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 Aلمة�امل?<جمة

��م�ال����ال١٩١٤-١٨٥٧العالمة�شب���النعما�ي�(�)ند�بل�م)�من�علماء�ال)ند�القالئل�الذين�يفقد�نظ

)� �ِبْنَدَوْل ��� �شب�� �العالمة �ولد �8له. �:سالمي �العالم ��Bindawalكره�� �أعظم �محافظة �قرى �إحدى (

�أحمد� ��سيد��بالس �ارتبط �ثم �زمانه، �أم)ر�شيوخ P�ع� �وSداب �العلوم �نيل �من �وفرغ (أوترابرادVش)،

� �8لية ��� �والفارسية �للعرWية �كأستاذ ��M.A.Oخان �مؤّسس)ا ��سيد��الس �8ان ceن�الS� �gعرف ceوال

بجامعة�ع���كره�:سالمية.�تألأل�نجم�العالمة�شب������رحاب��ذه�الmلية�وذاع�صhته����8افة�أنحاء�

.�� العالم�كمحّقق�وأديب�إسالمي�وناقد�كب

�العلم� ��� ��ا��يندر�نظ �علمية �ومقاالت �كتhبات �صنف �كما �الكتب �من �عديًدا �شب�� �العالمة ف
ّ
أل

��سيد�أحمد�عن��عض�ما�رآ�ا�فقّدم�ل)ا:�لو�قال�الشيخ�شب���مخاطًبا�و}دب�والفن،�ح�zeقال�الس�

�أن�مقاالته�تفوق� �تز�و�مؤلفاته�ع��Pالعشر�ن�كما �أgى�نكًرا". للمسلم�ن�"فأتوا��سورة�من�مثله"�ملا

 ا��صر�و���Sن�م�شورة����مجموعة�مقاالته����ثمانية�مجلدات.

�و "cالن�� �ة��"س �شب�� �العالمة �مؤلفات �أبرز �و"الغزا��"�من �النعمان" �ة��و"س �و"املأمون" "الفاروق"

�باللغة� �املؤلفات ��ذه �معظم �:سالمي". �التمدن �تار�خ P�ع� �و""�نتقاد �و"شعر�ال��م" و"الرومي"

�كتاب� �أي �عن �ال�تقّل �ومقاالته �رسائله �ولكن �العرWية. Pإ�� �ترجمته �تمت �م��ا ��عًضا �إال�أن }ردية

�امل ��ذه �ففي �وفًنا �وأدًبا ����علًما �ال�نجد�ا �مما �حديث cعل�� �وWأسلوب �نادرة �معلومات �نجد قاالت

أي�كتاب�آخر�أو�مقالة�فكتhباته�"ا��ز�ة"�و"تراجم"�و"التعليم�املا ��cللمسلم�ن"�كتhبات�علمية�

نادرة�كما�أن�مقاالته�أمثال�"مكتبة�:سكندر�ة"�و"املكتبات�:سالمية"�و"البيمارستانات����الع)د�

ة�املسلم�ن����علم�امليmانيmا"�مقاالت�وWحوث�قّيمة�تمت�ترجمة�البعض�م��ا�:سالمي"�و"مسا�م

 إ��Pاللغة�:نجل�¢ية.

إ��Pاللغات�الدولية�وم��ا�العرWية�وكذلك�ترجمت�مقاالته�إ���P-كما�أسلفنا�-ترجم��عض��ذه�الكتب

�ا �وWحوثه �مقاالته �أجود �ترجمة Pإ�� �ماّسة �8انت �ا��اجة �ولكن �والفارسية �اللغة�:نجل�¢ية Pإ�� لعلمية

 



 ٤

العرWية�ال�ceتتعلق�¥�ا��ذه�املقاالت�مباشرة،�وقد�أشار�إل¤�ا�العديد�من�الباحث�ن�والكّتاب�العاملّي�ن�

�معرف¦�م� �لعدم �أخطأوا �إال�أ¨�م �والبحوث �املقاالت ��ذه ��عض �ت»ªيص �حاول �العرب ��عض �أن zeح

 للغة�}ردية�ال�ceكت¬ت�ف¤�ا.

�أ �أن P�ع� �عزمت �وذاك �ل)ذا �اللغة�ونظًرا Pإ�� �العلمية �واملقاالت �البحوث ��ذه ��عض �ب®�جمة قوم

العرWية�لmي�Vستفيد�م��ا�العرب�الذين�ال�يجيدون�اللغة�املصدر،�ولو�°ّ�ع¯�cالقّراء�فسأقوم�ب®�جمة�

 مقاالته�}خرى�ال�ceل)ا�عالقة�مباشرة�باللغة�العرWية�ودراسا±�ا.

ي�امل�شورة����املجلد�السادس�ملجموعة�مقاالته�اخ®�ت�خالل�ال®�جمة�مقاالت�العالمة�شب���النعما�

�للعلم� �وأتباعه �:سالم �خدمات ��� �وشmوك �اع®�اضات �من �املس´شرقون �أورده �عما �تتحدث ceوال

�ذروة� �وتبليغه �تطو�ره ��� �ودور�م cجن�{� cالعل�� �لل®�اث �املسلم�ن �خدمات �عن �تنطق �كما والفن

 ملتطورة.الكمال�ح�zeلو�رآه�أ�µابه�ملا�عرفوه����صورته�ا

�مكتبة� �حر�ق �عن �الرا¶عة �مقالته �ف¤�ا �بما �مقاالت �خمس P�ع� �تحتوي �امل®�جمة �املجموعة �ذه

ي����شmل)ا�التام،�زدنا�إل¤�ا�مقالة��عنوان�"رأي�راديmا��� :سكندر�ة�وال�ceت¹�ز�ألول�مرة�للعالم�الع̧ر

�إ �ضممنا�ا �بل �مس´شرق �لعالم �لhس �الرأي �ولو�أن �العرWية" �العلوم �إحياء �املجموعة�عن ��ذه P�

ا،�وا��ق�أنه�يوجد�ب�ن�الباحث�ن�املسلم�ن�من�يفّضل�أن�ي´بع��ؤالء�
ً
ل´ش«�)ا�¥�ذه�املقاالت�مادة�و�دف

 املس´شرق�ن�وع���Pذا�ف)م�أو��Pبأن�Vسّموا�"مس´شرق�ن"�من�أن�ندعو�م�"مسلم�ن".

ق
ّ
�و�وف �وتقوى، �علًما �يز�دنا �أن Pعا�gو� �سبحانه �ندعو�هللا �وال�آخًرا �اً��العلم�وأخ �خدمة �من �للمز�د نا

 و}دب�والفن،�و�و�املوفق�وعليه�التكالن.
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 حر�ق�مكتبة��سكندر�ة

��ذه� ��� �:سالمي �للتار�خ �بال�سبة �زالت �وما �أورWا ��� �ووجدت �عل¤�ا �يؤسف ceال� �}خطاء �ضمن من

 ا��ادثة.

منذ�زمن��عيد�الوسائل�الg�ceستطيع�بواسط¦�ا�ا��صول�ع��Pمعلومات�عن�بالرغم�من�أن�أورWا�تمتلك�و 

أحوال�املسلم�ن.�إن�بداية�علم�التارWخ�ا��ديث��و�عصر�ا��روب�الصلي¬ية.�����ذا�العصر�gعّرفت�أورWا�

�وقبلة� �املقّدس �للصليب �أعداء �ذلك �8ل �وفوق ا
ً

�ووحوش �ومدّمر�ن �نWمحار� �م �بm̈و �املسلم�ن P�ع

دس،�و�ذا�العصر��و�أيًضا�عصر�خروج�أورWا�من�ظلما±�ا�حيث�صّرح�أغلب�املؤرخ�ن�املسيحي�ن�والق

بأن�بداية�التطور�العل��cألورWا�8انت�����ذا�العصر،�ان´شرت�فيه�أقوال�غر�بة�عن�املسلم�ن�و8ان�ذلك�

�وشع«�م� �املسلم�ن �ديانة �عن �الف)م �سوء �من �الف®�ة �تلك ��� د
ّ
�تول �وما �الف®�ة. �تلك ��� �}حداث حسب

�وا�ªاصة،� �العامة �قبل �من �املثل �به �صار�يضرب �أنه �درجة Pاش¦�ر�إ�� �أورWا، ��� �وتطور�م ومجتمع)م

�ات����كتابة�التوار�خ�وا��mايات�والروايات��وعندما�بدأت�ف®�ة�التأليف����أورWا�تم�استخدام�تلك�التعب

gة،�كتب�بيكن�و�و�مؤسس�الفلسفة�ا��الية�مقاالت�و�Äذه�املقاالت�بل�وكتب�الفلسفة�أيًضا�بك��z�ّس

 "مقاالت�بيكن"،�يكتب�ف¤�ا����مثال�ال�Åاعة�و:قدام:

�محمًدا� �بأّن �له �وقولوا �ا��بل �ذلك Pإ�� �اذ�بوا �ل»�ضور: �فقال �يدعو�الناس �}يام �من �يوم ��� �محمد "8ان

ن�يطلبك،�ذ�ب�الناس�ولكن��ا��بل�لم�يتحرك�من�مmانه�طبًعا،�وعندما�رأى�ذلك�قال�بmل�طمأنhنة�وجرأة�دو 

 �Æل:�ال�حرج�إن�8ان�ا��بل�ال�يأgي�إ��Pمحمد�فمحمد�يذ�ب�إ��Pا��بل".

��من�شأن�محمد��ا�ولم�يذكر��ذه�ا��ادثة�للتحق
ً

�ه،�بل�ذكر�ا�����ملسو هيلع هللا ىلصلم�يكن�بيكن�مؤرخ�حسب�تفك

بيان�جرأته�وثقته،�لكن��س¬ب�توغل�مثل��ذه�}قوال����املجتمع�}ور¸ي�آنذاك�8ان�العامة�وا�ªاصة�

 }قوال�كأسس�يب¯�zعل¤�ا،�و8انوا�Vعت¹�و¨�ا��µيحة.�يذكرون��ذه�

 



 ٦

توج)ت�أورWا�إ��Pالبحث�والتحقيق�منذ�ما�يقارب�مئة�سنة،�وتظ)ر�حقائق��ذه�}قوال�يوًما��عد�يوم،�

���� �8ار�الئل �السيد �يكتب �ألورWا، �ندامة �محل ��� �}قوال ��ذه �أن �}ورWي�ن �كبار�املؤرخ�ن �اع®�ف zeح

"�(محاضرات����}بطال)�إن�}8اذيب�ال��ceس«�ا�املفكرون�والناشطون�Lecture in the Heroesكتابه�"

للدين�إ���Pذا�الªÅص�(محمد)�8ل�تلك�ال¦�م�أصبحت�س¬ًبا�لسواد�وجو�نا،�وألن�8ار�الئل�كتب��ذه�

املحاضرة�خاصة�للرسول�لذلك�خّصه�بالذكر�مع�أن��ذه�}8اذيب�8انت�من´شرة�عن�:سالم�وتار�خه����

لت�من��ذه�}خطاء�إال�أ¨�ا�لم�تمح)ا�تماًما،�ألن�تحقيق�أورWا
ّ
،�وWالرغم�أن�التحقيقات�ا��ديدة�قد�قل

�ة����الشعب�ال�يميل�إل¤�ا�إال�الذين�ال�يخضعون�لضغط�ا��ماعة�وقليل�Äان´شرت�¥�ذه�الك�ceحداث�ال{

 ما��م.

أن�ا��وادث�ال�ceأثب¦�ا�و�ناك�س¬ب�خاص�آخر�و�و�أن�محيط�املحقق�ن�منفصل�عن�عامة�الناس،�ومع�

املحققون��عد�البحث�والتحقيق����ال�ceتmون�موثوقة�إال�أ¨�ا�ال�ت�شر�ب�ن�عامة�الناس�ومؤلفا±�م�وقد�

دت�عن�ا��وادث�:سالمية،�فنجد�
ّ
اع®�ف�املحققون�املش)ورون����أورWا�با�ªطأ�����ذه�}قوال�ال�ceتول

��ور �وWاسورث، ،¢Ôيغ�� �فري �وغوت �و8ار�الئل، �لم�غ¹ن، �ولكن �تماًما، �ينكرو¨�ا ��م��وسيديو�وغ نان،

 تضعف�قو±�ا����املؤلفات�و}قوال�العامة�حS�zeن.

 ومن��ذه�ا��وادث�حادثة�حر�ق�مكتبة�:سكندر�ة.

�والروايات،� �فال�تخلو�التوار�خ، �ا��ادثة ��¥�ذه��لل´ش) �أورWا �اتخذته �الذي �}سلوب �ذلك �ال��يب ومن

�و:ش �و}مثال، �وأما�وا��mايات، �أثر�ل»�ادثة، �من �اليومية �و}حاديث �القصصية، �ا�ªلفية �ذات ارات

�ففي�سنة �الفلسفة�واملنطق�من�أثر�ا �وجد��١بال�سبة�لألدب�فحّدث�وال�حرج،�ولم�تحرم من�السنوات

سؤال����امتحانات�جامعة�8ولmاتا����مادة�علم�املنطق�يطلب�إزالة�سوء�الف)م�من�العبارة�التالية�"إن�

                                                           
 م١٨٨٢أي����سنة��١

 



 ٧

ا�يوافق�كتاب�هللا�ففي�كتاب�هللا�عنه�غ¯�zوإن�8ان�ف¤�ا�ما�يخالف�كتاب�هللا�فال�حاجة�إليه�8ان�ف¤�ا�م

 فتقّدم�بإعدام)ا".

�قبل� �من �:سكندر�ة �مكتبة ��مع��الكب �التعاطف �الس¬ب �عن ��و�السؤال ��ن´باه �يلفت }مر�الذي

ون،�فقد�أّسس)ا�ملوك�مصر�الغرب.�الc�Öء�املعروف�أن�املكتبة�ال�ceنناقش)ا�ال�يرتبط�¥�ا�املسيحيي

الذين�8انوا�عبدة�}وثان،�و8ان�ذلك�قبل�زمن�سيدنا�ع�z�×hعليه�السالم�بف®�ة�طو�لة.�وقد�يقال�أن�

�باألخص�:سكندر�ة؟�قد�دّمرت�مكتبات� �العام�للعلوم�ولكن�ملاذا �التعاطف��س¬ب�تقدير�أورWا �ذا

P�ع� ��Úيج �أي �نجد �ال �ولكننا �البلدان ��ذه ��� �متعددة �ة��شّ)ر�باملكتبات��كب �من �أورWا. ��� ذلك

�أزال�املسيحييون�8ل�املعالم�العلمية�للمسلم�ن�ودّمروا� :يرانية�ال�ceدّمر�ا�:سكندر؟�و���أسبانيا

 آالف�الكتب،�من�الذي�ند¥�ا�أو�حزن�عل¤�ا؟�فلماذا��ذا�التعاطف�ا�ªاص�مع�مكتبة�:سكندر�ة؟

�ن��م�الذين�دّمروا��ذه�املكتبة�واش®�ك����ذلك�كبار�أعالم�ا��قيقة�(وال�ceسنÛب¦�ا�الحًقا)�أن�املسيحي

الدين،�و8ان��ذا�الc�Öء�يبعث�ع��Pالفخر����ذلك�العصر.�ولكن�حينما�آنت�ا��ضارة�ل)م�أدركت�أورWا�

أن��ذه�ا��ادثة�وصمة�عار�ع��Pجبي��ا،�ولم�تكن��ناك�طر�قة�ملحو�ا�إال�إلقاء�اللوم�ع��Pشعب�آخر.�

� �املسلمون �فتح �املتعصب�ن�عندما �املسيحي�ن �ولكن �ح�¢�الوجود، ��� �املكتبة �تكن �لم مصر�و:سكندر�ة

�سبوا�غيا¥�ا�إ��Pالفاتح�ن،�وألن�أورWا����تلك�الف®�ة�8انت�مليئة�بالتعصب�ضد�املسلم�ن�ولم�يكن�ف¤�ا�

ر�أحد����البحث�والتحقيق،�وان´شرت��ذه�}قاو�ل����أورWا�8ل)ا��سرع
ّ

ة�أي�تطور�عل��cلذلك�لم�يفك

�بذلك.� �تؤمن ��ذا �يومنا Pإ�� �والعامة �مكتب¦�م، �8انت �املكتبة �وكأن �ا��ادثة ��ذه P�ع� �أورWا �وWكت �ة،�كب

ر����إ��اق��ذه�ال¦�مة�إ��Pاملسيحي�ن،�فc�Öء�
ّ

�ة�من��ذه�الش)رة�العامة�أن�أحًدا�لم�يفك�والفائدة�الكب

 طبيÝ��أن�أي�شعب�ال�يدّمر�كنوزه�بنفسه.�

ل8�ceانت�أورWا�مليئة�بدو�Þّا����ذلك�العصر،�ما��و�}صل�وا��قيقة؟�لألسف�وSن�نحّقق��ذه�ا��ادثة�ا

م�¥�ا�
ّ
ال�c�àء.�ولكن�السؤال�الذي�يطرح�نفسه��و��كيف�يمكن���ادثة�مف®�ضة�أن�تmون�مش)ورة�وßسل

�P�ظا�ره�لكن�جوابه�س)ل�جًدا،�وال�نت��ب�ع��ا؟�والسؤال�صعب��W8ل�دول�أور��لة���ل)ذه�الف®�ة�الطو

 



 ٨

لش)رة����عصر�الظالم�الذي�ش)دته�أورWا،�و8انت�تن´شر����ذلك�العصر�آالف�املآت�من�}8اذيب��ذه�ا

�ا،�مثلما�ذكرنا����بداية�املقال،�وWدأ�النقاش�عل¤�ا����عصر�التطور�والنمو� املماثلة�و8ان�الناس�يتقبل̈و

 S�Pيحة�إ��µو¨�ا��ن�مع�أن�إنmار�ا��شmل�وأنكر�ا�كبار�املؤلف�ن،�ولكن�ال��يب�أن��عض�الناس�Vعت¹

 قطÝ��أمر�واجب.

ولكن��ذا�يرجع�لس¬ب�ن:�}ول�أنه�ح��ze��زمن�التقدم�والرã��ال�تف¯�zآثار�ا��ا�لية�تماًما�و�ذا�ال�يمكن،�

والس¬ب�الثا�ي�و�و�}�م�أن�الطر�قة�ال�ceت´بع)ا�أورWا����تحقيق�ا��وادث�التار�خية�ال�تخرج�بن´يجة�

��من�}حيان،�في®�8ون�الرواية�أو�ا��ادثة�}صلية�و�بحثون����الدراية�والقياس،�وتصبح��قطعية����كث

�c�äبقى�املوضوع�}سا���من�}شياء�الفرعية�قابلة�للبحث�والنقاش،�وت�تج�عن�ذلك�سلسلة�طو�لة�و�كث

 دون�تفصيل.�و�ذا�ما�حدث�����ذه�القضية�ونفّصل�ذلك����الصفحات�القادمة.

�ة�تناقش��ذه�القضية����أورWا�Äة�وقد�كتب�ع��ا�أغلب�الكّتاب�مقاالت�مستقلة�ونجد�ذكر�ا�بك�منذ�ف®

�أو� �(موافق �ا�ªاص �رأ�Þم �الرواية �بقل ��عد �و�ذكر�الكّتاب �املسلم�ن �عن �العامة �الوار�خ �من �كتب فيما

��من�Äأك��إل¤�ا������من�املناسب�ذكر�ا�ألننا�س�ش
ً

مخالف)،�وما�مّر�علينا�من�كتبات�����ذا�الشأن�إجماال

 وضع����مقالنا،�لذلك�نكتب�أسماء�الكتب�مع�الصفحات�والطبعات.م

م)����كتابه�"تار�خ�:م¹�اطور�ة�الرومية"�جزء�فتح�١٩٧٤أول�من�أنكر��ذه�ا��ادثة��و�السيد�غ¹ن�(ت

 املسلم�ن�لإلسكندر�ة�حيث�كتب�مالحظات�مختصرة�لك��ا�محّققة.�
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 ر:وقد�أث¬ت�ذلك�ال¹�وفhسور�وايت����مقال�مستقل،�انظ

Aegyrkctiuca or Observation on Certain Antiquities of Egypt by: J. White D. D. Professor of 

Arabic in the University of Oxford, 1801 

Successors of Muhammad by: Washington Irving pg. 113 printed by Bell & Sons, London 

The Saracens by: Arther Glimmen, Second Edition, pg. 254 Story of Nation Series, Edited, 

1889 

History of Arabia Antient and Modern, Vol.: 1 pg. 393 by: Andrew Cricton 

History of the Conflict between Religion and Science (والعلوم� �الدين �ب�ن �الÔ¢اع  20th ,(تار�خ

Edition, London, 1887. Pg. 104 & 103 by: Drapell D. Professor, New York College, America  

�موافًقا� ��عض)ا �8ان �عديدة �نقاشات �لندن ��� �مش)ورة ��µيفة �:س¬يكتي®��و�� ��µيفة ��� و�شرت

 م�١٨٨٨يونيو��٢٣م�و١٨٨٨يونيو��٢والبعض�Sخر�مخالًفا،�انظر�إس¬يكتي®�،�عدد:�

 دائرة�املعار�ف�ال¹�يطانية،�ذكر�:سكندر�ة

�تنقيًدا� �ا��ادثة �نقد �قد �لإلسالم
ً

�وشامال �مفيًدا ا
ً

�تار�خ ف
ّ
�وأل �مش)ور c�×فر�� �سيديو�و�و�عالم السيد

 تار�خًيا،�انظر:

Histaire Generale Des Are bes Parl. A. Sedillol Yom, Paris, 1877, pg. 155 

�ا��اد �عن
ً

�مفصال أ
ً
�بحث �املش)ور c�×الفر�� �العرWية �عالم c�äساVد� �ال¹�وفhسور �انظر�ترجمة�وكتب ثة،

)� c�äدسا� �ال¹�وفيhسور �Dessasyمالحظات �بارßس �طبعة �البغدادي �اللطيف �عبد �كتاب ��� م�١٨١٠)

 ٢٤٠صفحة�
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�مؤتمر�العلوم� ��� �}ملا�ي �كر�ل �السيد �قّدم)ا ceال� ��� �املقاالت �جميع ��منÄأك� �واملفّصلة �الشاملة واملقالة

