  الجديدة  أفكاره  أن  اتهامه  املألوف، فضاًل عن  تعاليمه مستحدثة وخارجة عن  أن  بتهمة  بالسجن  عليه 
للدين. كان روجر بيكون يتكلم العربية ووصلته على األرجح ترجمات جيراد الكريموني ألعمال الكندي وجابر بن حيان وابن 

سينا، وكتابات يوحنا النحوي في نقد األرسطية.
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النصوص،  تأويل  على  الحكم  في  للعقل  قيادًيا  دوًرا  أعطى  الذي  رشد  ابن  مذهب  1600م(  )ت  برونو  جوردانو  واعتنق 
فنسبت إليه تهمة الهرطقة في فترة مبكرة. وعندما اقترح برونو دعمه للمشروع الكوبرنيقي في القول بمركزية الشمس بدًل من 
معتقدات الكنيسة األرسطية في مركزية األرض )أي أن األرض هي مركز منظومتنا الفلكية(، شرعت الكنيسة في محاكمته 
ا  واتهم جزاًفا بجريمة قتل، ففر إلى جنيف واعتنق البروتستانتية، وعندما عاد إلى إيطاليا ُحكم عليه بالهرطقة، فحرق حيًّ

على خشبة في روما عام 1600م بعد أن مكث في السجن سبع سنوات.

بمرونة  الكنيسة  إقناع  محاولته  من  الرغم  على  كوبرنيق،  نظرية  لدعمه  1642م(  )ت  غاليلي  غاليليو  اضُطهد  كذلك 
النصوص  مع  الحديثة  العلمية  املكتشفات  تنسجم  أن  يمكن  بأنه  رشد  ابن  ُيعلم  كان  وكما  ومجازيتها،  الدينية  النصوص 
املذهب  التحقيق معه، وصدر قرار بوصفه مذنًبا لعتناق  وتم  روما،  في  الكنيسة  التأويل. ومع ذلك حاكمته  عبر  الدينية 
الكوبرنيقي، وطالبوه بالتنكر له، فحكم عليه باإلقامة الجبرية والنعزال عن الناس حيث ظل كذلك خالل السنوات الثماني 

األخيرة من حياته كتب خاللها أهم أعماله وهو »حوار حول علمين جديدين«، ووضع تأمالته الناضجة في مبادئ امليكانيكا.

لم يتوقف الضطهاد الديني في الغرب إل بعد أن تعلمنت أوروبا إثر الثورة الفرنسية تحديًدا، ومع ذلك دخلت في دورة من 
الضطهاد السيا�سي الذي استمر لفترة طويلة. وعلى الرغم من أن الضطهاد الديني توقف في أوروبا فإنه لم يتوقف في دول 
العالم الثالث في األطراف، أي الدول التي تهيمن عليها املراكز الرأسمالية. ولدينا أمثلة عديدة معاصرة من إفريقيا، والشرق 
األوسط، وجنوب شرقي آسيا، وغيرها من املناطق املتوترة دينًيا وطائفًيا وعرقًيا ومذهبًيا، والتي ما زال البحث في جذور عدم 
استقرارها غير مكتمل بعد. إذ يتبدى للناظر أّن هذه الختالفات هي مشكلة التخلف بينما في الحقيقة هي من نتاج الستقطاب. 

وكما يقول مهدي عامل في كتابه »أزمة الحضارة العربية أم أزمة البرجوازيات العربية« إن نهضة البرجوازية بالفكر العربي 
هي التي حالت دون نهضته الفعلية إلى اليوم. ولذلك فإنها تحاول إخفاء فشلها الطبقي بقولها إن الفكر ليس فكرها إنما هو 
فكر املا�سي، هو العقل العربي! وما املشكالت التي تطرحها البرجوازية املحلية، كالتخلف والتقّدم، الحداثة والنهضة، التراث 
واملعاصرة... إلخ، إنما هي أدوات البرجوازية الكولونيالية املفلسة للتغطية على فشلها وإلعادة إنتاج ذاتها. وفي هذا السياق 
يدفع العلماء واملتنورون الثمن عبر الضطهاد، إما على يد السلطة أو ما تنتجه من شعب متخلف، كما حدث مع حسين 

مروة، ومهدي عامل، ونصر حامد أبو زيد، وفرج فودة، ونوال السعداوي، وسيد القمني، وغيرهم.
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