� �مؤتمر�منذ �أورWا ��� �أ�c�Öء ��١٥الشرقية. �والذي��دف �عن�تار�خ�سنة �نادرة�ومفيدة �تحقيقات �إجراء Pإ�

���س¬تم¹ �املؤتمر��� �ل)ذا �الرا�عة �ا��لسة �عقدت �وقد �جلسات�١٨٧٨آسيا، �من �جلسة ��� �فلور�سا ��� م

�}ملانية� �باللغة �املوضوع ��ذا �عن �مقالة �أملانيا �من �بالعرWية �مش)ور �و�و�عالم �كر�ل �السيد املؤتمر�قّدم

 ذكرت�ترجم¦�ا����¨�اية��ذه�املقالة.�والذي�طبعت�مع�تقر�ر�املؤتمر،�وقد

�شمس� �سيدي �بل �أعّز�أصدقا¶ي �لhس �¥�ا �قام �قد �كر�ل �السيد �مقالة �ترجمة �أن �أو��Úأيًضا �أن وأر�د

)� �ا��يولوجيا �عالم �البلغرامي �ع�� �سيد �العالمة ����.B.A. & B.Lالعلماء �للمعدنيات �العام �املف´ش (

ننا�من�حيث�علمه�باللغات�واضطر�إ��Pالقول�عن�الكتب�حيدراباد�الدكن،�والذي�Vعت¹��فارا¸ي�وكندي�زما

مت��عًضا�من�الفر�سية�املكسورة�ولذلك�ال�أجد�صعوWة�����ستفادة�م��ا.
ّ
 الفر�سية�أن¯g�cعل

� والبحث�الضروري�واملقّدم�����ذه�الرواية��و�معرفة�إن�8ان�املصدر�}ص���ل)ا�بحث�مقّدم�وضروري:

العرWية،��ذا�سؤال�ضروري�ولكنه�ال�يطلب�النقاش،�ألن�املعارض�ن�واملؤ�دين�التوار�خ�}ورWية�أم�التوار�خ�

رّدوا�عليه�رًدا�واحًدا.�مؤرخو�أورWا�سواء�8انوا�موافق�ن�أو�معارض�ن�ال�ينكرون�بأنه�لhس�لد�Þم�أي�مصدر�

ر�د�أن�نب�ن��ل)ذه�الرواية�و�م�����ذه�املرحلة�مقّيدون�بالتوار�خ�العرWية،�ولكن�قبل�أن�نث¬ت��ذا�القول�ن

 كيف�اش¦�رت��ذه�القصة����أورWا�وWواسطة�من؟

� أول�من�شّ)ر�¥�ذه�ا��ادثة����أورWا��و�أبو�الفرج،�ونبذة�عن�حياته�أنه�اPQياة�املختصرة�ألKي�الفرج:

م،�وألن�والده�قد�تحّول�من�ال¤�ودية�8١٢٢٦ان�ابًنا�لطبhب��Þودي�Vس��z�ّارون،�ولد����مدينة�مل®ن�عام�

ية�تلّقى�أبو�الفرج�gعاليم�الديانة�املسيحية�منذ�البداية.�وإضافة�إ��Pعلوم�دينه�حذق����اللغة�إ��Pاملسيح

س¬ب�تفّوقه�عّ�ن�قسhًسا����غو�ا��وسنه�لم�تتجاوز� ،�ثم�تر�Pãتدر�جًيا�إ��Pرتبة�٢١العرWية�والسر�انية�̧و

�السر  �باللغة �أبو�الفرج �كتب �فقط. �البطر�ق �مرتبة ��عده �تبقى ceوال� �جًدا�مافر�ان ا
ً
��سيط ا

ً
�تار�خ �انية

�باللغة� �الكتاب �اختصر��ذا �ثم �واليونانية �والفارسية �والعرWية �السر�انية �الكتب �مصادره �8انت والذي

�أوكسوفورد� �8لية ��� �ال¹�وفhسور �بو8اك �الدكتور ��شره �والذي �"مختصر�االدول" z�ّسV� �والذي العرWية
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� �ل)١٦٦٢عام �����مختلفة ��ناك �الالتي�ية. �ال®�جمة �مع �ا��وادث�م عض �̧و �ناقصة �و8ل)ا �ا�ªالصة ذه

�ceالصة�الªا���ه،�و�ذه����زائدة�عن�}صل�السر�ا�ي،�وßشّك�إن�8انت��ذه�:ضافات�أل¸ي�الفرج�أم�لغ

 ذكرت�ف¤�ا�حادثة�إحراق�مكتبة�:سكندر�ة�ألول�مرة،�وان´شرت�من�ال®�جمة�الالتي�ية����أورWا�8ل)ا.

��ذ �"نقلت �تار�خه ��� �غ¹ن �السيد �بال®�جمة�يكتب �الفرج �أ¸ي �تار�خ �طبع �أن �منذ �وتكراًرا �مراًرا �القصة ه

�املؤلف�ن� ��من��وكث �كرش®ن �والسيد �وآثر�غوملن، �إرو�غ، �واشنطن �من �8ل �ذكر�بوضوح �وقد الالتي�ية"

}ورWي�ن�أن��ذه�الرواية�وصلت�بواسطة�أ¸ي�الفرج.�و8ان��ذاالعصر����أورWا�عصر�العص¬ية�وا��)الة�

� �تقبل �8انت �ضد�ولذلك �الكرا�ية د
ّ
�تول ceوال� �خاطئة �أو ��µيحة �باملسلم�ن �املتعلقة �الروايات 8ل

�ة���كب ��سرعة �وأصبحت �أورWا �أنحاء �جميع ��� �مش)ورة �أصبحت �ا��ادثة �فإن �حال �8ل P�ع� املسلم�ن،

جزًءا�من�}دب�}ور¸ي.�والmلمات�ال�ceاستخدم)ا�أبو�الفرج��ذه����ترجم¦�ا�باألردو�ة�(ثم�يذكر�8اتب�

 ل�ال®�جمة�اللفظية�باللغة�}ردية�ونحن�ننقل��نا�العبارة�العرWية)املقا

"و����ذا�الزمان�اش¦�ر�ب�ن�:سالمي�ن�يح��zاملعروف�عندنا��غرماطيقوس�أي�النحوي.�و8ان�إسكندرً�ا�

�التثليث.� ��� �النصارى �Vعتقده �عما �رجع �ثم �السامري. �عقيدة �وßشيد �اليعقوWية �النصاري �اعتقاد Vعتقد

يه�}ساقفة�بمصر�وسألوه�الرجوع�عما��و�عليه.�فلم�يرجع�فأسقطوه�عن�مÔ¢لته�وعاش�إ��Pفاجمتع�إل

فتح�عمرو�ابن�العاص�مدينة�:سكندر�ة�ودخل�ع��Pعمرو�وقد�عرف�موضعه�من�العلوم�فأكرمه�عمرو�

�حسن�
ً

�عاقال �و8ان�عمرو �به. �فف®ن ��اله �ما �أ�سة �¥�ا �للعرب �تكن �لم ceال� �الفلسفية �ألفاظه �من وسمع

�بحواصل��  �أحطت �قد �إنك �يوًما: zيح�� �له �قال �ثم �يفارقه �ال �و8ان �فالزمه �الفكر ��µيح ستماع

:سكندر�ة�وختمت�ع�8�Pل�}صناف�املوجودة�¥�ا.�فما�لك�به�انتفاع�فال�أعارضك�فيه�وما�ال�انتفاع�لك�

امللوكية،�فقال��به�فنحن�أو��Pبه�فقال�له�عمرو:�وما�الذي�تحتاج�إليه�قال:�كتب�ا��كمة�ال��ce��خزائن

��املؤمن�ن�عمر�بن�ا�ªطاب.�وكتب�إ��Pعمر�وعّرف��له�عمرو�ما�ال�يمكن¯�cأن�آمر�ف¤�ا�إال��عد�اس´ئذان�أم

قول�يح��zفورد�عليه�كتاب�عمر�يقول�فيه:�وأما�الكتب�ال�ceذكر±�ا�فإن�8ان�ف¤�ا�ما�يوافق�كتاب�هللا�

هللا�فال�حاجة�إليه�فتقّدم�بإعدام)ا�فشرع�عمرو�فففي�كتاب�هللا�عنه�غ¯�zوإن�8ان�ف¤�ا�ما�يخالف�كتاب�
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����مواقد�ا�فاس´يقدت����مدة�ستة�أش)ر،� �:سكندر�ة�وإحراق)ا �ع��Pحمامات �العاص����تفر�ق)ا بن

 .١فاسمع�ما�جرى�وأ	�ب"

�>و�غRن: �اPQادثة �أنكر�>ذه �من �ف¤�ا،��أول �والتفتhش �بتحقيق)ا �يفكر�أحد �ولم �با��ادثة �ا��ميع آمن

ر�إل¤�ا�املؤرخ�غ¹ن�والذي�Vعت¹��مؤسًسا�لطر�قة�خاصة����التار�خ،�نظر�إل¤�ا�نظرة�التحقيق�وألول�مرة�نظ

وكتب:�"إن¯�cأميل�إ��Pإنmار�أصل�ا��ادثة�ونتائج)ا�كذلك"�وقد�بّ�ن�غ¹ن�أسباًبا�مختلفة�إلنmاره�ورفضه�

�يذكر�أح �ولم �سنة، �بخمسمائة �نناقش)ا ceال� �ا��ادثة ��عد �ولد �الفرج �أبا �أن �املؤرخ�ن�وإحدا�ا zeوح� د

عد�إنmار�غ¹ن�أفاقت�أورWا�من�سبا±�ا� املسيحي�ن��ذه�ا��ادثة�فكيف�gعت¹��ش)ادة�أ¸ي�الفرج��µيحة،�̧و

وWدأ�العديد�من�العلماء�يحققون�ا��ادثة�ولو�أنه�نتج�عن�تحقيق�غ¹ن�فر�قان:�مؤ�د�ومعارض،�إال�أن�

�القرن  ��� �أورWا ��� �:سالم �عن �كتاب �أي �يؤلف �لم �أنه �أن��املعروف ��و�الس¬ب �و�ذا �ال��ري، }ول

��ا�ªلفاء�الراشدين����أورWا�أو�ال��ce��قيد�التأليف�مأخوذة���ة�النبو�ة�وس�فت����الس
ّ
املؤلفات�ال�ceأل

�التوار�خ� Pإ�� �يرجع �أن �ا��ادثة ��ذه �يؤ�د �الذي �اضطر�الفر�ق �لذلك �:سالمية، �التأليفات �من عموًما

 العرWية.

السيد�كرش®ن�والذي�أبدى�غضبه�ع���P>ذه�الرواية�^��التوار�خ�العر\ية:[ور\يون�يذكرون�أن�مصدر�

����الغ �الªÅص �ذلك �بيان P�ع� �مب�ية �ا��ادثة ��ذه �8انت �"إذا �:سالم �تار�خ �كتابه ��� �يكتب �غ¹ن رفض

املعروف�(أبو�الفرج)�والذي�كت«�ا��عد�ستمائة�سنة�لmان�من�املمكن�أن�ن®�دد�����ع®�اف�ب¬يان�مؤرخ�

لك��ا�ال�gس´ند�فقط�ع��Pدليله�ولكن�خالف�ذلك�قد�ذكر�ا�املقر�زي�وعبد�اللطيف�اللذين�كتبا��آرمي�ية،

مصنفات�عن�تار�خ�مصر�القديم"،�وقد�اع®�ف�بذلك�عالنية�السيد�كر�ل�بmل�عدل،�يكتب:�"ع��Pحسب�

�بخم �ا��ادثة ��ذه ��عد �ولد �الذي �اللطيف �عبد �تار�خ ���
ً

�أوال �ذكرت �ا��ادثة ��ذه �أتذكر�فإن سمائة�ما

 سنة"

                                                           
 ١٨١-١٨٠م)،�ص�١٦٦٣راجع:�تار�خ�مختصر�الدول�(طبعة�لندن،��١
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عد�أن�تم�تحديد�أن�مأخذ��ذه�ا��ادثة����التوار�خ�العرWية�فقط،�فمن�الس)ل�أن�نفصل�����ذا� ̧و

��من�أورWا،�وصاحب�البhت�أدرى�بما�فيه.Äية�أكWالنقاش�ألننا��ستحق�أن��عرف�املؤلفات�العر 

يف�البغدادي،�واملقر�زي�إن�املؤرخ�ن�}ورWي�ن�الذين�أرادوا�إثبات��ذه�ا��ادثة�أسندو�ا�إ��Pعبد�اللط

�"إن��ؤالء�املؤرخ�ن�ثقات�وال�يمكن�إنmار�ش)اد±�م".�وحسبما�رأيت�وقرأت�فإن� وحا��خليفة،�وقالوا:

�من� �ي��ل �ولم �خلدون �ابن Pأشار�إ�� �جا�ل �إنmل�¢ي �و�ناك �فقط، �}سماء ��ذه �ذكرت �دائًما أورWا

�ل �عمر، �أحوال ��� �الرواية �ذكر��ذه �خلدون �ابن �إن �وكتب �عام�الكذب، �كتاب �خلدون �ابن �تار�خ كن

�الرواية� �تث¬ت �خلدون �ابن �أ�عدنا �فإذا �ا��ادثة، �عن �واحد �عمر�حرف �أحوال ��� ��ناك �ولhس ومعروف

معتمدة�ع��Pاملؤلف�ن�الثالثة�املذ8ور�ن.�وSن�نتوجه�إ��Pتحقيق��ذه�الرواية�بأصول�تار�خية،�و���ذيل�

لوب�التدلhس�وا�ªداع����اس´ناد�م�إ��Pاملؤلف�ن�ذلك�نب�ن�كيف�أن�املؤرخ�ن�}ورWي�ن�استخدموا�أس

 الثالثة.

�تذكر�يتم� ceال� �ا��ادثة �أن c¯عg� �الرواية �والدراية. �الرواية �التار�خية: �الوقا¶ع �إلثبات �طر�قتان �ناك

�P�ع� �للعرب �املس´ندة �التوار�خ �جميع �اعتدمت �وقد �حضر�ا��ادثة، �الذي �الªÅص Pإ�� �سند�ا إيصال

��و�الس �و�ذا �القاعدة �وتذكر��ذه �السند �تذكر�سلسلة zeح� �وحّدثنا) �(أخ¹�نا �8لمات �استخدام ��� ¬ب

�التوار�خ� �ن�� ��ذا �و8ان �حضر�ا��ادثة. �الذي �ال�Åص Pإ�� �السند �يصل zeح� �الرواة �جميع أسماء

:سالمية�ح�zeالقرن�الرا�ع،�ولو�أن��ذا�الن���أصبح�أقل�رواًجا�فيما��عد�ولكنه�استخدم�لبيان�حوادث�

 املاضية�Vع¯�cأن�}حداث�املذ8ورة�لذلك�العصر��سلسلة�السند����الg�ceعت¹��موثوقة.القرون�الثالثة�

�:�سانية،� �الطبيعة �ملقتضيات �مناسبة �ا �بm̈و �النظر�إل¤�ا �تذكر�يجب ceال� �ا��ادثة �أن c¯عg� والدراية

تmون��ومم�¢ات�العصر،�وأحوال�الªÅص�الذي��س¬ت�إليه�وقرائن�أخرى،�وإذا�8انت�ا��ادثة�ال�توافق)ا

��ظا�ر�ا،�ونر�د�أن�نضع���ات����الرواية�ما�أّدى�إ�g�Pغي��µ¦�ا�مشmوك�ف¤�ا،�بمع¯�zيmون��ناك�من�التغ

 نصب�أعي�نا�نفس��ات�ن�الطر�قت�ن.
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�الرواية: �قواعد �حسب �اPQادثة �مث¬ت��تحقيق �والثا�ي �منكر�ل)ا �أحد�ما �القضية ��ذه ��� �الفر�ق�ن ألن

�إ���Pومؤ�د�ل)ا�وألن�استدالل�التأييد���
ً

مثل��ذه�القضايا�يmون�ع��Pالفر�ق�املؤ�د�واملد���ل)ا،�نلتفت�أوال

}دلة�والش)ادات�ال�ceتذكر�إلثبات��ذه�ا��ادثة،�وإ��Pا��د�الذي��عرفه�(ونجزم�أن�°ªًصا�آخر�ال�يمكنه�

�تقتصر�دال  �إثبا±�ا �ير�دون �الذين �}ورWي�ن �املؤلف�ن �8ل �فإن ��ذا) ��منÄأك� �النقاش ��ذا ��� �يث¬ت ئل)م�أن

��ذه� �ذكروا �قد �خليفة ��وحا �واملقر�زي، �البغدادي، �اللطيف �عبد �"أن P�ع� �الرواية �أصول حسب

�والذي� �ا��ادثة �¥�ذه �يتعلق �شhًئا �ذكر��ؤالء ��ل ��� �والتحقيق �البحث �تتطلب ceال� �}مور �إن ا��ادثة"،

 يمكن�أن�يقّدم�كش)ادة؟�و�ل�تكفي�ش)اد±�م�فيما�يتعلق�¥�ذه�ا��ادثة؟�

 {� �خليفة�املؤرخون ��وحا �واملقر�زي �اللطيف �عبد �اسم �يذكرون �ا��ادثة ��ذه �يدعون �والذين ورWيون

بصورة�مزورة�مراًرا�وتكراًرا،�والذين�أنكرو�ا�ال�يتع¹�ون�ش)ادات��ؤالء�املؤلف�ن�موثوقة،�وطر�قة�البحث�

مmانية�8ون�أو�النقاش��ذه�أسدلت�الستار�ع��Pمكر�املؤرخ�ن�}ورWب�ن،�ألن�النقاش�قد�اقتصر�ع��Pإ

�التحقق�من�أن�عبد�للطيف�
ً

ا�ومس´نًدا�عل¤�م�أم�ال،�مع�أنه�8ان�من�الالزم�أوال
ً
�ه�موثوق�عبد�اللطيف�وغ

.
ً

 قد�قّدم�ش)ادة�أصال

�أمامنا� �منفصلة؟ �ش)ادا±�م �أسماؤ�م، �تكررت �والذين �الثالثة، �املؤلفون ��و��ل �مناقشته �تجب �c�àء أول

عنواًنا،�و�و�عمود�السواري،��١٥١ع�املقر�زي����ا��زء�}ول�ص�تار�خ�املقر�زي�الذي�طبع����مصر�وقد�وض

و���منارة�مش)ورة����:سكندر�ة،�ونقل�حرفًيا�العبارة�ال�ceكت«�ا�عبد�اللطيف����ذكر��ذه�املنارة.�جاء�ذكر�

�ceزي�قد�نقل�عبارته�حرفًيا،�فالعبارة�ال�تتعلق�:سكندر�ة����كتابة�عبد�اللطيف�بطر�قة�ضمنية،�وألن�املقر

باملكتبة�نقلت�أيًضا�كما���،�وع���Pذا�}ساس�اضطر�املوسيو�ال�غل�و�و�عالم�فر�×��cمعروف�باالع®�اف�

إن�موسيو�ال�غل�يخالفنا�����١بأن�بيان�املقر�زي�لhس�ش)ادة�مستقلة،�ولكنه�فقط�نقل�لفقرة�عبد�اللطيف!

ؤرخ�ن�}ورWي�ن�الذين�لم�Vشا�دوا�النقاش�حول�مكتبة�:سكندر�ة�ولكنه�مضطر�ل)ذا��س´سالم،�إن�امل

،�ولكن�املوسيو�ال�غل�لم�Vستطع�أن�يقبل�ذلك�ألنه�قرأ�كتاب�
ً

الكتاب�}ص���للمقر�زي�يكّررون�اسمه�ج)ال

                                                           
 ٢٤٠م)،�ص��c١٨١٠(ترجمة�تار�خ�عبد�اللطيف�البغدادي،�طبعة�بارßس��äراجع:�gعليق�ال¹�وفhسور�دVسا�١
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ا�واحًدا�عن�املكتبة�
ً
املقر�زي�بنفسه�وقد�فّصل�فيه�املقر�زي�أحوال�فتح�:سكندر�ة�ولكنه�لم�يكتب�حرف

 تلك�ا��ادثة����ف)رس�ا��وادث�التار�خية.�مما�يظ)ر�وmWل�وضوح�أنه�ال�يدرج

�ذكروا� �قد �املؤرخ�ن �أغلب �أن �مع �خليفة، ��وا��ا �اللطيف �عبد �اسمان: �يبقى �املقر�زي �خروج عد ̧و

�وا�إ��Pعبارته�ا�ªاصة�أل¨�م�إن�فعلوا�ذلك�ألصبح�ادعاؤ�م�ضعيًفا،�ونحن��حا��خليفة�ولك��م�لم�Vش

�×��cمعروف�والذي�ير�د�أن�يث¬ت��ذه�ا��ادثة�بmل�قوة)�ممنونون�لل¹�وفhسور�دVسا�c�ä(و�و�مؤلف�فر 

 الذي�كشف��ذا�السر�ونقل�عبارة�حا��خليفة�و��:�

�وصناعة� �شرßع¦�ا �أحmام �ومعرفة �إال�بلغ¦�ا �العلوم �من ��c�Öء c¯عتgال�� �صدر�:سالم ��� �العرب "فmانت

�م�� �وذلك �إل¤�ا �طًرا �الناس ���اجة �م��م �أفراد �عند �موجودة �8انت �فإ¨�ا �:سالم�الطب �لقواعد ��وًنا م

وعقائد�أ�له�عن�تطرق�ا�ªلل�من�علوم�}وائل�قبل�الرسوخ�و}حmام�ح�zeيروى�أ¨�م�أحرقوا�ما�وجدوا�

 من�الكتب����فتوحات�البالد".

�(يروى)� �بذكر�8لمة �أيًضا �وذلك �عام، ��شmل �الكتب �تذكر�حرق �وإنما �ال�تذكر�:سكندر�ة �العبارة و�ذه

امة�وال�يظ)ر�¥�ذه�العبارة�بأي�حال�أن�املؤلف�Vعت¹���ذه�ا��ادثة�شhًئا�واقعًيا.�إن�و�ذا�يظ)ر�أ¨�ا�رواية�ع

حا��خليفة�يذكر�عدم���تمام�الذي�8ان�سائًدا����بداية�العصر�:سالمي�و�ذكر����ذيل�ذلك�رواية�

و�شر��العامة�بطر�قة�عامة،�ومثال�ذلك�كأن�يقول�°ªص�بأن�نابليون�اد��Pالقيادة�:سالمية����مصر 

�Pمع�ا��ماعة.�و�ذه�
ّ

�ة�ح�zeأنه�يقال�أنه�نطق�ش)ادة�التوحيد����جامعة�}ز�ر�وص��لذلك�شبابيك�كث

�إحراق� ��سبة �أن �وامل)ّم �الروايات. �أضعف �مقال �أو�8اتب �يذكر�خطيب �حيث �عام �c�àء �ب¬يان طر�قة

 ن�}ورWيون.مكتبة�:سكندر�ة�إ��Pحا��خليفة�جرأة�مد�شة�ال�يمكن�أن�يأgي�¥�ا�إال�املؤرخو 

��للمؤرخ�ن�}ورWي�ن.��تبقى�Sن�ش)ادة�عبد�اللطيف�البغدادي�و���ا��قيقة��و�الذي�Vعت¹��السند�}خ

ا�عن�مصر�واسم�الكتاب��و�"كتاب�:فادة�و�عتبار����أمور�
ً

وحقيقة�ذلك�أن�عبد�اللطيف�كتب�تار�خ

لل��رة،�وموضوعه�تلك��٦٠٣شر�شعبان�املشا�دة�وا��وادث�املعاينة�بأرض�مصر"�وقد�أتّم�الكتاب����ع
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ا��وادث�والظروف�ال�ceش)د�ا�عبد�اللطيف�بأم�عي�يه����مصر،�وف¤�ا�حادثة��عنوان�عمود�السواري،�

عد�ذلك�يذكر�ضمًنا�العبارة� �،��̧و�عمائة�عمود�صغ �ّن�أحوال)ا�وكتب�أن�حول�العمود�8ان��ناك�أ̧رWو

 التالية:

8انت�تحمل�رواق�أرسطاطالhس�الذي�8ان�يدرس�به�ا��كمة��"و�ذكر�أن��ذا�العمود�من�جملة�أعمدة

 وأنه�8ان�دار�علم�وفيه�خزانة�كتب�حرق)ا�عمرو�بن�العاص�بإشارة�من�عمر�ابن�ا�ªطاب".

وßستطيع�8ل�°ªص�أن�يف)م�من�سياق��ذه�العبارة�ماذا�أراد�¥�ا�عبد�اللطيف.�إن�قول�عبد�اللطيف�

ا�أنه�يمنحه�أ�مية�تار�خية�أو�Vع®�ف�¥�ا.�و�كتب�السيد�كر�ل�وذلك�ال�يظ)ر�أبًد �١يأgي�تحت�8لمة�"يذكر"

�البيان�ع��Pس¬يل�الذكر�ولhس��ناك�غرض� �"يظ)ر��ذا }ملا�ي����مقالته��عد�نقل�قول�عبد�اللطيف:

�ذلك� ��� �السياح �ذكره �مش)ور �لc�Öء �إعادة �ولكنه �خاصة ����ادثة��لتذك �لhس �و�و�أيًضا �منه خاص

��موثوقة�واملخالفة�للعقل�وال�ceان´شرت����العصور�الوسطى��العصر�مراًرا".�و�و�Vشبه�تلك�البيانات�الغ

 عن�مmانة�بhت�املقدس.

��ذه� ��� �ذكرت ceال� �ا��وادث �فإن �الناس �عامة �ي´ناقله �ذكر�ما �وألنه �اللطيف �عبد �أن �املمتع والc�Öء

ا�ألرسطو،�وال�دّرس�فيه�أرسطو��
ً
��أي�يوم�من�}يام،�ا��ملة�8ل)ا�8انت�خاطئة،�لم�يكن��ذا�املmان�رواق

يونيو�يناقش��ذه�ا��ادثة،�قد�استدل�ع��Pخطأ�بيان�عبد�اللطيف��8١٣اتب�ملقالة����اسبكتي®��بتار�خ�

�لhست� �أيًضا �فيه �املنقولة �}خرى �ا��وادث �إن �جانًبا، �ضعه �املكتبة �حر�ق �فيقول: �طر�فة بطر�قة

 �µيحة.

�وخداع�م: �[ور\ي-ن �املؤرخ-ن �} �تدل7س �حقيقة ��� �ومن��ذه �إثبا±�م �عل¤�ا �بنوا ceال� �والرو�ات سناد

ال��ب�الطر�قة�ال�ceن��)ا��ؤالء�املؤرخون����التدلhس�����ذا�النقاش،�إن�العبارات�ال�ceنقلنا�ا�لعبد�

                                                           
�من�"يذكر"�فإذا�اعت¹�نا�ا��µيحة�فسيmون�ذلك�أيًضا�مو�����ªة�طبعت�من�مصر�و����١

ً
ليئة�باألخطاء�جاءت�8لمة�"أرى"�بدال

 .الرأي�ال�c��ªÅلعبد�اللطيف
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�ه�تبّ�ن�للقراء�أن�املقر�زي�لم�يذكر��ذه�ا��ادثة�بنفسه�بل�ذكر�عبارة�عبد�اللطيف����ذكره��اللطيف�وغ

�ا�بيان�عن�املكتبة�ضمًنا.�إن�حا��خليفة�ح�zeاسم�:سكندر�ة،�ولكنه�ذكر�لعمود�السواري،�و8ان�ف¤

�املؤرخ�ن� �لكن �موثوقة، �رواية �لhس �يظ)ر�أ¨�ا �مما �"يذكر" �8لمة ��عد �أيًضا �وذلك �عام ��شmل املكتبات

}ورWي�ن�ذكروا�اسم�عبد�اللطيف�وكأ¨�م�يدعون��µة��ذه�ا��ادثة،�وكأ¨�م�كتبوا�عن�ذلك�مقاالت�

 مستقلة.

كتب�ال¹�وفhسور�دسا��c�ä��gعليقه�ع���Pنتقادات�ال�ceتوّجه�إ��Pبيان�أ¸ي�الفرج�اع®�اًضا�قوً�ا�جًدا،�

�P�ع�c�äسور�دساhوف�عد�ذلك�يرّد�ال¹ و�و:�"أن�املؤرخ�ن�العرب�سكتوا�ع���Pذه�ا��ادثة�العظيمة".�̧و

�"ولكن�قوة��ع®�اض�تخف�حًقا��عد�ش)ادة�عبد�اللط يف�واملقر�زي"�واملمتع��ذا��ع®�اض�وßستطرد:

أنه��عد��ذه�العبارة�يضيف�ال¹�وفhسور�"مع�أن�الناس�ين¦�زون�فرصة�القول�بأنما�ذكره�املقر�زي�لhس�

إال�نقل�لفقرة�عبد�اللطيف"�يكتب�السيد�كرش®ن�"إن��ذه�ا��ادثة�لhست�مس´ندة�فقط�ع��Pالسند�

فا�مؤلفات�عن�تار�خ�مصر�املذ8ور�أعاله�(Vع¯�cبيان�أ¸ي�الفرج)�لكن�املقر�زي�مع�عبد�ا
ّ
للطيف�اللذين�ال

 القديم�قد�ذكرو�ا.

و�قول�ال¹�وفhسور�وايت�رافًعا�صوته�"إننا�نتجرأ�أن�نقّدم�الش)ادة�:ثباتية�الثن�ن�من�املؤرخ�ن�العرب����

�لدين� �املتعصب�ن �}تباع �من �و�ما �مس´ندين �ما �8̈و P�ع� �Vع®�ض �أحد �وال �العادلة �غ¹ن �ش)ادة مواج)ة

ن�ع��Pاملmان�:سالم،�
ّ

Vع¯�cعبد�اللطيف�واملقر�زي�اللذين�ال�يتحدان�فقط�ع��Pحادثة�حرق�املكتبة�إنما�يدال

 الذي�8انت�املكتبة�قائمة�فيه".

كيف�استخدم�ال¹�وفhسور�وايت�أسلوب�الد�اء�����ذا�املوضع،�إن�عبد�اللطيف�قد�ذكر�ا��ادثة�حينما�

�و�حوّ  �مسموع، �c�àء �وكأنه �ضمًنا �وذلك �الªÅص�ذكر�العمود �Vعت¹��ا �صورة Pإ�� �وايت �ال¹�وفhسور ل)ا

�}صلية� �ا��ادثة �يث¬ت �ولم �مستقل، ��شmل �ا��ادثة ��ذه �يث¬ت �أن �ير�د �اللطيف �عبد �وكأن ا��ا�ل

 فحسب�بل�حّدد�مmا¨�ا�ومحل)ا�أيًضا.
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فقط�مع�أن�املؤرخ�ن�}روWي�ن�الذين�ير�دون�أن�يث¬توا��ذه�ا��ادثة�أسندوا�روايا±�م�ع���Pؤالء�الثالثة�

��عض� �لكن �املؤلف�ن، ��ؤالء �نناقش �املوضع ��ذا ��� �ونحن �خليفة، ��وحا �واملقر�زي �اللطيف �عبد c¯عV

�متعددة� �ش)ادات ��ناك �أن �خادعة �بطر�قة ��وأظ)رواÄأك� �التدلhس �عملية ��� �تقّدموا �}روWي�ن املؤلف�ن

�ن�ت�دسا��c�ä��gعليقه�أخرى�إلثبات�ا��ادثة،�يقول�السيد�كرش®ن����حاشية�كتابه:�"قد�جمع�السيد�ب

)�ش)ادات�مختلفة�عن�كتب�املؤلف�ن�٢٤٠الطو�ل�الذي�كتبه�عن�ترجمة�عبد�اللطيف�(بيان�مصر،�ص�

ا�به�لكن�
ً
العرب�وال�ceتوجد����املكتبة�امللكية����بارßس،�و�صبح�بيان�أ¸ي�الفرج�¥�ذه�الش)ادات�موثوق

عبارة�أي�°ªص�جا�ل�وخاصة�الذي�غ¹ن�املغرور�لم�Vشا�د��ذه�املؤلفات"�و�مكن�أن�ينخدع�¥�ذه�ال

�ة����مكتبة�بارßس�العظيمة�عن��يحسن�الظن�باملؤلف�ن�}ورWي�ن�و�´يقن�أنه�من�املؤكد�وجود�مواد�كث

 �ذه�ا��ادثة،�وإال�ملا�اش¦�رت��ذه�ا��ادثة�ا�ªاطئة����أورWا�8ل)ا.

ال�ceأشار�إل¤�ا�أمامنا،�وال��ولكن�ع��Pقرائنا�أن�ال�يتأثروا�باسم�بارßس�اللماع،�إن�gعليق�دسا�c�äوالكتب

شك�أنه�أراد�أن�يث¬ت�ا��ادثة�بmل�قوة،�لكن�لألسف�إن�القوة�ال��ce��فطرته�لhست����دالئله،�ونذكر�

 �نا�ترجمة�لعبارته:

��Äة�شّك�فيه�ك���املكتبة�:سكندر�"إنما�ذكره�أبو�الفرج����تار�خ�العرب�عن�أمر�عمر�ر ��cهللا�عنه�بتدم

�بي �و�� �املؤلف�ن �.إن�من��كب �نقاش ��ناك �يmون �أن �يجب �ا��ادثة ��ذه �عن �كتب �ما �أ�مية �وتحديد ان

)� ��ارد �طبعه �الذي �النقاش ��� �موجودة �الشmوك ��ذه �عل¤�ا �بنhت ceال� �عام�Mchrainghard}دلة (

١٧٩٢)� �غوتنك ��� �أدرج)ا�Gottingueم ceال� �التعليقات ��� �العامة �الفكرة �ووائت �موسيو�ال�غل �و�ؤ�د (

)M. de. Saine Croixامسة�ص�ªمجلة�دائرة�املعارف�السنة�ا���ة���)�عن�املكتبات�القديمة����:سكندر

�أ¸ي�٤٣٣ �بيان Pإ�� �وّج)ت ceال� ��ع®�اضات �أقوى �ومن �الفرج �أل¸ي �املبالغ�فيه �البيان �ال�يقبالن �ولك��ما ،

�تخف ��ع®�اض�وال�شك �قوة �ولكن �ك)ذه �عظيمة �حادثة P�ع� �سكتوا �العرب �املؤرخ�ن �أن �عد��الفرج

شعادة�عبد�اللطيف�واملقر�زي،�ولو�أنه�يمكن�القول�بأن�فقرة�املقر�زي�وكما�أشار�موسيو�ال�غل�لhست�

ا�ومؤلًفا�(موسيو�ال�غل)�بالتعليقات�ال�ceسأذكر�ا�فأنا�
ً
إال�نقل�لفقرة�عبد�اللطيف،�ال�أر�د�أن�أبارز�عامل
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�وأنا�ع��Pيق�ن�أن��ذه�أفّضله�وأح®�مه�من�صميم�قل��cولكن¯�cوجدت��عض�}سناد�ا��ديد ة�}خرى

ا��ادثة�وكما�ذكر�ا�أبو�الفرج�ومع�وجود��عض�التفاصيل�ال�ceال�تقبل�النقد�ولكن�ا��قيقة�إ¨�ا�مب�ية�

�عمر�بأن� �من �بحكم �العاص �أمر�عمر�بن �املدينة ��ذه �فتحوا �حينما �العرب �وأن ����تار �أساس P�ع

P�ة�توضع�ع��ة����:سكندر� النار"�مجموعة�gشتمل�ع��Pكتب�كث

�مكتبة� �حادثة P�ع� �¥�ا �واستدل �خلدون �وابن �خليفة ��حا �عبارة c�äساVد� �ال¹�وفhسور �نقل ��ذا �عد

 :سكندر�ة.

ا�إ��Pقراءة�}دلة�ا��ديدة�ال�ceوجد�ا�ال¹�وفhسور�دسا�c�äولك��ا�لم�gسفر�عن�c�àء،�فقد�
ً
كنت�مشتاق

�العظي �املكتبة ب
ّ
�قل �أن ��عد �فقط �دليل�ن �املح®�م �ال¹�وفhسور �عبارة�وجد ��و�نفس �}ول �لبارßس، مة

�إيران� �مكتبة �ف¤�ا �ذكرت ceوال� �خلدون �ابن �مقّدمة �من �فقرة �والثا�ي �آنًفا، �ذكرنا�ا ceوال� �خليفة �حا

،�و�ذا�منطق�	�يب�أن�تmون�الدعوى�بإحراق�مكتبة�:سكندر�ة�و�ذكر�اسم�إيران����
ً

ضمًنا�وإجماال

و�خالف�التوار�خ�املس´ندة،�لكننا�ال�نبحث�ذلك�����الدليل،�ومع�أن�قول�ابن�خلدون��ذا�خاطئ�تماًما

 �ذا�املوضع،�ألن�مقالتنا�عن�مكتبة�:سكندر�ة�ولhست�عن�إيران.

ومن�املحتمل�أن�يقال�أن�ال¹�وفhسور�دسا�c�äقّدم�قول�ابن�خلدون�كش)ادة�مؤ�دة�ولكن�ذلك�ال�يتّم�

لhس�ل)ا�أي�أصل،�وإال�كما�ذكر��ال)دف،ألن�الن´يجة�الg�ceستخلص�من�ذلك����أن�حادثة�:سكندر�ة

ابن�خلدون�حادثة�إيران�8ان�أي�مؤرخ�من�املؤرخ�ن�العرب�يذكر�حادثة�:سكندر�ة�بنفس�الطر�قة،�مع�

 أن�آالف�التوار�خ�العرWية�ال�تذكر�أي�c�àء�عن�ذلك.

Pزي�كدليل�بأي�حال،�واملمتع�أن�أبا�الفرج�و�و�املد��عليه�من��ال�يمكن�تقديم�عبارة�عبد�اللطيف�واملقر

�وßعت¹��ا� �¥�ا �Vع®�ف �8ان �بأنه �تث¬ت ceال� �بالطر�قة �ا��ادثة ��ذه �أيًضا �يكتب �لم �النقاش ��ذا ��� قبلنا

�µيحة،�إن�التار�خ�}ص���أل¸ي�الفرج�باللغة�السر�انية�والذي�فّصل�فيه�أحوال�فتح�:سكندر�ة�لم�

�ا� ��ذه �ف¤�ا �نقلت �العرWية �باللغة �ا�ªالصة �ولكن �ا��ادثة، �ولكن�يذكر��ذه �سابًقا، �ذكرنا �مثلما �ادثة
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لhس��ناك�ثقة�تجاه��ذه�ا�ªالصة�ف)ل�}شياء�ال�ceذكرت�مضافة�إ��Pالتار�خ�السر�ا�ي�������ا��قيقة�

أل¸ي�الفرج�أم�أ��ق)ا�°ªص�آخر؟�يكتب�السيد�كر�ل�}ملا�ي�بال�سبة�ل)ذه�ا�ªالصة�أن��ناك�أشياء�

�السر�ا�ي �}صل ��� �ال�توجد ceوال� �ف¤�ا �ة��أم�كث ��عد �فيما �أضيفت �املواضع ��ذه �8انت �إن �وال�Vعرف ،

�:سكندر�ة� �مكتبة �إحراق �وحادثة �ناقصة. �ا�ªالصة �ال����ل)ذه �جميع �ألن �بنفسه، �أبو�الفرج أ��ق)ا

��موجودة����}صل�السر�ا�ي�وWذلك�يصبح�احتمال�:��اق�قوً�ا،�ألن��املوجودة����ا�ªالصة�العرWية�غ

� �طبع �قد �بو8اك �ضد�ال¹�وفhسور �}حداث �تخليق ��� �جًدا �ما�ًرا �و8ان �وت��يحه �با�تمامه ا�ªالصة

 املسلم�ن.

8ل��ذا�النقاش�8ان�ملعرفة�إن�8ان�عبد�اللطيف�وحا��خليفة�قّدما�ش)ادة�تتعلق�¥�ذه�ا��ادثة�أم�ال،�

مر�ولكن�إن��سلم�بأ¨�ما�قد�اعت¹�ا�ا��ادثة��µيحة،�ي�شأ�نقاش�آخر�و�و��ل�ش)اد±�ما�بال�سبة�ل)ذا�} 

� �سنة �البغدادي �اللطيف �عبد �ولد �ال؟ �أم �إال�مائتا�٥٥٧موثوقة �عليه �تمض �فلم �خليفة ��حا �وأما ه،

سنة،�ومن�يمكنه�أن�يقول�بأن�الش)ادة�تmون�موثوقة�من�قبل�أ°ªاص�ولدوا��عد�ا��ادثة�بخمسمائة�

 سنة�ولم�يذكروا�ل)ا�سنًدا�أو�إشارة.

ننظر�إ���Pذين�املؤلف�ن�والدرجة�ال�ceيتمتعان�¥�ا����نر�د�أن��ما�^��مghلة�عبد�اللطيف�وحا��dخليفة؟

��فن�التار�خ،�ألن�املؤرخ�ن�}ورWي�ن�استخدموا�أسلوب�التدلhس�ح��ze���ذا�}مر،�إ¨�م�يمدحون�حا

�يحتال¨�ا.� ceال� �املmانة �عظم ��س¬ب �لقول)ما ��س´سالم �يجب �وأنه �را¶عة �بmلمات �اللطيف �وعبد خليفة

�ل ��يكفي��صغ �سؤال �اللطيف�و�ناك �عبد �بأن ��ع®�ف �أيًضا �نحن �}ورWي�ن. �املؤلف�ن ��ؤالء �خداع كشف

�اللطيف� �عبد �8ان �شك �بدون �علم؟ �أي ��� �ترى �يا ��و: �السؤال �الكبار�ولكن �املؤلف�ن �من �خليفة �وحا

�ا�وله�مؤلفات�عديدة����علم�الطب،�وقد�ذكره�ابن�أ¸ي�}صhبعة����طبقات�}طباء�بتفصيل،�ً�طبhًبا�كب

ذلك�عن�ثقافته�الطبية�وعظم�شأنه�ولكن��ل�قال�°ªص�أنه�مؤرخ�أو�أنه�ذكر����حياته�فن�و�عرف�ب

�تار�خية� �حادثة �كت¬ت �فإذا �التار�خية؟ �ا��وادث ��� �وشأنه �عظمته �دور �فما ��ذا �يكن �لم �وإذا التار�خ؟

 باإلشارة�إ��Pالفارا¸ي�وابن�سhنا�فإ��Pأي�حد�تmون�موثوقة.
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�ك ف
ّ
�أل �قد �خليفة ��حا �أن �بكتاب�وال�شك �لhس �إال�أنه �الظنون" �"كشف ��عنوان �للغاية �مفيًدا تاًبا

��ذلك،�فإنه�لم���آخر���ا��خليفة�غ
ً

للتار�خ،�بل��و�ف)رس�للمؤلفات�املتعلقة�باإلسالم،�وال�نجد�عمال

ف�كتاًبا����التار�خ�ولم�Vعت¹�ه�أحد�من�املؤرخ�ن.
ّ
 يؤل

���ا �ال�يجدوا �بأن �ملعارضhنا ��Æل �موضع ��ذا �أن �لستة�وا��قيقة �استمرت ceوال� �الشأن �عظيمة دثة

�Pلتجاء�إ���Pالف�من�كتب�:سالم،�وأن�يضطروا�إ�S��أش)ر�حسب�اعتقاد�م،�ال�يجدوا�ل)ا�أي�سند��

 طبhب�و8اتب�ف)ارس.

إ���Pنا�ما�ناقشناه�8ان�باعتبار�8ون�معارضhنا��الدعوى�بخطأ�اPQادثة�#ف?<اضية�وإثبات�دعوى�النفي:

بحسب�أصول�املناظرة��م�املدعون����ا��قيقة،�لكننا��عت¹��أنفسنا�مدع�ن�أك¹��م��م��م�املدع�ن،�ألنه�

ونقول�بأن�سيدنا�عمر�ر ��cهللا�عنه�لم�يخرب�املكتبة�ولم�يخر¥�ا�املسلمون����أي�زمن،�ولكن����البداية�

 
ً

�إذا�اد���أن�علينا�أن�نف)م�كيفية��ستدالل�رواية�ودراية�عن�الدعوى�ال�ceتmون����صورة�النفي،�فمثال

ا��ادثة�الفالنية�لم�تحدث����العصر�الفال�ي،�فيmون�دليل)ا�بحسب�الرواية�أن�8ل�املصادر�ال�ceتتعلق�

باملعرفة�عن�ذلك�العصر�ال�تذكر�تلك�ا��ادثة،�وWحسب�الدراية�أن�8ل�القرائن�والش)ادات�تخالف�أدلة�

:سكندر�ة�لم�تخرب�بأيدي�املسلم�ن�إثبات�ا��ادثة،�ومن�نفس�وجوه��ستدالل��ذه�ند���أن�مكتبة�

 أبًدا.

�لإلسالم: �البدائية ��التوار�خ �عام �من �:سالم ��� �والتأليف �التص�يف �الف®�ة��١١٤بدأ ��ذه �و�� لل��رة،

ف�محمد�بن�إ��اق�أول�كتاب�للتار�خ�و�و����أحوال�الرسول�
ّ
فون��عد�ذلك�توار�خ�ملسو هيلع هللا ىلصأل

ّ
،�وكتب�املؤل

�واملؤلفات�ال�ceتوجد�Sن�أو�gعرف�عامة�ذكرت�ف¤�ا�فتوحات�ا�ªلفاء�الر  اشدين�و}حداث�بالتفصيل.

 أسماؤ�ا�من�ذلك�العصر���:

 فتوح�البلدان�للبالذري.�8ان�البالذري����ع)د�املتو8ل�وذكر�جميع�}حداث����تار�خه��سند�متصل.• 
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ي�Vع¯�cتار�خ�أحمد�بن�أ¸ي�Vعقوب�بن�جعفر�بن�و�ب�بن�وا��Úالmاتب�العبا•  c�ä.�8اتب�تار�خ�اليعق̧و

� �سنة Pإ�� �التار�خ ��ذا �كتب �الرشيد، �بالط�مأمون �أ�µاب �معاصري �من �8ان�٢٥٩قديم �أنه ه�والغالب

 م.١٨٨٣حًيا����تلك�السنة.�يحتوي�الكتاب�ع��Pمجلدين،�وطبع����ليدن�سنة�

 تار�خ�أ¸ي�حنيفة�الدينوري،�طبع����ليدن.• 

��أل¸ي�جعفر�بن�جر�ر�الط¹�ي،�ولو�أن��ذا• �التار�خ�متأخر��عض�الc�Öء�ألن�مؤلفه�تو���عام��التار�خ�الكب

م،�ولكنه�كتب�جميع�}حداث��سند�متصل،�وذكر�أسماء�جميع�الرواة����8ل�رواية�٩٢٢ه�يوافق�٣١٠

�موجودة،� �8انت ceأو�ال� �Sن zeح� �واملوجودة �:سالمي �بالتار�خ �ترتبط ceال� �الورايات ���ميع و�و�مخزن

إن�ا��وادث�لثالثة�قرون�وال�ceال�توجد�����ذا�الكتاب�ال�gعت¹���وع���Pذا�}ساس�من�ال��يح�أن�نقول 

ا،�إنه�كتاب�ªÚم�له�اثنا�عشر�مجلًدا،�طبع�����ولندا�وWقيت�عدة�مجلدات�أخرى.
ً

 تار�خ

�اع®�ف� �وقد �الط¹�ي �لتار�خ �إال�خالصة ��� �ما �جًدأ �gعت¹��موثوقة ceخلدون�وال� ��وابن��}ث �ابن �تار�خ إن

�ا�من�الكتب�إضافة�إ���Pذه�التوار�خ،�ولكن�بذلك��ؤالء�املؤرخون�بً�أنفس)م،�وقد�كت¬ت�عن�:سالم�كث

�من� �و�ظ)ر�ذلك �مصادر�ا، ��� �سابًقا �املذ8ورة �القليلة �الكتب �gعت¹���ذه �القديمة �لألحداث بال�سبة

فت����بيان�}حوال�ا�ªاصة�
ّ
مشا�دة�ومطالعة��ذه�الكتب.�إضافة�إ���Pذه�الكتب��ناك�كتب�عديدة�أل

 و:سكندر�ة،�وما�استطعنا�أن�نك´شف)ا���:��ملصر 

�(ت �عمر�الكندي �مصر�أل¸ي �(ت٢٤٦خطط �شا��ن �البن �املمالك �وكشف �مصر�لعبد�٣٨٥ه)، �وتار�خ ه)،

ه،�٧٢٠ه)،�واgعاظ�املتأمل�إ�٥٢٠�Pه)،�وتار�خ�مصر�ملحمد�بن�بر8ات�النحوي�(ت٣٤٧الرحمن�الصو���(ت

ه)،�وتار�خ�مصر�لقطب�الدين�٦٤٦�خ�مصر�للقفطي�(ته)،�وتار ٤٢٠وتار�خ�مصر�ملحمد�بن�عبد�هللا�(ت

�(ت cت٧٣٥ا��ل�)� cا��ل�� zمصر�ليح�� �وتار�خ �(ت٦٤٠ه)، �دقماق �و�نتصار�البن �وعقود�٨٠٩ه)، ه)،

�وفرائد� �الكرWة، �وتفر�ج �السنة، �ونز�ة �الطرف، �وأشرف �املضhئة، �والدرة �الناظر�ن، �ونز�ة ا��وا�ر،

��مصر����:سالم،�وتار�خ�إلبرا�يم�السلوك،�وWدا¶ع�الظ)ور،�وتحفة�الكرام�ب
ّ
أخبار�}حرام،�وإعالم�بمن�و�
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�و�عتبار� �واملواعظ �ال«�ية، �والروضة �امل��م، �والنقط �ومختار�للقضا��، �وجوا�ر�البحور، �وصيف، بن

 للمقر�زي،�وجوا�ر�}لفاظ،�واgعاظ�ا��نفاء،�والنجوم�الزا�رة�وتار�خ�مصر�البن�عبد�ا��كم.

�صول�ع��Pجميع��ذه�الكتب�Sن�ولكن�توجد����العصور�املتأخرة�كتب�جمع�ف¤�ا�ولو�أنه�ال�يمكن�ا�

�أنه� �مقدمته ��� �السيوطي �كتب �والذي �للسيوطي �املحاضرة �حسن �مثل �القديمة �الكتب �روايات جميع

ا�وأعّد�م��ا�كتاًبا،�والكتاب�املفّصل�و}�سط��و�املواعظ�و�عتبار�بذكر�
ً

اطلع�ع��Pثمانية�وعشر�ن�تار�خ

 ªطط�وSثار�من�تأليف�املقر�زي�والذي�ت´بع�فيه�ح�ze}حداث�ا��زئية�ملصر�و:سكندر�ة.ا�

��ا�ملعرفة�أحوال�ذلك�العصر،�ال��إن�8ل�الكتب�ال�ceذكرت�سابًقا�وال�ceلhس�ب�ن�أيدينا�مصدر�آخر�غ

�للبالذري، �البلدان �وفتوح �الط¹�ي، �وخاصة �الكتب ��ذه �وتحتوي �نناقش)ا، ceال� وحسن��تذكر�ا��ادثة

 املحاضرة،�وا�ªطط�وSثار�للمقر�زي�ع��P}حوال�التفصيليلة�لفتح�:سكندر�ة�ولك��ا�ال�تذكر�املكتبة.

�ذه����الكتب�ال8�ceان�من�املؤكد�ذكر�ا��ادثة�ف¤�ا�إن�8انت�قد�وقعت،�لكن�املؤلفات�ال�ceيحتمل�أن�

فت����أحوال�}طباء�ا��ادثة�تجد�ف¤�ا�مmاًنا�ولو�ضمًنا�ومصادفة�لم�تذكر�ا�أيًضا.�م
ّ
�الكتب�ال�ceأل

ً
ثال

�النحوي� zذكر�يح�� �أثناء �8انت �القصة ��ذه �أبو�الفرج �اختلق �فعندما �عموًما، �النحوي zيح�� و�ذكر�ف¤�ا

وذكر�أن�يح��zطلب�املكتبة�من�عمرو�بن�العاص،�و���الرد�ع��Pذلك�أمر�عمرو�وWحكم�من�عمر�بإحراق�

ا�وت
ً
رجمت�جميع�كتبه�إ��PالعرWية،�ولذلك�تحتوي�التوار�خ�العرWية�ال�ceاملكتبة،�8ان�يح��zطبhًبأ�وفيلسوف

تذكر�أحوال�}طباء�وا��كماء�ع��Pذكر�مفّصل�ليح��zوقد�ذكر�ابن�أ¸ي�أصhبعة����طبقات�}طباء�وابن�

�أنه�حضر�إ��Pعمرو�ابن� النديم����كتاب�الف)رست�جميع�أحوال�يح��zوأسماء�مصنفاته،�وكتب�أيًضا

�هللا c� ر� �العاص��العاص �بن �عمرو �يدي P�مصر�ع� �فتحت �"وملا �النديم: �ابن �يقول �عمرو، �وأكرمه عنه

�أن� �Vعلن �و�ذا �التصر�حات ��ذه �8ل ��� �ذكر�للمكتبة �يوجد �وال �موضًعا" �له �ورأى �وأكرمه �إليه دخل

 ا��ادثة�ال�أصل�ل)ا.
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8�،��انت�من�املمكن�إضافة�إ���Pذه�املؤلفات�فاملؤلفات�}خرى�مثل�الكتب�ا��غرافية،�الرحالت،�الس

ذكر�ا��ادثة�ف¤�ا�ضمًنا�ولكن�لhس��ناك�أثر�ل)ا،�وا��قيقة�أنه�إذا�اد���بأن�ال®�اث�:سالمي�خال�تماًما�

من��ذه�ا��ادثة�إال�عبارة�عبد�اللطيف�وال�ceبhّنا�حقيق¦�ا�سابًقا،�لmان��ذا�الدليل�القاطع�ع��Pعدم�

 �µة��ذه�ا��ادثة.

م،�والذي�8ان�٩٤٠ملسيحية�القديمة�نفس)ا،�فقد�كتب�يورتيكس�املتو��Pوفوق�ذلك�ال�نجد�ا����التوار�خ�ا

بطر�ق�:سكندر�ة����القرن�العاشر�للميالد،�}حوال�املفّصلة�لفتح�:سكندر�ة�وكذلك�الك�ن�الذي�عاش�

�عد�ا��ادثة�املف®�ضة�بثالث�مائة�سنة�Vع¯�cقبل�أ¸ي�الفرج�بمئ�ceسنة،�كتب�تار�خ�مصر�أثناء�مmوثه����

�ن�أحوال�فتح�:سكندر�ة�بالتفصيل�ولكن�ال�يوجد�حرف�واحد�عن�ا��ادثة�املذ8ورة،�مصّWر�نفس)ا،�و

�cن�وصاح��8انا�مؤلف�ن�مسيحي�ن�متعصب�ن�وال�يمكن�أن�يؤ�دا�املسلم�ن�دون�داٍع،�ومع��ذا�8انا�محقق

� س¬ب �̧و �ك)ذه، �ة��كب �علمية �ثروة �تضيع �أن �ل)ما �بال�سبة ا
ً
��سيط �شhًئا �يكن �ولم �مصر�علم، ��� إقام¦�ما

�عن� �كتاب¦�ما �فعدم ��ذا �8ل �ومع �مصر، �عن �واسعة �معلومات �وسائل �لد�Þما �8انت �الذاgي وا�تمام)ما

ا�واحًدا�لدليل�ع��Pعدم��µ¦�ا.�ولذلك�فإن�املؤلف�ن�}ورWي�ن�املنصف�ن�مثل�غ¹ن�
ً
ا��ادثة�املذ8ورة�حرف

 وكر�ل�استدلوا�ع��Pعدم��µة�ا��ادثة�¥�ذه�}دلة.

قوي�ع��Pأن��ذه�ا��ادثة�ال�أساس�ل)ا�من�ال��ة�أن�املكتبة�ال�ceيذكر�إحراق)ا�8انت�قد�خّرWت�قبل�والدليل�ال

العصر�:سالمي،�وحقيقة�ذلك�أن��ذه�املكتبة�أ�شأ�ا�ملوك�مصر�الذين�8انوا�Vعبدون�أصناًما�وآل)ة�متعددة،�

���ذ�ه�الكتب��س¬ب�gعص«�م�الدي¯c،�و°ّ�ع�وعندما�ان´شرت�الديانة�املسيحية����مصر�بدأ�امللوك�املصر�ون�تدم

البطارقة�نيا±�م�وأعمال)م،�وقد�اضطر�املؤلفون�املعروفون�واملؤرخون�}ورWيون�باالع®�اف�بأن�املكتبة�8انت�قد�

دّمرت�قبل�:سالم،�ألقى�موسيو�ر�نان�و�و�عالم�فر�×��cمش)ور�محاضرته����ا��امعة��عنوان�":سالم�والعلم"�

م،�ولو�أن��ذه�املحاضرة�معارضة�للمسلم�ن�١٨٨٣ضرة����شmل�كتhب����بارßس�عام�وقد�طبعت��ذه�املحا

�الªÅص� ��ذا �لكن �أبًدا، �جمع)ما �ال�يمكن �والعلم �:سالم �أن �يث¬ت �أن �أراد �أنه z¯بمع� �بالتعصب، ومليئة
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ب��يح،�املتعصب�يقول�عن�مكتبة�:سكندر�ة:�"يقال�مراًرا�أن�عمًرا�خّرب�مكتبة�:سكندر�ة�ولكن�ذلك�لhس�

 إن�املكتبة�املذ8ورة�دّمرت�قبل�ذلك�العصر".

كتب�السيد�كر�ل�تفاصيل��ذه�املكتبة�امللكية����مقالته�وفّصل�تار�خ�خرا¥�ا�ع¹��العصور�بالتفصيل،�

�املكتبة� ��ذه �خراب �إن ��نا، �فال�ننقل)ا �كم»�ق �الكتhب �¨�اية ��� �موجودة �كر�ل �السيد �مقالة �ألن ولكن

¹�����كتابه�أن�يوليوس�واقع�ال�يمكن�إنmاره�للمؤ �رخ�ن�}ورWي�ن�الذين�ير�دون�إثبا±�ا،�يكتب�السيد�در

��من�نصف�الكتب�وسمح�بطارقة�:سكندر�ة�بتوزßع�النصف�الباã�،�بل�قاموا�بتوزßع)ا�Äقيصر�أحرق�أك

�من� �ثيوفلhس �حصل �ا��ادثة ��ذه �من �سنة �عشر�ن ��عد �"أنه �بوضوح �و�ذكر�دسhس �مراقب¦�م" تحت

��املكتبة�وقد�رأيت�رفوف)ا�فارغة".�:م¹�اطور�ثي� ودVسس�ع��Pالسماح�املكتوب�لتدم

�ceأ¨�م�ادعوا�أن�املكتبة�ال�z¯وألن�خراب��ذه�املكتبة�أمر�أكيد�فاستخدم�املعارضون�خداًعا�آخر،�بمع

��8اتب�املقال�إلس¬يكتي®��إ��Pمكتبة��خّر¥�ا�عمرو�لم�تكن�املكتبة�امللكية�ولكن�مكتبة�سرابيم،�ولذلك�Vش

سرابيم����تأييده�أل¸ي�الفرج،�لكنه�توجيه�القول�بما�ال�ير ��zبه�قائله،�ألن�أبا�الفرج�و���املوضع�الذي�

�"كتب� �الmلمات: ��ذه �بوضوح �يكتب �العاص، �بن �عمرو �من �الكتب �طلب �النحوي zيح�� �أن يذكر�فيه

� �بمكتبة �ترتبط �ا��ادثة ��ذه �بأن ��س´سلم �وإن �ولكن �امللوكية" �خزائن ��� ceال� �فمن�ا��كمة سرابيم،

�أن� �سيÛبت �بل �:سندر�ة، �فتح �عند �موجودة �8انت �سرابيم �مكتبة �بأن �املعارضون �يث¬ت �أن الصعب

 املكتبة�املذ8ورة�قد�خّرWت�8ل)ا�أو�ا��زء�}ك¹��م��ا�من�قبل.

يكتب�السيد�كر�ل�أن�سرابيم�ومكت«�ا����ظالم�تام�إ�S�Pن،�نحن��علم�أن�معبد�سرابيم�واملكتبة�امل»�قة�

� �به �سنة �ثيودوسhس �ع)د ��� �كنhسة Pإ�� �املكتبة�٣٨٩حّولت ��ذه �8انت �إن �أبًدا �ال�يث¬ت �ذلك �ولكن م،

�Pبنقل�الكتب�إ�����موجودة�وقت�التحو�ل�أم�خّرWت،�أو�أن�الكتب�انتقلت�إ��Pالقسطنطي�ية،�والرأي�}خ

�القر  ��� �الثا�ي �ثيودVسhس �أّسس)ا ceال� �املكتبة �ألن �الصواب، Pإ�� �أقرب ����القسطنطي�ية �ا�ªامس ن

 القسطنطي�ية�جّ)زت�بكتب�من�مصر�وآسيا�الصغرى����أغل«�ا.�
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وكتب�مسيو�سيديو�الفر�×���cعد�اع®�افه�بأن�املكتبة�ال�ceيدور�ع��ا�النقاش�8انت�موجودة����سرابيم:�

"لم�يذكر�مورخ�معاصر��ذه�ا��ادثة�(خراب�عمرو�بن�العاص�للمكتبة)�ولكن�إن�8انت��µيحة�فقد�

� �مرتبطة �تmون �سنة ��� �دّمرت �املكتبة ��ذه �من �أجزاء �ألن �كتب �ع)د�٣٩٠ببضعة �قيصر�و�� �ع)د ��� م

 ثيودVسوس".�

وSن�نر�د�أن�نحّقق��ذه�ا��ادثة�وµّ�¦�ا�أو�عدم)ا�حسب�أصول�الدراية،�فا�ªصائص�ال�ceذكر�ا�أبو�

ورWي�ن�سواء�8انوا�الفرج�(و�و�املوجد�}ول�ل)ذه�القصة��ف®�اضية)�خاطئة�تماًما�لدرجة�أن�املؤرخ�ن�} 

مؤ�دين�أو�معارض�ن،�Vعت¹�و¨�ا�باطلة،�بروفhسور�دVسا�c�äوالذي�أراد�أن�يث¬ت��ذه�ا��ادثة�بmل�شدة�

اع®�ف�بأن�التفاصيل�ال�ceذكر�ا�أبو�الفرج�لhست�ب��يحة،�و�ªر�أيًضا�كّتاب�دائرة�املعارف�ال¹�يطانية�

عة�آالف)�وإحراق�الكتب�من�ذلك،�و���ا��قيقة�فإن�توزßع�مكتبة�ع��Pا��مامات�(و  ال�ceيبلغ�عدد�ا�أ̧ر

ملدة�ستة�أش)ر��واتخاذ�ا�وقوًدا�لhست�إال�أسطورة،�ومع�أن�أبا�الفرج�لم�يذكر�عدد�ا��مامات����مصر�

عة�آالف�مرتبط��عض)ا� عة�آالف،�لذلك�تصبح�حمامات�مصر�والعدد�أ̧ر ولكن�من�املعروف�أ¨�ا�8انت�أ̧ر

عة�آالف�إ��Pعدد�ا��مامات،�بالبعض،�مثلما�ف)م�أغلب�املؤرخ�ن�}  ورWي�ن،�فإذا�رأينا�تناسب�العدد�أ̧ر

��ذه� �أن �فإما �كتاب، �نصف �ال�تتجاوز �ا��اجة �بل �8امل �كتاب Pإ�� �ال�يحتاج �الواحد �ا��مام �أن ندرك

�ة�إ��Pدرجة�أن�كتاًبا�أو�نصف�كتاب�8ان�8افًيا،�أو�أن�الكتب�8انت�ªÚمة�لدرجة�أن��ا��مامات�8انت�صغ

 ن�8افًيا�ليmون�وقوًدا���مام�ليوم�8امل.نصف�الكتاب�8ا

�8وقود� �استخدام)ا �وال�يمكن �ا��لد، �من �صفحات P�ع� �تكتب �8انت �الف®�ة �تلك ��� �الكتب �أن ومعلوم

�أ�µاب� �بأن �يق�ن P�ع� �نحن :�¹��در �السيد �يكتب ��الئق،��الغرض�غ �ل)ذا �الكتب �استخدام �فإن ولذلك

(وال�ceكت¬ت�عل¤�ا�الكتب)�إن�8ان�لد�Þم�أي�c�àء�حمامات�:سكندر�ة�لم�يmونوا�ليحرقو�صفحة�ا��لد�

 آخر�لإلحراق،�وا��زء�}ك¹��من��ذه�الكتب�8ان�من�صفحات�ا��لد".

��س¬ب�ذلك� �أنه روا
ّ

�يفك �القصة�8ان��دف)م�إساءة�سمعة�املسلم�ن�ولك��م�لم إن�الذين�اختلقوا��ذه

�ب �عمرو �ذنب �يكن �لم �فإذا �املسلم�ن، ��منÄأك� �م¦�مون �املسيحيون �أرسل�يصبح �أنه � �سوى �العاص ن
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�P�ع� �يحافظوا �أي �املمكن �من �و8ان �مسيحي�ن �8انوا �ا��مامات �أ�µاب �إال�أن �ا��مامات، Pإ�� الكتب

الكتب�أو�Vستخدموا�بدل)ا�وقوًدا�آخر،�ولم�يقم�عمرو�بن�العاص����:سكندر�ة��عد�الفتح�ملدة�ستة�

 أش)ر�ح�zeيmون��ناك�خوف�من��ستجواب.

السرßعة�واملف)ومة�عامة�8افية�إلبطال�ا��ادثة�املختلقة،�ولكن�إذا�أمعنا�النظر�فاألمور�ولو�أن��ذه�املقايhس�

�أن�نأخذ��ع�ن��عتبار�}مورالتالية:�كيف� �إ��Pا��ادثة�بنظرة�الدراية،�فعلينا �رأينا ��إذاÄة�أك�Úتصبح�وا

�الشروط �بنفس �فتح)ا �تم ceال� �والبلدان �:سكندر�ة P�ع� ��س´يالء �شروط�تم �التعامل�وWأي �8ان �كيف ؟

�ناك؟�كيف�8انت�طر�قة�عمر�ر ��cهللا�عنه�بصورة�عامة����مثل��ذه�املواضع؟�ماذا�8انت�طبا¶ع�وكيف�

8انت�فطرة�عمرو�بن�العاص�ر ��cهللا�عنه؟��ل�نجد�آثاًرا�لكنوز�:سكندر�ة����:سالم؟�إن�الرد�ع�8�Pل�

 سؤال�يمكن�أن�يفصل�����ذا�النقاش.

�:سكند �أمر�دخول ن�إن
ّ
�سكأ �8ل �أن �أي �ال��يحة، �بالتوار�خ �ثابت �الذمي �الع)د ��� �الفتح ��عد ر�ة

�يذكر� �ومؤلفه �قديم �و�و�مؤلف �البلدان �فتوح ��� �البالذري �يكتب �ذميون. �بأ¨�م �ع��م �تقرر :سكندر�ة

 ا��وادث��سنده�وراياته:

 م�ذمة".ثم�إن�عمًرا�افتتح)ا�بالسيف�وغنم�ما�ف¤�ا،�وأبقى�أ�ل)ا�ولم�يقتل�ولم�Vسب�وجعل)

��م.��،�وابن�خلدون�وغ� و���نفس�8لمات�ابن�}ث

من�ا��قوق�ال�ceمنحت�للذمي�ن�8ان����مقدم¦�ا�أنه�ال�يتعرض�أحد���يا±�م،�ومال)م،�ونقد�م،�وأمتع¦�م،�

ومواش¤�م،�وWيو±�م،�وقد�نقلت����جميع�التوار�خ�الع)ود�املكتوWة�لفتوحات�فارس�والروم،�و8ل)ا�ترا����ذا�

ات�وثيقة�مصر���:�"�ذا�ما�أعطى�عمرو�بن�العاص�أ�ل�مصر�من�}مان�ع��Pأنفس)م،�ودم)م،�ا��ق.�و8لم

 وأموال)م،�وصاع)م،�ومّد�م،�وعدو�م".

 ونقل����م��م�البلدان�برواية��µيحة�أن�الmلمات�التالية�8انت�ضمن�الوثيقة:

 "وأن�ل)م�أرض)م�وأموال)م�اليتعرضون����c�àء�م��ا".
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�ذكر�تفا �موضع ��ذا �ولhس �الذمة، �أ�ل �مع �عنه �هللا c� عمر�ر� �سلوك �صيل �يومية�فقد �منحة حّدد

للفقراء�من�الذمي�ن�من�بhت�املال،�وما�أك¹��من�الوصية�ال�ceأوصا�ا�ح�ن�وفاته�ضمن�الوصايا�الثالث:�

أن�يو��Pل)م��ع)د�م�وأن�يقاتل�من�ورا��م�وال�يmلفوا��ملسو هيلع هللا ىلص"أو���cا�ªليفة�من��عدي�بذمة�رسول�هللا�

 فوق�طاق¦�م".

�ال� �إال�أ¨�م �عنه �هللا c� عمر�ر� �وقسوة �شدة �من �Vشmون �م �8̈و �ومع �املتعصب�ن �}ورWي�ن �املؤلف�ن إن

���أك¹ �Vستطع �ولم �أمره، �حسب �نفذ �وقت �أي ��� �وقلمه �لسانه �من �خرج �ما �8ل �أن �ينكروا �أن يمك��م

 وله.املتعصب�ن�من�املؤرخ�ن�املسيحي�ن�أن�يذكروا�ولو�حادثة�واحدة�تث¬ت�التعارض�ب�ن�عمله�وق

عد�أن�تحّدد�أن�أ�ل�:سكندر�ة�اعت¹�وا�ذمي�ن�وما�8ان�سلوك�عمر�مع�الذمي�ن�معروف�بالتفصيل،� ̧و

�املكتبة� ��ذه �8انت ��ل �القساوة؟ �¥�ذه �(املكتبة) �:سكندر�ة ��أل�ل��تذ8ار�كب �يخّرب �أن �يمكن فكيف

��من�الكنا¶س�ومعابد�النار؟�ومع�وجود�آالف�الكنا¶سÄن�أك�ومعابد�النار����جميع��مكرو�ة�لدى�املسلم

البلدان�املفتوحة�وكتابة�الmلمات�التالية�ل»�فاظ�عل¤�ا:�"ال��Þدم�ل)م�بيعة�وال�كنhسة�داخل�املدينة�وال�

 خارج)ا"،�فكيف�يمكن�أن�يmون��ذا�السلوك�الظالم�تجاه�املكتبة؟

�و  ��� �ا��ادثة �ذكر��ذه �قد �8ان �فإذا �يكذب، �كيف zeح� �يتعلم �لم �الفرج �أبا �أن �ا��صار�ا��قيقة قت

�بأن� ��ع®�اف ��عد �ولكن ��c�Öء، �ال�يباليان �والتنافس �ال��وم �ألن �القياس، �مجال �دخلت �لmانت والفتح

�ظالم� �عمل �يأgي �ثم �واملعركة، �ال��وم �ثورة �و�دأت �ذمي�ن �أصبحوا �املدينة �وأ�ل �للمدينة �أعطي }من

��ذا�}ساس�اعت¹��السي P�أ¸ي�الفرج،�وع� ��ك)ذا،�فال�يmون�إال����مقايhس�د�سيديو�بيان�أ¸ي�الفرج�غ

موثوق�به�فيكتب:�"عندما�تم��ع®�اف�بأن�املدينة�لم�تخرب����الو�لة�}و���Pعد�ا��رب،�فمن�الصعب�

التيقن�بأن�شhًئا�وحشًيا�ك)ذا�قد�أمر�به��عد�أن��دأت�ثورة�الفاتح�ن"�وقد�اع®�ف�أبو�الفرج�بنفسه�

�zالنحوي:�دخل�ع��Pعمرو�وقد�عرف�موضعه�من�بحكمة�وذوق�عمرو�بن�العاص،�فيكتب����ذكره�ليح�

�حسن�
ً

العلوم�فأكرمه�عمرو�وسمع�من�ألفاظه�الفلسفية�ال�ceلم�تكن�للعرب�¥�ا�أ�سة،�و8ان�عمرو�عاقال

 �ستماع��µيح�الفكر�فالزمه�و8ان�ال�يفارقه".
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�من �يتخذ �الدي�ية �حميته �من �بالرغم �والذي �للعلم �ومحب �حكيم �لªÅص �يمكن �كيف �Sن روا
ّ

عالم��وفك

�مكتبة� �يخّرب �أن �يمكنه �كيف �والفلسفية، �العلمية �املناقشات ��� �معه �Vستمتع �وصديًقا �رفيًقا ��مسي

:سكنتدر�ة�بmل��ذه�القسوة�ول)ذه�الف®�ة�الطو�لة،�و�و�عمل�ال�يقوم�به�ح�zeأج)ل�ا��)الء،��ع®�ف�بأنه�

�ceالرسالة�ال��انه�أن�يتوسط�للمكتبة��mا�ولكن�8ان�بإم�ً�كت«�ا�لعمر�ر ��cهللا�عنه،�وقد�استأذن�لم�يكن�مخ

�مصر� �بم)اجمة z� عمر�ال�ير� �8ان
ً

�فمثال �}مور، ��من��كث ��� �عمر�باإل��اح �سيدنا �عنه �هللا c� ر� عمرو

و:سكندر�ة�لكن�عمر�أج¹�ه�وتحمل�املسؤولية�بأن�فتح)ا�لhس�بصعب،�وعند�ا�سمح�له�عمر�،�ح�zeأن�

روي�أن�عمرو�بن�العاص�لم�ي�تظر�السماح�من�عمر،�وWدأ�العالمة�البالذري�و�و�مؤرخ�مس´ند�ومش)ور�ي

رحلته�إ��Pمصر،�و}مر�املعروف�أن�شرط�فتح�مصر�و:سكندر�ة�والشروط�ال�ceدّونت����املعا�دة�8انت�

8ل)ا�من�رأي�عمرو،�ثم�أبلغوا�¥�ا�عمر�ووافق�ع��Pذلك.�فلماذا�لم�Vستطع�عمرو�بن�العاص�أن�يفعل�الc�Öء�

 ة؟نفسه����شأن�املكتب

و}	�ب�أن�الرسالة�ال�ceأرسل)ا�عمرو�بن�العاص��عد�فتح�:سكندر�ة�إ��Pبالط�ا�ªالفة�فّصل�ف¤�ا�8ل�

�قصر،� �آالف عة �وأ̧ر �حمام، �آالف عة �أ̧ر �املدينة ��ذه ��� �"يوجد �يكتب: �ذكر�الفتح �فبعد �لذلك c�àء،

عمائة�من�املتÔ¢�ات�امللك عون�ألًفا�من�ال¤�ود�الذين�يدفعون�ا�ªراج،�وأ̧ر ية�واثنا�عشر�ألف�حديقة�وأ̧ر

 وال�ceتباع�خضار�ا"�ولكن�ال�نجد����8ل��ذه�التفاصيل�مكتبة�صديقنا�أ¸ي�الفرج.

�عد�:معان����8ل�ا��وادث�التار�خية�تظ)ر�أمامنا�ا��قيقة�بأن�جميع�املكتبات�القديمة����:سكندر�ة�

كن�بالرغم�من�8ل��ذه�Sفات�لم�8انت�قد�خرWت�قبل�الع)د�:سالمي،�وال�ceكتب�تفاصيل)ا�املؤرخون�ول

�أن� �املستحيل �من �السن�ن �آلالف �للعلوم �داًرا �8انت ceال� �املدينة �و�� �تماًما، �معدومة �Sثار�العلمية تكن

تصبح�ف¤�ا�التذ8ارات�العلمية�معدومة������ظة�واحدة،�لذلك�نرى�أنه�قبل�العصر�:سالمي�بقليل�8ان�

�ن�وأسماؤ�م���:�أسطفن�وجاسيوس�وثادودسيوس�وأكيالؤس�فيه�سبعة�من�}طباء�والفالسفة�املش)ور 

وأنفيالؤس�وفالديوس�و�ح��zالنحوي،�و8ان�يح��zالنحوي�أك¹��م�سًنا�وWقي�ع��Pقيد�ا��ياة�إ��Pزمن�عمرو�

�العصر� ��� �املتوفرة �العلمية �وةÄال� �ولكن �طو�لة �ف®�ة �قبل �دّمرت �:سكندر�ة �مكتبات �8انت �العاص، بن
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قت�الفتح�:سالمي�وWقيت��عد�ذلك�أيًضا.�لذلك�عندما�بدأ�البحث�عن�التذ8ارات�الالحق�كنت�موجودة�و 

�ومأمون� �الرشيد ��ارون �عمال �وذ�ب �¥�ا. �Vعتد �ة��ذخ �:سكندر�ة ��� �وجدت c�äالعبا� �الع)د ��� العلمية

�املؤلفات� �عن أ
ً
�بحث �وق¹�ص �الصغرى، �وآسيا �وفلسط�ن، �الشام، �يجوWون �8انوا �الذين �واملتو8ل الرشيد

�بن�الفل �حن�ن �كتب �الكتب، ��من��كث P�ع� �وحصلوا �ال)دف �لنفس �أيًضا �:سكندر�ة Pإ�� �والطبية سفية

إ��اق:�"���بح �cعن�كتاب�ال¹��ان���الينوس�جبت�ا��ز�رة�والشام�وفلسط�ن�وجميع�مدن�مصر�إ��Pأن�

ه�وصلت�إ��P:سكندر�ة�ولك¯�cلم�أحصل�ع��Pالكتاب�املذ8ور،�حصلت�فقط����دمشق�ع���Pعض�أجزائ

��مرتبة".�ومع�أن�حن�ن�لم�Vستطع�ا��صول�ع���Pذا�الكتاب�ألن�املكتبات�القديمة�8انت��ولك��ا�8انت�غ

قد�خّرWت�قبل�:سالم�إال�أن�مؤلفات�العصور�الالحقة�وال8�ceانت�محفوظة�إ��Pبداية�العصر�:سالمي�

�و  �محفوظة، �مؤلفا±�م �جميع �وجدت �أسماؤ�م �ذكرت �الذين �وا��كماء �8املة. �اللغة�وجدت Pإ�� ترجمت

�،�لذلك�فإن�كتبه�ال�ceترجمت�إ��PالعرWية��عض�م��ا�ما�ي��:Äالنحوي�أك�zبكتب�يح��c¯ية،�وقد�اعتWالعر 

�الثا�ي� �أناطوليقا ��كتاب��وتفس �ألرسطو، Pو�{� �أناطوليقا ��كتاب��وتفس �ألرسطو، �قاطيغور�اس ��كتاب�تفس

�ا ��كتاب��وتفس �ألرسطو، �طوWيقا ��كتاب��وتفس �الmون�ألرسطو، ��كتاب��وتفس �ألرسطو، �Ýالطبي� لسماع

�الصناعة� ��كتاب��وتفس ���الينوس، �الفرق ��كتاب��وتفس �ألرسطو، �مابال ��كتاب��وتفس �ألرسطو، والفساد

��كتاب���وتفس ���الينوس، �أغلوفن ��كتاب��وتفس ����الينوس،��الصغ �النبض ��كتاب��وتفس ��الينوس،

�ال �القوى �كتاب ���وتفس ���الينوس، ��}سطقسات��الصغ �ال´شر�ح �كتاب ���وتفس ���الينوس، طبيعية

��كتاب�gعرف�علل�}عضاء�الباطنية���الينوس،����كتاب�العلل�و}عراض���الينوس،�وتفس���الينوس،�وتفس

��كتاب�البحران���الينوس،����كتاب�ا��ميات���الينوس،�وتفس�����الينوس،�وتفس���كتاب�النبض�الكب�وتفس

��كتاب�أيام�البحر ���}��ار�وتفس���كتاب�تدب���كتاب�منافع�}عضاء���الينوس،�وتفس�ان���الينوس،�وتفس

�الفصد� �كتاب �وجوامع ���الينوس، �ال®�ياق �كتاب �وجوامع ���الينوس، �املزاج �كتاب ���وتفس ��الينوس،

��الينوس،�وكتاب�الرد�ع��Pبرقلس،�وكتاب����أن�8ل�جسم�متناه�فقوته�متنا�ية،�وكتاب�الرد�ع��Pأرسطو،�

وكتاب�الرد�ع��Pتطورس،�وشرح�إVساغو��لفرفور�وس،�إضافة�إ��Pذلك��ناك�كتب�أخرى�نجد�تفاصيل)ا����
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طبقات�}طباء،�وكتاب�الف)رست�البن�النديم.�وإذا�8انت�مكتبة�:سكندر�ة�دّمرت����عصر�عمرو�ابن�العاص�

�لmانت�كتب�ي���النحوي�أول�c�àء�يدّمر�والذي�8ان�معاصًرا�لعمرو�بن�العاص�
ً

وحسب�قول�أ¸ي�الفرج�مسؤوال

 عن�املكتبة�املذ8ورة.

�وة�ال8�ceانت�موجودة����مصر�و:سكندر�ة����العصر�:سالمي�لم�تكن�لتضيع،�أما�ما�تلف�Äامل)م�أن�ال

قبل�:سالم�فلم�يكن�باإلمmان�إرجاعه�مرة�أخرى،�و�علم�من�التوار�خ�أنه�إن�وجد�c�àء�من�الزمن�القديم�

سالمي�فإنه�لم�يّدمر�بل�احتفظ�به�فيما��عد�بmل�عناية�كتذ8ار�قّيم،�يكتب�ابن�البندي�وWقي�إ��Pالعصر�: 

�مكتبة� �ا��رجا�ي �أحمد �بن �ع�� �"زار�الوز�ر�أبو�القاسم �}سطرالب: �علم �مصر�وما�ر��� ان
ّ
mس� و�و�من

)رًسا�للكتب�لل��رة�وأمر�القا ��cأبو�عبد�هللا�القضا���وابن�خلق�الوراق�أن�Vعّدا�ف�٤٣٥القا�رة����عام�

لع�ع��Pالكتب�ال�ceتناسب�
ّ
�أغلفة�الكتب�ال�ceفسدت،�وقد�ذ�بت�إ���Pناك�مع�}8ابر�ح�zeأط و�ص»�ا

ذوã��فmانت�}جزاء�ال�ceتتعلق�بالنجوم�وال)ندسة�والفلسفة�فقط�تبلغ�ستة�آالف�وخمسمائة،�و���نفس�

�أقّدر� �أن �حاولت �بطليموس، �يد �صناعة �من �النحاس �من �كرة �رأيت �أ¨�ا�املوضع �با��ساب �فث¬ت قدم)ا

�أبو� �صنع)ا ceوال� �الفضة �من �كرة �أيًضا �املوضع �نفس ��� �ووجدت �سنة، �وخمس�ن �ومئت�ن �ألف�ن قديمة

 ا��سن�الصو���لعضد�الدولة�و8انت�تزن�ثالثة�آالف�در�م�واش®�يت�بثالثة�آالف�دينار.

�النقاش�بالبحث�باألصول��ج¦�ادية�فال�نبا���إن�8ان� مؤرخو�أورWا�يؤ�دوننا�أم�ال،�ومع�أننا�قد�فصلنا

�أن� �ل)م �نقول �أن �الضروري �من �بأورWا، �الظن �يحسنون �الذين �أولئك �وخاصة �التقليد �أل�µاب ولكن

����ا��ادثة�املف®�ضة�8انت�مسلًما�¥�ا����عصر�معّ�ن����أورWا،�ولكن�8لما�تطّور�التحقيق�والبحث�التار

�ن�املعاصر�ن�Sن�Vعت¹�و¨�ا�خاطئة�ومشmوك�نقصت��µة�ا��ادثة�بنفس�ال�سبة،�ح�zeأن�أغلب�املؤلف

�:معان� ��عد �متفقة �أورWا �فيه �تقول �الذي �اليوم �سيأgي �أنه �و}مل ��ذا Pإ�� �وصلنا �اليوم Pإ�� ف¤�ا.

 والتحقيق:

ّنا،�ألمٍد،����رماي¦�م
ُ

َنا�بالذي�ك
ْ
 ُسِلل
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 املكتبات��سالميةرواج�

�ولو�أّن  �:سالمية، �للمكتبات �موجز�للغاية �تار�ج �القومي���ذا �شعار�م �8ان �املسلم�ن �ال�ينكر�أن أحًدا

�ة�املكتبات�وُدْوِر�Äا�لك�ً�ترتhب�وصيانة�الكتب�والذخائر�العلمية،�وع���Pذا�فال�نجد����تار�خ�العالم�نظ

ف�كتاب�وال�مقالة�����بالرغم�من�ذلك،�نت��ب�من�أنه�لم�العلم�املتواجدة����ا��كم�:سالمي�ولكن،
ّ
يؤل

�املكتب ��ذه �وأخبار�اتار�خ �فعندات �ا��غراف، �كت«�م ��� �مدينة �وأوضاع �أخبار �املسلمون �يكتب �ةيما

Vشرحون�مبان¤�ا�من�8ل�نوع�ولك��م�ال�يذكرون�ح�zeاسم)ا.�و�ذه����الفكرة�ال�ce°ّ�عت¯�cع��Pأن�أكتب�

ل�ع��ا��ذه�املقالة�ولو�أ�ي�أع®�ف�بأن�املقالة�يجب�أن�تmون�مس)بة�طبًقا�لعنوا¨�ا�ولكن�الوقا¶ع�ال�ceغف

 }قدمون�ال�نmاد�نجمع�ع��ا�سوى�قليل�من�املعلومات�فليقتنع�قراؤنا�ع���Pذا�القدر�من�املعلومات.

�يز�� �لم �ين��خط �أمر�ن �عن �تفصل �أن P�تقدر�ع� �كذلك �ولك��ا ��عنوا¨�ا �تختص �املقالة ��ذه ولو�أن

ب�واملحقق�ن�أخطاًء�ملؤ�ا�وقد�ارتكب�ف¤�ما�كبار�الكّتا،�موضو���بحث����الدول�املثّقفة�منذ�زمن�طو�ل

 العص¬ية،�وذانك�}مران�كما�ي��:

��م؟ .١� كيف�عامل�املسلمون�معالم�الناس�غ

 مدى�ثقتنا�بأخبار�}مم�}جن¬ية�التار�خية�ال�ceضبط)ا�املسلمون  .٢

م�zeبدأت�الكتابة����جز�رة�العرب؟�ولو�أن�عصر�جمع�الكتب����:سالم�وترتي«�ا����املكتبات�ي¬تدئ��عصر�

c¯ب��Pأمية�يتطلب�منا�أن�نرجع�إ��c¯عصر�ب��املتواجد���cاث�العل��أمية�ولكن�البحث�عن�كيفية�جمع�ال®

فلو�أن�الشعر�و}�ساب�8انا�موضوع�8ل�جلسة�وندوة�منذ�قديم�الزمان����العرب��،ما�سبقه�من�العصور 

ن�قبيلة�طي�و�م�مرامر�فأول�من�أّسس��ذا�الفن�8انوا�ثالثة�أفراد�م�،ولكن�الكتابة�لم�تكن�رائجة�البتة

�وعامر �وأسلم �طراز�، P�ع� �ال��اء �حروف �وقّرروا �ل»�روف �والصور �}شmال �وضع P�ع� �مmان ��� اجتمعوا

�ة�م�عل¤�م�أ�ل�ح
ّ
�ة�الذي�8ان�Vس��z�ّشر�بن�الوليد�والذي��،أحرف�السر�انية�فتعل�فأحد�تالمذة�أ�ل�ا��

��معاو�ة�فطلب�ف�،سافر�إ��Pمكة�املعظمة���اجة�،8ان�رئhس�دومة�ا��ندل�لقي�¥�ا�أبا�سفيان�والد�}م
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مه�الكتابة�فتلمذ�له�أبو�سفيان�وأبو�قhس�بن�عبد�مناف
ّ
ي®�ددان�إ���PاوWما�أ¨�ما�8ان�،منه�أبو�سفيان�أن�Vعل

م��شر�العديد�من�أ�ا���مصر�والشام�ومن�ثم�عّمت��،الطائف�للتجارة
ّ
فراجت�الكتابة����الطائف�كما�عل

فرًدا�Vعرفون�الكتابة�وم��م�عمر��١٧ح�zeعندما�جاء�:سالم�تواجد����قرßش��،عربالكتابة�معظم�قبائل�ال

وكذا�راج��ذا�الفن����ال�ساء��،بن�ا�ªطاب�وع���بن�أ¸ي�طالب�وعثمان�بن�عفان�وأبو�عبيدة�بن�ا��راح

املنورة�وكذا�عّمت�الكتابة�املدينة��،فmانت�شفاء�ب�ت�عبد�هللا�وحفصة�ب�ت�عمر�gعرفان�القراءة�والكتابة

 .١قبل�م$�ء�:سالم�ف¤�ا�وال�ceأوجد�ا�ال¤�ود

�لتمدن� �حقيقية �صورة �8انت ceو}شعار�ال� �القصائد �ي��ªون �جعلوا �أ¨�م �الفن ��ذا �أك¹��فوائد ومن

و�ذا�الفن�لعب�دوًرا�ر�ادًيا����صيان¦�ا�وع���Pذا��،العرب�وثقاف¦�م�وال8�ceانت�تروى�إ�S�Pن�أًبا�عن�جد

قت�ع��Pجدران�الكعبة.فقد�كت¬ت�سبع�قصائ
ّ
 د�مش)ورة�باملعلقات�بماء�الذ�ب�ع��Pالقباطي�فعل

� �الرسول �وفاة zeح� �:سالم �ظ)ور �منذ �املكتوب �ال®�اث �من ر�لنا
ّ
�توف �سور��ملسو هيلع هللا ىلصوما ��عض �Vشمله 8ان

فلو�أن�الكتابة�اgسع��،واتفاقية�ص»��ا��دي¬ية�وما�عدا�ا�وقصائد�الشعراء�ملسو هيلع هللا ىلصالقرآن،�رسائل�الرسول�

��معاو�ة�8ان�يتعلق�باللغة�أو��ملسو هيلع هللا ىلصرسول�نطاق)ا��عد�ال�ولكن�ما�بلغنا�من�ال®�اث�املكتوب�ح�zeعصر�}م

�Pمعاو�ة�عرش�ا�ªالفة����دمشق�حضره�طبhب�نصرا�ي�Vس�z�ّابن�آثال�فأكرمه�ا�ªليفة�
ّ
الدين�فلما�تو�

�اللغ ��� �وجدت Pأو�� �علمية �إضافة �و�ذه �العرWية، Pإ�� �الطب �كتب �من �العديد �آثال �ابن �له ة�ف®�جم

 العرWية.

ولو�أن�تراث�العرب�املكتوب�ما�زال�يتطور�يوًما��عد�يوم�ولكن�يصعب�علينا�ا��كم�ع��Pمن�سبق)م����

جمع��ذه�الكتب����دار�منتظمة�ومن��و�أول)م،�ولو�أن�مؤرخينا�ال��Þتمون�بأن�يفردوا�¥�ذه�}مور�عنواًنا�

نا�عل¤�ا�فقد�كتب�ال
ّ
عالمة�ابن�أ¸ي�أصhبعة����طبقات�}طباء�خاًصا�إال�أ¨�م�يذكرو¨�ا�ضمن�حديث�يدل

��ع��Pترجمة�عرWية�ملاسرجو�ه����خزانة�Äز�قد�ع�عن�ا��كيم�ماسرجو�ه�أن�ا�ªليفة�عمر�بن�عبد�العز

                                                           
 �اية�فتوح�البلدان�للبالذري توجد��ذه�التفاصيل�8ل)ا����¨�١
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الكتب�فأخرج)ا�م��ا�و�شر���ª)ا�العديدة�فيبدو�من��ذه�البيانات�والقرائن�}خرى�أن�تقليد�املكتبات�

 الطر�قة�8ان�خالد�بن�يز�د�بن�معاو�ة.�قد�قام�قبل��ذا�فلعل�أول�من�سّن��ذه

�أخبار��خالد: �فال�يزن �:سالمية �العصور �بداية ��� cالعل�� �الذوق ��ذا �وجود �منكًرا �خلدون �ابن يت��ب

�Pد�8ان�يد��خالد�بن�يز�د�شhًئا�وßعت¹��ا�أسطورة�ولكن�العالمة�ابن�النديم�كتب�عنه�أن�خالد�بن�يز

�م �حًبا �العلوم �يحّب
ً

�فاضال �اليونان�حكيًما،8ان �فالسفة �فجمع �الصنعة �خطر�بباله �فلما �علّو�ال)مة لؤه

P��الفص �العرWية �يتmلمون �مصر�و8انوا ��� �Vسكنون �8انوا �باليونانية��،الذين �يوجد �ما �ب®�جمة فأمروه

 والقبطية�من�كتب�الصنعة�إ��Pاللغة�العرWية".

�أخرى: �بمناسبة �املؤرخ ��ذا �والكيم"�يكتب �والنجوم �الطب �كتب ��ªالد �و8ان�ترجمت �العرWية"، Pإ�� ياء

�كتاب� :��� ��عي�يه �رآ�ا ceوال� �النديم �عصر�ابن zeح� �مؤلفاته �من �صيانته �تمت �وما �بنفسه �8اتًبا خالد

.����وكتاب�ال��يفة�الصغ� ا��رارة�وكتاب�ال��يفة�الكب

�الدولة�}مو�ة�وس �عبد�العز�ز��� �قبل�زمن�عمر�بن عد�إثبات��ذين�}مر�ن�(قيام�املكتبة�امللكية بق�̧و

خالد�أفراد�قبيلته����البحث�عن�الكتب�والرسائل�القديمة)�يصبح�الظن�يقيًنا�أن�أول�من�ب¯�zاملكتبة�

�شعر� ��عن��كب cعل�� �تراث �وجود �فتبعه �خالد ��عد �اً��كث �والرسائل �املؤلفات �تطّورت �ولقد �خالًدا. 8ان

�لغ¦�م �العرب، �وأ�سا¥�م، �وغزوات �وأيام)م ��م،��وس ��،املسلم�ن��،والكالم�،والفقه�،�ديثوا��،والتفس

�عدا�ا ��ارون��،وما z¯ب� zeح� �العرWية Pإ�� �}خرى �اللغات �كتب �من �املئات �ب®�جمة �املنصور فأمر�ا�ªليفة

 الرشيد�مكتبة�علمية�ªÚمة�سّميت�فيما��عد�بـ"بhت�ا��كمة".

فmان�8ان�بhت�ا��كمة�منقسًما�إ��Pجزئ�ن؛�جزء�8ان�يختص�باملكتبة�وأما�ا��زء�Sخر��ب7ت�اPQكمة:

��العرWية�فقد�8انت��ذه�املكتبة�تحتوي�ع��Pعدد�ال�يح���zمن�كتب�ورسائل��يختص�ب®�جمة�الكتب�غ

�ال¹�مmي� �خالد �بن zيح�� �فبعث �العرWية �كتب �بجانب �والmلدية �والقبطية �واليونانية �والفارسية ال)ندية

ا�كبار�برا�م)ا�وحكما��ا�الذي�8ان�وز�ر��ارون�الرشيد�ومحّرك�ا�ªالفة�العباسية�بالسفراء�إ��Pال)ند�ودع
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��إ���Pغداد�وكذا�تم��إ��Pالبالط،�و�ؤالء��م�ا��كماء�ال)نود�الذين�قد�وصل�بفضل)م�تراث�ال)ند�الكب

�وترا'�م� �لغ¦�م �يحبون �و8انوا c�äفار� �أصل �من �8انوا �ال¹�امكة �ألن �8اثرة �ةÄبك� �الفارسية ��املؤلفات�توف

�ا�العل��cحًبا�جًما،�وع���Pذا�فmان�مسؤول�املكتبً�ة�من�أفراد�فارس�ولقد�لعب��ارون�الرشيد�دوًرا�كب

ي�ع��Pمنصب�ال®�جمة�وال���� ���تخز�ن�الكتب�والرسائل�بدون�عص¬ية�يدّل�عل¤�ا�توظيفه�عالن�الشع̧و

�ا��كمة �بhت �حدة��،�� P�ع� �كتاًبا ف
ّ
�أل �¨�ار�ولقد �ليل �ب��و�العرب �ي�شغل �8ان �الرجل ��ذا �أن وا��ال

Wية.خاًصا�بمساوئ�8ل�قبيلة�عر 

�الرشيد: �فارس��مأمون �علماء �من �العديد �وجعل
ً

��ائال �تطو�ًرا �املكتبة ��ذه �الرشيد �مأمون �طّور ولقد

�شعوWي�ن �8انا ��ارون �بن �وسعيد ��ارون �بن �س)ل �وم��م �بنظر��١،مسؤول¤�ا �العرب Pإ�� �ينظران 8انا

�بحم c¯عتV� �يكن �لم �املأمون �أن ��ذا �من �وال�نزعم �معاي«�م، �عن �يكشفان �و8انا ،���بل�التحق �وطنhته اية

�يكن�مفّر�من� ��فلم��الكث cاث�فارس�العل���العارف�ن�ب® املشmلة�8انت����أن��ؤالء�الشعوWي�ن�8انوا��م

 توظيف)م�واختيار�أفاضل)م.

�بن� �الفضل �8ان �كما �فارسية �8انت �أمه �ألن �وذلك �خاصة ��عالقة �بفارس �يرتبط �املأمون �8ان �ذلك وفوق

وحينما�سكن�مرو����بداية��،ه�من�أصل�فارc�äتشhن�معظم�حاقيم�حmومته�فارسًيا�و8انوWخت�وز�ره�وم

�والنظم� �املال�س ��� �أ�ال¤�ا د
ّ
�يقل �و8ان �الفارسية �كتب �يدرس �8ان �أنه �حد Pإ�� �أثر�فارس �غلبه خالفته

��من�كتب��،و}خيلةÄكتب�الفارسية�أك�Pنظم�دولته�فال�نت��ب�من�أنه�التفت�إ�������ح�zeقّرر�اتباع�أردش

ة�،�فما�قام�به�من�محاوالت�مد�شكنه�مع�ذلك�8ان�مولًعا�بجمع�كتب�اللغات�}خرى اللغات�}خرى�ول

 ��مع�وgعر�ب�كتب�اليونانية�قد�فّصلنا�ا����مقالتنا�"گذشته�gعليم"�(التعليم�املا �c)�وكتابنا�"املأمون".

                                                           
 الشعوWية�فرقة�	�مية�تحّقر�العرب�وتذم)م�وßعت¹��الكشف�عن�مساو��م�فر�ضة�عل¤�ا�١
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ا�ملموًسا�لعرب�ا��ا�لية�من�قصائد�م�ومنظوما±�م�ورسائل
ً
ر�����ذه�املكتبة�تراث

ّ
)م�ووثائق)م�ولقد�وف

ولقد�اشتملت��ذه�املكتبة�ع��Pوثيقة�َدْيٍن�كت«�ا�عبد�املطلب�ع��Pا��لد�و����،واتفاقيا±�م�حسبما�بلغته

 كما�ي��:

�ي�من�أ�ل�وزل�صنعاء،�عليه�ألف��"حق�عبد�املطلب�بن��اشم�من�أ�ل�مكة�ع��Pفالن�بن�فالن�ا��م

�با��ديدة�وم�zeدعاه�¥�ا�أجابه�ش)د�هللا
ً

 .١وامللmان"�در�م�فضة�كيال

��موظًفا�ع��Pخدمة�التجليد����املكتبة،�ولنقّدر�سعة�مكتبة�املأمون��د�الش)
ّ
و8ان�ابن�أ¸ي�ا��رش�املجل

��وتم�تخر�ب�ترا'�ا�العل��cلكن�كت«�ا�ال�ceنجت���ة�عدد�كت«�ا�أنه�ولو�أن��غداد�عانت�أنواًعا�من�التدمÄوك

�ال �القرن zeح� �موجودة �8انت �الظاملة �العملية ��ذه �ال��ري من �أ¸ي��،سا�ع �ابن �العالمة �وجد�ا �قد ceوال

�إن��ذه�8انت�موقًعا�عل¤�ا�من�قبل��،أصhبعة و�ذكر�ا�العالمة�ح�ن�ذكر�حياة�حن�ن�بن�إ��اق�وقال:

 حن�ن�وقد�وضعت�عل¤�ا�طغرة�ملأمون.

eان�معظم�الوزراء�و}مراء�وحmجمع�الكتب�والرسائل�ف��عاومنذ�عصر�املأمون�عّم��غداد�الرغبة���zمة�

فتح�بن�ال�،�أسسمكتبات�ªÚمة،�و8انوا�يصرفون�}موال�ال)ائلة����جمع�الكتب�العلماء�8انوا�يملmون 

،�لم�يكن�ل)ا�مثيل����ذلك�خاقان�وز�ر�املتو8ل�با(�مكتبة�عظيمة�جعل�مسؤول)ا�ع���بن�يح��zاملنجم

با(�ينفق�عشرة�آالف�وكذا�8ان�محمد�بن�عبد�امللك�الز�ات�الذي�8ان�وز�ر�ا�ªليفة�الواثق��العصر،

�ش)رً�ا �وترجم¦�ا �الكتب ���� P�ع� �العالمة��،روWية �تو�� �ملا �الف)رست: �كتاب ��� �النديم �ابن �قال وقد

وا��ال�أنه�قد�باع�جزًءا�من�مكت¬ته��،له�رجالنو8ان�8ل�قمطر�يحمالواقدي�ترك�ستمائة�قمطر�كتاب�

 بألفي�جنيه�قبل�موته.

ح�zeالقرن�الرا�ع��،ّم�تقليد�وضع�املكتبات�8افة�الدول�:سالميةلم�تزل��ذه�الرغبة�تنمو�وتتطور�ح�zeع

 ال��ري�فنقوم�فيما�ي����c�Öء�من�التفصيل�ألبرز�مكتبات��ذا�العصر:

                                                           
 ٨كتاب�الف)رست،�ص��١
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فما��،ت����أسبانيا�بيدي�ا��كم�املس´نصر����ذا�العصر�8انت�تلك�ال�ceأسس�ولعل�أك¹��مكتبة�اPQكم:

��ال��بقّدمه�املؤرخ�ابن�خلدون�وصاحب�نفح�الطيب�من��فmان�ا��كم�أش)ر��،أخبار��ذه�املكتبة�تث

ا�منطلق�الفكر،أس�ب¯�cأمية�(الذين�8انوا�يحكمون خلفاء�
ً
�بانيا).�8انت�حmومته�واسعة�النطاق،�و8ان�عامل

وتّجاره�Vعملون�له�����،�فmان�املئات�من�عمالئهخراج�الدولة�هلم�يكف�أنه�Vشتاق�إ��Pجمع�الكتب�إ��Pحّد 

�ومص �والشام �والقّيمةأسبانيا �النادرة �الكتب �له روا
ّ
�يوف �لmي �وخراسان �وفارس غداد �أبو��،ر�̧و �أتّم فلما

�"}غا�ي" �كتابه �}صف)ا�ي �العالم��عث�إليه�الفرج ��� �ان´شاره �قبل �الكتاب ��ذا ��ذا��،يطلبه �شراء فتم

َر�ل ِ
ّ
�ُوف �وكذا �املكتبات �من ��ا��غ �قبل �ا��كم �مكتبة ��� �واحتفظ�به �روWية �آالف عة �بأ̧ر �كتاُب�الكتاب ه

عمائة�ألف�كتاب�ولقد�صّرح�املؤرخ� القا ��cأ¸ي�بكر�}¥�ري.�يروى�أن��ذه�املكتبة�8انت�تحتوي�ع��Pأ̧ر

 صفحة.�٨٨٠ابن�خلدون�وابن�Sبار:�إن�ف)رس�مجموعات�القصائد�و}شعار�الذي�تم�وضعه�8ان����

ف�ل)
ّ
دي�وWجانب�جمع�الكتب�التادرة�8ان�ا��كم�مغرًما�بت��يح)ا�وتز�ي��ا�فوظ

ّ
ذا�الغرض�أبرز��ّساخ�ومجل

العصر�ع��Pرواتب�جيدة،�ولو�أن��ذه�املكتبة�8انت�با�رة����ذا±�ا�ولكن�سعة�أفق�مؤسس)ا�أ¥�ر�من�ذلك�

ق�عل¤�ا�بما�يفيد�القّراء�و�8ان�يذكر����بدايته�اسم�8ل�8اتب�
ّ
فقد�ذكر�املؤرخون�أنه�قرأ�معظم�كت¤�ا�وعل

��ا��كم����و8ان�يكتب�فيه�ن�،و�سبه�ووالدته�ووفاته
ّ
�ه.�تو�� ه.٣٣٦كًتا�وفوائد�	�يبة�ال�توجد�عند�غ

�c¯ب� �سيطرة �لضعف z� الفو� �عمّته �قد �العباسّيون �يحكمه �8ان �الذي �:سالمي �للعالم �الثا�ي وا��زء

ففي�بخارا�8انت�تحكم�}سرة�السامانية�و���جرجان��،العباس�فثار����8ل�منطقة�حاكم�مستقل�با��كم

��از�تحت�سيطرة�آل�بو�ه�،�8ان�يحكم�قابوس�بن�شمك��،كما�8ان�يحكم�الشام�بنو�حمدان�و8انت�ش

�الفاطميون  �يحكم)ا �مصر�فmان �أ�µاب��،وأما �8انوا �8ل)م �ا��mام ��ؤالء �أن �الصدف �أ	�ب �من ولكن

�ة�جمعوا�ف¤�ا�كتًبا�ال�تح���zوال��،علم�وفن�و8انوا�يكرمون�العلماء�وا��كماء�فmل�م��م�أّسس�مكتبة�كب

 gعّد.

�ا�ن8ا�نوح:�فقد�قال��،���بخارا،�وأقام�مكتبة�ال�مثيل�ل)ا�من�وجوه�عديدة�نوح�بن�املنصور�حاكًما�كب

8انت��ذه�املكتبة�الفاقدة�ال�ceال�مثيل�ل)ا�تحتوي�ع��Pكتب�ورسائل�من�8ل�نوع��"العالمة�ابن�خلmان:
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eنا�أنه�لم�يجد�الكتب�الhذه".�ولقد�ذكر�ابن�س�����cرآ�ا�����ذه�املكتبة�بما�ف¤�ا�ما�ال�توجد����مكتبة�غ

ßعتقد�أن�Sخر�ن�أيًضا�لم�يرو�ا.�ولقد�وصف�ابن�سhنا��ذه�املكتبة�بأ¨�ا�دار�واسعة�و �،���أي�مmان�آخر

�الكتب �ف¤�ا �احتفظت �متعددة �صناديق �*�رة �8ل �و�� �عديدة �*�رات �*�رة��ذات �فن �ولmل مرتبة،

 .١خاصة

Vسيطر�ع��Pمثل)ا��Vسيطر�ع��Pالدول�ال�ceلمو8ان�8انت�دولة�عضد�الدولة�واسعة�النطاق��عضد�الدولة:

�ه�مه�����غداد�فmان�يحكم�من�فارس�ح�zeاملوصل�وا��ز�رة�و8انت�ا�ªطبة�تلقى�باس�،حاكم�إسالمي�غ

�از�ال®¢م�ف¤�ا�ذا±�ا.�وWجانب�قوته���ا�و8ان�بارًعا����العلوم�والفنون،�أقام�مكتبة�فخمة����شً�8ان�شاعًرا�كب

�من فت
ّ
�أل �مما �الكتب ��العالمة�بجمع��غ �يصف)ا �لم �أنه �للغاية �املؤسف �ومن �عصره، Pإ�� �فجر�:سالم ذ

�العالم� ��� �ير�مثيله �لم �الذي �الفخم z¯املب� �ذلك �من �جزء �املكتبة �ألن �الوصف �¥�ذا �قام �الذي ال¬شاري

فقد�كتب�العالمة�ال¬شاري�حينما�ذكر�قصر�امللك�بأن��ذا��،و8ان�Vعت¹�ه�نموذًجا�من�ا��نة�،:سالمي�8له

�فخمةال �مكتبة P�ع� �رفوف��،قصر�يحتوي �*�رة �8ل �و�� �عديدة �*�رات �ذات �دار�واسعة �بأ¨�ا وصف¦�ا

متعددة�ملتصقة�با��دران.�و�ذه�الرفوف�عرض)ا�ثالثة�أذرع�وطول)ا�بقدر�طول�:�سان،�وخش«�ا�منقوش�

�خاص �ف)رس �له �كما �خاصة �*�رة �فن �ولmل �لرعاية��،ومذّ�ب �ومحاسب �املال �وأم�ن �وكيل ف
ّ
�وظ وقد

 ملكتبة�وال�Vسمح�بدخول)ا�إال��لألشراف".ا

و8ان�يحّب�العلم�ح�zeقال�:مام�الثعل��cإن��،8ان�سيف�الدولة�رّب�السيف�والقلم�مًعا�سيف�الدولة:

c�äالعصور�:سالمية�سوى�العصر�العبا��ن�ما�لم�يجمعوا���فmان��،بالطه�حضره�من�الشعراء�والفّنان

�حاشhتا�� �من �أبو�النصر�االفارا¸ي ����كيم �فجمع �شديًدا
ً

�ميال �}دب Pإ�� �يميل �الدولة �سيف �و8ان ه.

 يوجد����مmان�آخر.�جد�من�ال®�اث�}د¸ي����مكت¬ته�لمو ،�فما�مكت¬ته�كتب��ذا�النوع�خاصة

 8ان�محمد�بن��اشم�وأخوه�مش)ور�ن����الشعر�و8انا�مسؤول�ن�عن��ذه�املكتبة.

                                                           
 ابن�خا8ان�(ترجمة�الشيخ�بو�ع���سhناء)�١

 



 ٣٩

�ترأس)ا �مصر�8انت ��� �الفاطمي�ن �مكتبة �إال�أن �الك¹�ى �دار�العلوم �كمثل �8انت �املكتبات ��ذه �،ولو�أن

�ة،�وال�ceذكر�املقر�زي�تفاصيل)ا����كتاب�ا�ªطط�وSثار.� و8انت�تنافس�مكتبة�أسبانيا�الش)

ع�ن�مكتبة�ع��Pحدة �8ل�ما�8انتبhن�،8انت��ذه�املكتبة�جزًءا�من�قصر�ا�ªالفة�و8انت�gشتمل�ع��Pأ̧ر

� P�ع� �تحتوي �م��ا �القديمة�١٨مكتبة �كتاب�للعلوم �تكن�،ألف �لم �أنه �املؤرخ�ن ��عض Pاد�� ��ناك�وقد

�اختلف �فقد �املكتبة ��ذه �كتب �مجموع �وأما �:سالمي �العالم ��� �تضا�¤�ا �املؤرخ�ن�تمكتبة ؛�فيه�أقوال

عّد�ابن�أ¸ي�،�و ث�ن�ألف�كتابكما�أحصا�ا�ابن�أ¸ي�الواصل�مائة�وثال�،عّد�ا�ابن�الطو�ر�مائ�ceألف�كتاب

�وذلك�ألن��ذه�
ً

الطي�ستمائة�ألف�وألف�كتاب،�ولعل��ختالف�وقع�لعّد�8افة�����الكتاب�كتاًبا�مستقال

املكتبة�8انت�تحتوي�ع������Pمختلفة�لكتاب�واحد،�كما�8انت�8ل���ªة�م��ا�ل)ا�م�¢ة�خاصة،�فذات�

فوجدت��،أمر�مسؤول�املكتبة�بتقديم������ذا�الكتابف�،مرة�ذكر�كتاب�الع�ن�عند�ا�ªليفة�العز�ز�با(

 ثالثون���ªة�بما�ف¤�ا�ما�8انت���ªت�بيد�8اتبه�(ا�ªليل�بن�أحمد�البصري).

جمعت�قشور�م¹�ية��وقد�اعت¯�cبتذ8ارات�املا ��cبأنو8انت�أغلب�الكتب�منقوشة�أو�مذ�بة�أو�مزّ�نة�

�البوا �وابن �مقلة �ابن �مثل �املش)ور�ن �نªالنا�� �أقالم �بmل��،بمن �ف¤�ا �ووضعت �الصناديق ��� جمعت

،�كما�١سنة�احتفظت�����ذه�املكتبة�٢٢٥٠حذر،�والكرة�ال�ceصنع)ا�بطليموس�وال�ceقد�م+��zعل¤�ا�

 8انت�ف¤�ا�كرة�صنع)ا�أبو�ا��سن�الصو���لعضد�الدولة�وقد�تم�شراؤ�ا�بخمسة�آالف�روWية.

�P�س)ا�مقصورة�عhإقامة�املكتبات�وتأس��لفاء�والوزراء�بل�8ان�معظم�علماء��ذا�ولم�تكن�الرغبة��ªا�

�ا��،العصر�ومسؤولوه�Vعت¹�ون�املكتبات�فخًرأ�ل)مً�فقد�صرف�أبو�النصر�س)ل�بن�مرزWان�الذي�8ان�أم

                                                           
�ي�ف)رًسا�العصر�:سالمي،�وقد�مضت�مائة�سنة�إذ�وضع�ال¹�وفhس�من�باقيةكتب��توجد����القصر�امللmي�ألسبانيا�١�ور�8اس

ل)ا�بالالتي�ية.��ذا�الف)رس����مجلدين�وقد�ذكرت�فيه�جمل�الكتاب�}صلية�بجانب�أسما��ا،�وقد�ذكرنا�كرة�بطليموس�بكتاب�

 مذ8ور�����ذا�الف)رس.

 



 ٤٠

���من�ال®�حال�إ���Pغداد�للبحث�عن�الكتب�وجمع�ما�Äجمع�الكتب�وأك��شابور�8افة�أمواله��hا�من�ن�ً�ش)

 .١ندر�م��ا

:�يصعب����أن�ملا�طلب�نوح�بن�املنصو 
ً

ر�الصاحب�بن�عباد�إ��Pبخارا�ليمنحه�الوزارة،�اعتذر�إليه�قائال

"��عمائة��ع  .٢أسافر�بأمتع�ceوحاجياgي�فلمجرد�حمل�الكتب�أحتاج�إ��Pأ̧ر

واملكتبة�ال�ceأقام)ا�محمد�بن�ا��س�ن�البغدادي�����ذا�العصر�gعت¹��بدVعة�ألجل�كت«�ا�النادرة�والقليل�

لم�أر�مكتبة�تضا�¤�ا����أي��"العالمة�ابن�النديم�البغدادي�بالرغم�من�سعة�أفقه:ولقد�اع®�ف��،وجود�ا

��ع��Pأخبار�ل)ذه�املكتبة،�فإضافة�إ��Pعدم�عناية�املؤرخ�ن�¥�ا�يرجع�الس¬ب����ذلك�إ��Pأن�Äان"،�ال��عmم

د�ا.�كتب�بان¤�ا�محمد�بن�ا��سن�ذاته�أحّب�أن�يخفي�أخبار�ا�فلم�يذكر�ا�ألحد�لندرة�كت«�ا�وقلة�وجو 

�ا�ً�العالمة�ابن�النديم:�وصلت�إ��Pمحمد�بن�ا��س�ن�بصعوWة�بالغة�وملا�اطمأن،�أخرج�ذات�يوم�كhًسا�كب

�وكتابا±�م �ووثائق)م �العرب �من �}قدم�ن �قصائد P�ع� �و}وراق��،يحتوي �ا��لد P�ع� �الوثائق ��ذه و8انت

� �حال)ا �ساء �وقد �فقلب¦�ا �وال¦�امية �والصhنية �واملصر�ة �لقدم)اا�ªراسانية �كما �من�، �ا��روف محيت

ع�عل¤�ا�العلماء�و8ان�
ّ
��قد�وق�مواضع�مختلفة،�فاملجموعات�والوثائق�ال8�ceان�يحتو�Þا��ذا�الكhس�الكب

���ªه�خالد�بن�أ¸ي�ال)ياج�الذي�8ان�يرافق�علًيا�كّرم�هللا�وج)ه
ٌ

كما�8انت�ف¤�ا�كتابات��،Vشمل)ا�م��ف

�الن� �رسائل �ف¤�ا �وجدت �وكذا �وا��س�ن �ل»�سن cملسو هيلع هللا ىلص���� ��،كما cالن�� �أرسل)ا ceن��ملسو هيلع هللا ىلصوال��السالط Pإ�

�النحو�واللغة ��� �والكسا¶ي �والفراء �وسhبو�ه �}عرا¸ي �وابن �Ýصم{� �وكتب �القبائل، وكذلك��،ورؤساء

 .٣وجدت�ف¤�ا�كتب�سفيان�بن�عيhنة�والثوري�و}وزا������ا��ديث�النبوي�الشر�ف

                                                           
 ي´يمة�الد�ر�(ذكر�س)ل�بن�مرزWان)�١
 املصدر�نفسه�(الصاحب�بن�عباد)�٢
 ٤١كتاب�الف)رست،�ص��٣
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تبة،�أن�مؤسس�النحو��و�أبو�}سود�الدؤ��،�فقد�رأى�يقول�العالمة�ابن�النديم�أنه�عرف،�بفضل��ذه�املك

� ع�أوراق�الصhنية�وال�ceابتدأت�بما�ي��: ���واملفعول�من�أ¸ي�}سود�الدؤ �ف¤�ا�كالم����الفاعل"رسالة����أ̧ر

ع�عل¤�ا��عض�علماء�النحو�القدامى.�،بخط�يح��zبن�Vعمر"
ّ
 وقد�وق

د�واملكتبة�ال�ceأقام)ا�أبو�جعفر�أحمد�بن�عباس�8انت
ّ
عمائة�ألف�كتاب�مجل  .١تحتوي�ع��Pأ̧ر

باالع®�اف،�فقد�ر�وما�8ان�يحمله�املسلمون�من�الرغبة����البحث�عن�الكتب�القديمة�والعناية�¥�ا���دي

اعتاد�الناس�منذ�القدم�وخاصة�ملا�تطّورت�العلوم�والفنون����فارس�قبل�:سالم،�أن�يصونوا�الكتب�

ع��Pالتوز�و8ان�أقوى�القشور،�وعندما�تجّمعت�لد�Þم�ثروة��ائلة�بحيث�تبقى�ملدة�طو�لة�فأمر�بكتاب¦�ا�

�ف¤�ا �وجمعو�ا �أصف)ان �ك)ندژ��� ��� �ªÚمة �مكتبة �أقاموا ��س¬ب��،م��ا �فارس ��� �موضع �أ�سب فmان

�ف¤�ا� �الراغبون �لبث �إل¤�ا، �:سالم �وصول zeالد�ر�ح� �¥�ا �ذ�ب �قد �املكتبة �تلك �ولو�أن �ا��و، اعتدال

�وا�ع�c�à�Pء�م��ا����أوقات�مختلفة،�فقد�قال��،حثون�ع��ا�لش)ر±�ا�ف¤�موخاصة�مسؤو���أصف)ان�يبÄفع

�للغاية��"أبو�معشر�الفلmي: �قديمة �كتب �م��ا �فا�شكف z¯املب� ��ذا �من �جزء �ا¨�دم ��قد��بكث �أيامنا قبل

�ة�أخرى���و8انت�بالفارسية�القديمة�فقرأ�ا�من�8ان�Vعرف)ا"�وقال�ابن�الندي��م:"�وقد�وجدت�مؤلفات�كث

ما�رأته�عيناي��و��"ولكن�لم�Vستطع�أحٌد�قراء±�ا".�ثم�قال�ابن�النديم:�،ه٣٥٠نب�آخر�من�املب¯��z��جا

��من�الكتب�إ���Pغداد�����ه�تم�اك´شاف)ا�من�.غور�أصف)ان�موضوعة����٣٤٠أن�ابن�العميد�أرسل�الكث

g� �فتم �gعفنت �فقد �ا��لد P�ع� �كت¬ت �أ¨�ا �وWما �باليونانية �الكتب ��ذه �8انت �ثم��،شمhس)اصناديق. ملدة

�ه�ممن�8ان�Vعرف�اليونانية�وأخ¹�نا�بما�8انت�gشتمل�عليه"� .�٢عادت�إ��Pما�يرام�فقرأ�ا�يوحنا�وغ

��8ان��ولقد�فاقت�أسبانيا����إقامة�املكتبات�ع��Pفارس�والعراق�والشام�فقد�راج����قرطبة�أن�8ل�أم

�له �خاصة �مكتبة �مكت¬�،يقيم ��� �تجمع �لmي �ج)ده �قصارى �يبذل ��و8ان��غ ��� �ال�توجد �نادرة �كتب ته

�وقد��،مكت¬ته �¥�ا، �و�تفاخرون �ي´نافسون �و8انوا �:مارة �من �ينفك �ال �gعت¹��جزًءا �الطر�قة ��ذه و8انت

                                                           
 ٢/٣٠٨ر)، نفح الطيب (طبعة مص ١
 ٢٤١كتاب الفهرست، ص  ٢
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�لmي�ينالوا�املmانة�والسمعة،� ��املثقف�ن�أج¹�وا�ع��Pاتباع)ا�ان´شرت��ذه�الطر�قة�إ��Pحد�أن�}مراء�غ

ي�قصة����تار�خ�أسبانيا:  فقد�نقل�اليعق̧و

�"ا��ضرمي"�الذي�8ان�يبحث�عن�كتاب�منذ�مدة�مديدة z�ّسVعالم�� واتفق�أنه��،"8ان����ذلك�الزمان

ولكن�8ان��ناك�رجل�يز�د����ثمنه�ح��ze،8ان�يباع�باملزاد�العل¯�cذات�يوم�فأحّب�ا��ضرمي�أن�Vش®�يه

�مضاعفة ا
ً
�أضعاف �الكتاب �الكتاب�،بلغ�ثمن ��ذا �بأ�مية �أعرف �أنت ��ل �ا��ضرمي �عليه�ف�نفسأله رّد

 الرجل:�ال،�لست��عالم�به�إال�أنه�ال�يوجد����مكتب�ceفوددت�أن�أش®�يه�كيفما�أمكن�وم)ما�بلغ�ثمنه".

� �(ت �القا�� �ع�� �أبا �أن zeح� �}زمنة �تلك ��� �تقدير�الكتب �بلغ ���م)رة�٣٧٩وقد ���ªة �يمتلك �8ان ه)

ًبا�ولكنه�لم�يحّب�أن�يبعد�ا�عن��(أشعار)�العرب�كت«�ا�الmاتب�بيده�وال8�ceان�ثم��ا�ثالثمائة�مثقال�ذ

 .نفسه

� �أول�مكتبة�عامة:�من�املكتبات�قد�أقيمت����8ل�بقعة�من�بقاع�العالم�:سالمي�ولكننا�ال��ولو�أن�الكث

فاملكتبات�ال��ce،نجد�أثًرا�ملكتبة�عامة����القرن�الثالث�ال��ري�بل�ح��ze��بداية�القرن�الرا�ع�ال��ري 

�مكتبا �8انت �آنًفا �ذكر�ا z�+بن�م� �سابور �8ان �ا��ميلة �الطر�قة ��ذه �سّن �من �أول �فلعل �°ªصية ت

��الذي�ب¯�zداًرا�للعلم�ببغداد�����ه�٣٩٥ثم�����،ه�وأوقف�ل)ا�العديد�من�الكتب�لقراءة�العامة٣٨٢أردش

 أقام�ا��اكم�بأمر�هللا�ا�ªليفة�الفاط���c��مصر�مكتبة�ªÚمة�عامة.�

�مصر: �6� ��دار�العلم �ذكر�ا ceال� �املكتبة �وأ¥�ة�ذه �شأن �بmل �أقيمت �قد �بدار�العلم �دائًما �،املؤرخون

�كت«�ا �ورأوا �و}طباء �واملنجم�ن �القّراء �من �العديد �كما��،وحضر�تدشي��ا �أثاث �بmل �زّ�ن �قد z¯املب� و8ان

�،وقد�نودي�بالسماح�العام�بقراءة�الكتب�و��ª)ا�وكتاب¦�ا�،أسدلت�الستائر�الثمينة�ع�8�Pل�مدخل�وWاب

�أسباب رت
ّ
�وف �املكتبة�ولذا �قبل �وال����من �و}طباء��،الدراسة �الفق)اء �من �للعديد �رواتب �قّررت كما

�ثقاف¦�م �و�طّوروا �دائًما �ف¤�ا �يتواجدوا �لmي �والر�اضي�ن �بأمر�هللا��،واملنطقي�ن �ا��اكم �طلب �مرة فذات

 



 ٤٣

� ��� �٤٠٣الناَس �قضاء عد �̧و �به�للمناظرة �م��م �8ل P�ع� �أ�عم �مع)م �طو�ل �و��وقت �والعطايا، �الكسوة

 ه�أوقفت�ل)ا�بيوت�ود8اك�ن�لتحمل�نفقا±�ا.٤٠٠

منذ�ذلك�الع)د�عّم�تقليد�املكتبات�العامة�وأقيمت����8ل�إقليم�إسالمي�املئات�رواج�املكتبات�العامة:�

�ة�املكتبات�أن�املدارس�وا��امعات�قد�أقيمت�بال®¢امن�Äالف�من�املكتبات�العامة،�ومن�أسباب�كSبل�

فنظام�امللك�الذي�ب¯�z"نظامية��غداد"�نادى�بأن�تقام�مدرسة��،»�ق�¥�ا�مكتبةوأصبح�ضرورً�ا�أن�ت�،مع)ا

،�فأقيمت�Sالف�من�املدراس�واملكتبات�١ومكتبة�لmل�عالم�بارز����أي�مmان�من�أماكن�الدول�:سالمية"

���زمنه�وقد�راجت��ذه�الطر�قة�8ل�البالد�:سالمية.�وWجانب�املدارس�جعلت�املساجد�gستخدم�ل)ذا�

 أن�8ل�م��د����القسطنطي�ية�ت»�ق�¥�ا�مكتبة.�إ�S�Pن�الغرض�وأثر�ذلك

�جع�إ��Pالرد�ع��P}سئلة�ال�ceأثرنا�ا����بداية��الرد�ع���السؤال�[ول:Ôخ�املكتبات�املوجز�ل�عد�ذكر�تار ̧و

��عصرنا�والذي�املقال�فأ�م)ا:�كيف�عامل�املسلمون�معالم�}مم�}جن¬ية؟�فال¹�وفhسور�زخاؤ�العالم�أملا�ي��

�و�ي�يقول�ف¤�ا:�عن�املؤرخ�ن��هلم�Vع®ن�املسلمون�بما�م+��zفما�يقولون�"كتب�مقدمة�قّيمة�لكتاب�ال)ند�للب

 لألسطورة".�اقر�ب�يmون �القدامى

�العرWية ��� �تامة �م)ارة �له �ال¹�وفhسور �ينكر��،�ذا �أنه �فال��عتقد �قليلة �لhست �املسلم�ن �عن ومعلوماته

 وكتب�اليونان�فلعل�اع®�اضه��ذا�موّجه�إ��Pال)ند�وفارس�وWابل.�عناية�املسلم�ن���علوم

بإيجاز�فما�يبدو��،وللرد�ع���Pذا�السؤال�يجب�علينا�أن�نذكر�تار�خ�فارس�العل��cتار�خ�فارس�العلمي:

�منذ� �املدنية �أسباب �ف¤�ا �وWرز �والفنون �العلوم �ف¤�ا �تطّور �قد �فارس �أن �املعاصرة �العلمية �الرسائل من

�وال)ندسة�وا��غرافيا،�ولو�أن�ال/�اك�دمر�سلطنة��عصر�جمشيد، �كتب�ال)يئة فت
ّ
�العصر�أل ����ذا

�c¯اث� �ف¤�ا �جعل �"مش®�ي" �باسم �جديدة �مدينة �أّسس �بل �بضرر cالعل�� �ال®�اث �يمّس �لم �ولكنه جمشيد

�ة�منذ���ات�خط�عشر�قصًرا�حسب�عدد�}براج�وجمع�ف¤�ا�الكتب�العلمية،�ولو�أ¨�ا�عانت�ثورات�وgغي

                                                           
 ٥٧بدة النصرة تاريخ آل سلجوق (طبعة أوربا)، ص  ١

 



 ٤٤

ولكنه�بما�أن�املدنية�وا��ضارة��،إ��Pعصر�:سكندر�وال�ceبدور�ا�أوجبت�دمار��ذا�ال®�اث�العل�cذلك�

ح�zeجاء�عصر�:سكندر�اليونا�ي�ولو��،قد�لزم�رقّ¤�ما�فmان�يقوم�تراث�عل��cمقام�ال®�اث�العل��cالفا�ي

أنه�دّمر�جل�ال®�اث�العل��cولكنه�ال�يخفى�ع��Pاملؤرخ�ن��،أن�مآثر��ذا�امللك�ال��يبة�قد�كّفرت�مساوئه

�ة�إال�أنه��،الفار�c�äوأشعل�النار����كت«�ا�وكسر�اللوحات�ا��0ر�ة�ال�ceنقشت�عل¤�ا�التوار�خ�و}يام�الش)

�اليونانية Pإ�� �الفارسية �كتب �من �استطاع �ما �أمر�ب®�جمة �بأن �عل¤�ا عد��،مّن �̧و �:سكندر�ة، Pإ�� وأرسل)ا

�ط �ملدة �فارس ��� z� الفو� �عصر�:سكندر�عّمت �بدأ zeح� �والفنون �بالعلوم �عناية ��ناك �تكن �ولم و�لة

�ك¹�ى  �سلطنة �وWإقامة z� الفو� �بإ¨�اء ��بابك��أردش �فقام �وأمر��،الساساني�ن �والفنون �العلوم zأح�� ثم

�العلوم� �طّور �ممن �وان��أنو�ش �ثم �سابور �ولده �وتبعه �والص�ن �والروم �ال)ند �من cالعل�� �ال®�اث بجمع

 والفنون�أفضل�تطو�ر.

من��ذه�}خبار�أنه�ملا�دخل�:سالم�أرض�فارس�8لما�وجده�من�ال®�اث�العل�8�cان�تراث�امللوك��سhبدو 

 الساساني�ن�وند���بأن�املسلم�ن�حاولوا�ج)د�م����صيانته�بmل�حيطة.

�،
ً

ولسنا�املسؤول�ن�لو�تدّمر�تراث�بنفسه����بدء�الفتح�وأثناء�فو ��zزوال�ا��mومة�و�مكن�حدوث��ذا�فعال

�م�كيف�ولنالحظ�� نا�أنه����العصر�(بدء�ا�ªالفة�العباسية)�الذي�لم�Vعبأ�املسلمون�بتدو�ن�علوم)م�وفن̈و

��م،�فقد�توّجه�املسلمون�بصورة�منتظمة�إ��P}عمال�العلمية�����نرجو�م��م�فيه�أن�Vعتنوا�بلغة�وعلوم�غ

�والف �ا��ديث �عن �الكتب �ف¤�ا فت
ّ
�أل ceال� �الف®�ة ��� �و�ذه �املنصور �ا�ªليفة �ف)ل�عصر� ،����والتفس قه

�خدمات� �وترجمة �جمع ��� �أنفس)م �يج)دون �8انوا �أ¨�م ��منÄبأك� �العلمية �املسلم�ن �أفضال P�ع� �ستدل

 الشعوب�}خرى�العلمية����ح�ن�8انوا�يرغبون����صيانة�وتدو�ن�علوم)م�الدي�ية.

ا�وأمره�بجمع�}حاديث�وتأليف�كتاب�مست
ً
mليفة�املنصور�:مام�مالªقل�به�ومن�ج)ة�فمن�ج)ة�دعا�ا�

�لفارس�وأ�ال¤�ا
ً

�ه�تفصيالÄخ�وأقدمه�وأك�و�و�م)ّم�عند�م�كما��،أخرى�أمر�ب®�جمة�"سليك�ن"�و�و�أ�م�تار

 �Þتّم�ال)ندوس�بـ"م)ا¥�اراتا".

 



 ٤٥

�الفارسية: �فحسب�م?<جمو�الكتب �الفارسية �الكتب �ب®�جمة �اشتغلت �جماعة �املسلم�ن ��� وقد��،مّرت

�و  �أبرز�م �النديم �ابن �نوWختذكر�العالمة �بن �الفضل �املقفع�،�م �بن �هللا �خالد�،وعبد �بن z�äومو،�

�خالد �بن �ز�اد�،و�وسف �بن �وع�� �وا��سن �س)ل، �سالم�،بن �بن �وجبلة �البالذري zيح�� �بن �،وأحمد

وزادو�ه��،ومو�z�äبن�ع�z�×hالكروي�،و�شام�بن�القاسم�،ومحمد�بن�ا��)م�ال¹�مmي�،وإ��اق�بن�يز�د

 وعمر�بن�الفرخان.�،م�بن�مروان�شاهو¥�را�،ومحمد�بن�¥�رام�،}صف)ا�ي

 ولم�يبق�فن�من�فنون�فارس�إال�وقد�جمعت�كتبه�ف®�جمت�إ��PالعرWية.

:stuرستم�وأسفنديار�نامه�كتب�علم�التار�خ�الفار��ية��Wالعر�Pتمت�ترجم¦�ا�إ��ceفمن��ذه�الكتب�وال،�

�وان�و¥�رام�ونر��c�ä،وخدائ�نامه�،ر�نودارا�وWت�ز �،وتاج�نامه�،و¥�رام�نامه�وش)زاد�باپرو�ز�و8ارنامه�نوش

�وان�وسبكتگ�ن.� ونامه�نوش

�[خالق: �علم �وفرخ�كتب �زاد �موWدان�،و�� �موWد �وSداب�،وكتاب ��نامه�،وا��كم��أردش �،ومجموعه

 وWدا�و�دين�فرخ�زاد.

،�وكتاب�مفّصل�عن�حيل�فتح�وكتاب�¥�رام�6ور����فن�الرماية�،و���چو6ان�و6ويء�كتب�فن�اPQرب:

��و�8ان�يحتوي�ع��Pقوان�ن�التجسس�و �ا��صون،�قواعد�جنگ�و�ذا�الكتاب�تم�تأليفه����ع)د�أردش

 واملراقبة�وال��وم.

��ا�من�العلوم.� وكذلك�تمت�ترجمة�الكتب����الطب�والبيطرة�والفلسفة�واملنطق�وغ

�فارس: �ملوك �ثم��أوامر�وتوقيعات �وتوقيعا±�م �وأوامر�م �فارس �ملوك ��رسائل��توف �تم �الكتب وWجانب

�العرWية Pإ�� �وان��،ترجمت��أنوش �و�رمز�بن �وان��وأوامر�أنو�ش �ذكر�رسائل �الف)رست �كتاب �فّصل فقد

��بن�موWد�موWدان�وWزرجم)ر.� وأردش

 



 ٤٦

�الفارسية: �والقصص �لم��الرو�ات �ولك��م �والقصص �بالروايات �مولع�ن �يmونوا �لم �املسلم�ن ولو�أن

�ع��ا ��زار�داستان�،يرغبوا ��� �م��ا �ترجمت ceال� �وأفسانه��فالكتب �ومرم�ن �خسروا �وچند و�وسفاس

 وروزWه�وشغال�وخرس�وسگ�زمانه�وشاه�زمان�ونمرود�نامه.

��م��ا�:ألف�ليلة�رواية�فارسية�أصًال Äب�الناس�رواية�أك��gلم��ce8افة��،ألف�ليلة�ال�Pترجمت�إ��ceوال

فت�ل)ما�ب�ت�¥�م
ّ
،�و�ذه�من�أق��١�zنلغات�أورWا����ترجمة�رواية�فارسية�gس�z�ّ"�زار�أفسانه"�وقد�أل

�وا�اسم�الرواية�وقاموا�ب®�جمة�العنوان�القديم�أي�ألف�ليلة�إال�أ¨�م�أضافوا��،أمانة�املسلم�ن�أ¨�م�لم�Vغّ

 إل¤�ا�8لمة�"ليلة"�فسّمو�ا�بـ"ألف�ليلة�وليلة"�أل¨�م�أضافوا�إل¤�ا��عض�القصص�كما�زادو�ا�أسلوWًا�عرWًيا.

ة�كتب�مؤس×��cالديانات�الفارسية�جنًبا�إ��Pجنب�الكتب�وجدت�8افكتب�مؤس�stzالديانات�الفارسية:�

�:سالم �عقائد �تخالف �8انت �معظم)ا �أن �مع �:سالمية �فما�ي��،الدي�ية �تحقيق)ا �يتم �لmي �ترجمت ولك��ا

��ترجمت�كتبه�السبعة�إ��PالعرWية�بجانب��رسالة�له�وألتباعه��٧٦الذي�اّد��Pالنبوة����زمن�سابور�بن�أردش

 ة�أيًضا.ترجمت�إ��PالعرWي

�ا�فقد�بدأ�علماء�ال)ند�يجتمعون����بالط��كتب�الس}سكر�1ية: لم�يتخلفوا����عناي¦�م��علوم�ال)ند�وفن̈و

�لبيمارستا¨�ا
ً

�مسؤوال ��ندوسًيا �طبhًبا �ال¹�امكة �أسرة �جعلت zeح� �املنصور �عصر�ا�ªليفة �منذ �،�غداد

�إ� �سافروا �الذين �املسلم�ن �العلماء �بفضل �وثم �العلماء ��ؤالء �العلمية�فبفضل �إنتاجا±�ا ���مع �ال)ند P

جمعت�معظم�كتب�الس�سكر�´ية�الرا¶عة����مكتبات��غداد�كما�ترجمت�كتب�علما��ا�من�پاك)ر�ورابه�

 وسك)ه�ودا�ر�وأمكر�ورن>ل�وج«�ر�وآمدي�وجاري�ومانك�وسا���ونوكسل�وروسا�وراي�وكپل�وWرا�مر.

رة�وفن�ا��رب�و}خالق�والفلسفة�والدين�كتب�الس�سكر�´ية��ذه�8انت�متعلقة�بالنجوم�والطب�والبيط

 ونقدر�ع�g�Pسمي¦�ا�وذكر�عنوا¨�ا�إال�أن��ذه�املقالة�املوجزة�ال�Vعن¤�ا��ذا�التفصيل.�،والرواية�واملسرحية

                                                           
 ومروج الذهب للمسعودي (ذكر هياكل قديمة) ٣٠٤راجع أللف ليلة: كتاب الفهرست، ص  ١

 



 ٤٧

فقول��عض�كّتاب�أورWا��عد�العثور�ع���Pذه�}خبار�بـ"أن�املسلم�ن�لم�Vعتنوا�ب®�اث�}جانب"�ث¬ت�باطال�

��ع��Pتلك�الكتب�امل®�جمة؟�فالرد�إال�أن�أحًدا�يمكن�أÄّ�ت��ذه�}خبار�فِلَم�ال��عµأنه�لو��P�ض�ع�ن�Vع®

 أساة.املع���Pذا�السؤال�ت´بعه�قصة�ملؤ�ا�

�����دمار�املكتبات��و�انقسام�ا��mومة�:سالمية�إ��Pدول�ودو�الت��أسباب�دمار�املكتبات:�الس¬ب�الكب

� �فالدول �القديمة، �وزوال �م��ا �ا��ديدة ا�ووجود
ً
�تراث �أنتجت �قد �العباسية �الدولة �إثر�ضعف �برزت ceال

�ولك��ا�و�ملا�آلت�إ��Pالزوال�دفنت�مع)ا�منتجا±�ا.
ً

 علمًيا��ائال

رْت�املكتبة�املش)ورة����مصر�إثر�دمار�الدولة�الفاطمية�دمار�مكتبة�مصر: مما�يؤسفنا�أن�صالح��،�و لقد�ُدّمِ

��ا�الدين�فاتح�بhت�املقدس�الذي�ق+��zع��Pالفاطمي�ن��،وقام�مقام)م�يحكم�مصر�لم�يمنع�الناس�عن�تدم

فقد�ضاع�العديد�من�كت«�ا�لعدم�العناية�¥�ا�وما�بقي�م��ا�لم�تزل�تباع�ع��Pيدي�سمسار�Vس�z�ّابن�صورة�بثمن�

�قدر��،بخس �الكتب �لصيانة �ج)ده �حاول �الذي �الدين، �وز�ر�صالح �الرحيم �عبد c� القا� �م��م c¯و�س´ث

أقام)ا����القا�رة�أوقف�ل)ا�حوا���مائة�ألف�كتاب�وال8�ceان�معظم)ا�بل�8ل)ا�مما��فاملدرسة�ال�ce،املستطاع

 8انت�تمتلك)ا��ذه�املكتبة�املدّمرة.

�فتنة��تدم-<�التتار�للمكتبات: �ولكن cالعل�� �ال®�اث �من �قدر�ملموس �م��ا �نجا �قد �ا��مالت ��ذه ولو�أن

�غداد�أنه�ملا�دّمر�التتار�مكتبات��غداد�وقاموا�ولقد�بالغ��عض�مؤر=���،التتار�قد�ذ�بت�بmل�م��ا�تقر�ًبا

�ا��،بإلقاء�كت«�ا����دجلة�تحّولت�ميا�)ا�إ��Pالسوادً�ولكن�ال��شك����أن��ذه�الفتنة�قد�أبادت�عدًدا�كب

 من�الكتب.

�والعراق� �وفارس �ا��بل �وWالد �ال��ر�وخراسان �وماوراء �مّر�ب®�كستان �بل ��غداد P�التتار�ع� �يقتصر�سيل لم

 والشام�مدّمًرا�تراَ'�ا�العل�c.�وا��ز�رة

�بناه��وال8و�خان��مرصد�>والكو�خان: �املرصد�الذي �ترجمة�املحقق�الطو�c�äأن ���cكتب�املؤرخ�كت�

�والشام� ��غداد �كتب �من �ُسِلَب �ما �ف¤�ا �وضع �مكتبة �يحوي �8ان ،c�äالطو� �املحقق �من �بإشارة بمراغة

 



 ٤٨

عمائة�ألف�كتاب"�فإن�8 ان��ذا�عدد�الكتب�املتبقية�فماذا�يmون�عدد�وا��ز�رة�و8ان�عدد�ا�يتجاوز�أ̧ر

��ا.� الكتب�ال�ceتم�تدم

� �حالة ��ذه �:طاحة�8انت �من �بالرغم �أسبانيا ��� �ملموسة �علمية �ثروة �بقيت �ولقد �:سالمية الدول

��م��،با��mومة���ا�ما�لم�ينل)ا�قوم�غ��وة�امتلك)ا�النصارى�الذين�نالوا�من�الش)رة����تدمÄولكن�ال،�

َرْت�عمًدا.فيع®�ف�مؤر   خو�أورWا�علًنا�و�ث¬ت�من�حدي<�م�أن��ذه�الثورة�ذ�بت�بمالي�ن�من�الكتب�بل�ُدّمِ

�القديمة: �الكتب ��ضياع ��ذه��توجدولو�أنه �من �الرغم P�ع� �مصر�والقسطنطنية ��� �ك¹�ى مكتبات

�الثورات�وسأكتب�ع��ا�بالتفصيل����أحوال�رحل�ceولكن�ولألسف�الشديد�فإن�كتب�القدامى�ال�ceيمكن

�c� أو�كتب�العصر�املا���¥�ا�تحقيق�أصول�الفن�ال�يوجد�أغل«�ا�فما�نجده��و�من�إنتاجات�الزمن�}خ

�وWالتا����تن´شر����
ً

��وقبوالÄتوافق�وذوق�العامة�تنال�رواًجا�أك�ceعادية.�و�املعروف�أن�الكتب�ال��الg�ceعت¹

ا�عديدة�توجد����8ل�مmان�وال�يمكن�ألن�ل)ا���،8افة�البلدان�و�ال�تتأثر�أبدا�بزوال�حmومة�أو�مدينة
ً

ª�

 إزال¦�ا�.

���� �مقصوًرا �8ان �بل �رائًجا �يكن �لم �gعليم)ا �ولكن �القديمة �والعلوم �الفلسفة ��� �برعوا �املسلم�ن ولو�أن

نطاق�خاص�ح�zeأن�الفلسفة�لم�تكن�معروفة�فيما�ب�ن�الناس����أسبانيا����زمن�8انت�فيه�ع��Pذروة�

�����ال�،تطور�ا �توجد �تكن �دور�فلم �آلت �حينما �اختفا��ا �عن
ً

�أسفر�فعال �مما �ةÄبالك� �الفلسفية كتب

�ة�إ��Pالزوال،�ولذا�ضاعت�ترجمات�كتب�الشعوب�}خرى�أيضا.�ولhس��ذا�خاًصا�بالفلسفة��العلم�الكب

والعلوم�القديمة�بل�كتب�العلوم�:سالمية�ال�ceلم�تكن�توافق�وذوق�العامة�وال�ceلم�تنل�القبول�العام�

�أم)ات�العلم�والفن�ولقد�رأيت�لدقة�مح توا�ا�ضاعت�أغل«�ا،�وا��قيقة�أن��ذه�الكتب����ال8�ceانت

العديد�من�الكتب����القسطنطنية�ومصر�والg�ceعت¹��مما�مفخرة��للمسلم�ن�وال�ceال�توجدل)ا�إال���ªة�

�لألب �العالم �من �أسماؤ�ا �لبادت �ال����(ال�قدر�هللا) ��ذه �ضاعت �فإن �العالم ��� �وسألُت�أو���ªتان د

�ا�ليعّم�نفع)ا�الناس"�فرّدوا�ع�ّ��أ¨�ا�ال�أحد�يطل«�ا����السوق.�"أغلب�أ�ا���القسطنطنية:  لم�ال�تطبع̈و

 



 ٤٩

�أورWا� �مثل �مؤسسة �إلقامة �قومي ق
ّ
�يوف �هللا �ليت �ال)ند، ��� �النادرة �ا��يدة �الكتب ��و�مع �ا��ال ونفس

�وÄال�يضيع�ما�بقي�من��ذه�ال�zeعميم�نفع)ا�للناس�حgة�الغالية.ل�شر�ا�و 

 

 

 



 ٥٠

 رواج�البيمارستانات���6اPQكم��سالمي

�¥�ذا� �تؤمن �8انت �أورWا �ولعل �العسكر�ة �وقو±�ا �بفتوحا±�ا �أو�انحطاط)ا �دولة �عروج �Sسيو�ة تقّدر�}مم

��من�Äأك��اع�املح�¢Ôبأحداث�الفتح�ووقا¶ع�ال�c¯عتgة��امل�¢ان�قبل�اليوم�بقرن�ن،�ولذا�نرى�أن�كتب�تلك�الف®

�ب �النقص�وع���Pذا�فقد�سّمت�عناي¦�ا �لدولة�أو�حmومة�وال�ن¹ّ�ئ�التوار�خ�:سالمية�من��ذا أمور�أخرى

).�ونتأسف�ع��Pأسلوب�الكتابة��ذا�Butcher’s ShopأورWا�اليوم�توار�خ�:سالم�باملذبحة�أو�د8ان�ا��زار�(

�ومحامد�م �مآثر�املسلم�ن �من �اً��كث �}سلوب ��ذا �أخفى �فقد �أوروWا، �طعن ��منÄالناس،��أك� �عيون عن

فنؤمن����ضوء�دالئل�قو�ة�للغاية�أن�ا��كم�:سالمي�8ان�نموذًجا�ل»�كم�ا��ضاري،�فقد�أقاموا�أقساًما�

�ا�و8انوا�يم��ون�}را ���cعد�8ل�ثالث�ن�سنة�و8انوا�ً�خاصة�لmل�إدارة�فعّينوا�وز�ًرا�لmل�قسم�أو�سكرت

}رض�وصالح)ا�للزراعة،�وقد�أفردوا�قسًما�لألشغال��يقومون�بإصالح�أو�تبديل����قسم�ا�ªراج�طبًقا�لنموّ 

�من� �شا¥�)ا �وما �ال��ية �والرعاية �املدن �واملعابر�وتنظيف �الشوارع �ترميم P�ع� �تحتوي �8انت ceال� العامة

}مور.�وWا��ملة�فا��كم�:سالمي�8ان�يتصف�بmل�ما�يقتضيه�ا��كم�ا��ضاري،�ولكننا�اليوم�عاجزون�

��التفاصيل�لmل�ذ� لك،�و	�زنا��ذا��و�الذي�يجّرنا�إ��Pأن�نوّجه�الشmوى�إ��Pتوار�خنا�القديمة.عن�توف

وع�8�Pل�حال�فيناس¬نا�أن�نضع�موضوعات�مختلفة���ضارة�ا��كم�:سالمي�وثقافته�فنكتب�مقاالت�

مس)بة�ع��ا�م)ما�أمكن�لنا�فإن�ن?�نا�����ذا�فسن�شر�مثل�تلك�املقاالت����مجلتنا�ب�ن�ا���ن�وSخر�

 �ستطيع�تدو�ن�تار�خ�8امل���ضارة�املسلم�ن�وثقاف¦�م�ثم�ن�شره����صورة�كتاب�مستقل.�و�كذا

 �ذه�املقالة�تتعلق�بفرع�من�أشغال�العامة�يتحدث�عن�رواج�البيمارستانات����ا��كم�:سالمي.

¸ي�الطبابة�الفطر�ة�توجد����8ل�قوم�منذ�أقدم�الزمان�و8انت�موجودة����املجتمع�العر �اPQارث�بن�Aلدة:

أيًضا�منذ�القدم،�ولكن�الطبابة�العلمية�ال�ceتتطلب�الكسب�والتعلم�نجد�أثر�ا�كذلك�ب�ن�العرب�منذ�

� �الرسول ��عثة �قبل �طائف �أ�ا�� �من �8ان �الذي �8لدة �بن �ا��ارث �رحل �فقد �مديدة، �فارس��---مدة Pإ�

�ونظًرا�لفن�الطب�فقد�وصل�إ��Pب �بـ"طبhب�العرب". �لّقبوه� �وان�ثم�ليتعلم�الطب�وملا�رجع��الط�أنوش

 



 ٥١

ي�ح�zeأنه� ��من�والده�وWفضله�تطّور�فن�الطب����املجتمع�الع̧رÄجاء�ولده�النصر�بن�ا��ارث�فاش¦�ر�أك

 ملا��اجم�عمر�الفاروق�فارس�أمر�أن�يرافق�ا��hش�العديد�من�}طباء�العرب.

�وأقام �الدولة �بأمور z¯واعت� �حكمه �عاصمة �دمشق �فجعل �العرب �جز�رة ��معاو�ة��}م �ع���Pترك ا
ً
�بالط له

�ه.� طر�قة�ال��م�كما�ع�ن�طبhًبا�نصرانًيا����بالطه�Vس�z�ّابن�آثال�وكذا�ارتبط�بالبالط�العديُد�من�}طباء�غ

�بيمارستان: �}طباء��أول �من �العديُد �البالط ��� �وWرز �القسم ��ذا �نطاق �اgسع �ا��ضارة �سعة وWجانب

البيمارستانات�لم�تن´شر�ح�zeتلك�الف®�ة�فأول�من�وا��راح�ن�الذين�8انوا�يح®�فون�الطب����بيو±�م�ألن�

ا�برفا�ية�العامة�وله�
ً
ب¯�zبيمارستاًنا�8ان�ا�ªليفة�}موي�الثالث�الوليد�بن�عبد�امللك.�8ان�الوليد�شغوف

���� �واملعوق�ن cالع�� �8افة �عدد zوأح��� �للضيوف �داًرا �أقام �من �ف)و�أول �املجال، ��ذا ��� �ة��كث أعمال

�من �ل)م �فقّرر �وحظر�ا�ªالفة �للمجذوم�ن �ش)ر�ة �رواتب �قّرر �وكذا �م��م، �واحد �لmل �خداًما �عّ�ن �كما ًحا

� ��� �بناؤه �تم �بيمارستان �*�ر�أساس �وضع �املناسبة �و¥�ذه �بيو±�م، �من �ا�ªروج �فيه�٨٨عل¤�م ه�وعّ�ن

 .١العديد�من�}طباء�وا��راح�ن

�ا�من�العلماء�النصراني�ن�وال¤�ود�ً��إ��Pالبالط،�}مر�الذي�فتح�و8انت�فائدة�وضع�قسم�الطب�أّن�كث وصلوا

الباب�ع��Pمصراعيه�للعثور�ع��Pالعلوم�والفنون�اليونانية�ألن�أروع�كتب�الطب�وأجود�ا�8انت�باللغة�اليونانية�

ولن�يمكن�أي�تطّور����املداواة�وصنع�}دو�ة�بدون�ترجم¦�ا�العرWية�فقام�ماسرجو�ه�اليونا�ي�ب®�جمة�قرابادين�

إ��PالعرWية�وصانه����املكتبة�امللكية�وملا�جاء�عصر�عمر�بن�عبد�العز�ز�أخرج)ا�من�املكتبة�أ�رن�من�السر�انية�

 .٢وعّمم�نفع)ا�بوضع�����عديدة�ل)ا�و�شر�ا����البالد

عد�قليل�عّمت�البيمارستانات�8ل�أنحاء�البالد.�و���الع)د�العبا�c�äاش¦�ر�بيمارستان�جندVسابور�الذي�8ان� ̧و

�8ا �عنه.
ً

�مسؤوال �جيد�جارجس �قرابادين �بإعداد �فقام �الطب ��� �ومج¦�ًدا �اليونانية �للغة �ما�ًرا �جارجس ن

                                                           
 ٢/٤٠٥املقر�زي،��١
 ١/١٦٣عيون�}نباء����طبقات�}طباء،��٢

 



 ٥٢

�و��� ه�يAس�١٤٨بالسر�انية�ليتم�العمل�عليه����البيمارستانات،�ثم�ترجمه�حن�ن�بن�إ��اق�إ��PالعرWية.

�وحضر� �مقامه �ولده �جارجس �فأقام �جارجس، Pإ�� �املرض�فأرسل �أصابه ��عدما �املنصور c�äالعبا� ا�ªليفة

الط�فشفي�املنصور�بمداواته�فطلب�منه�املنصور�أن�ي®�جم�كتب�اليونانية�إ��PالعرWية.�الطبhب�Sخر�����الب

� ��� �با(�وتو�� �املتو8ل �ع)د ��� �س)ل �بن �سابور ��8ان��الش) �البيمارستان �قراباديًنا�٢٥٥ذالك �أعّد �وقد ه.

� P�ع� �يحتوي
ً

�8ا�١٧مفّصال ��� �به
ً

�معموال �القرابادين ��ذا �فبقي �8ان�باًبا �وكذا �لقرون. �البيمارستانات فة

�البيمارستان�ملدة� �والذي�فّصل�أخباره�العالمة�ابن�أ¸ي�أصhبعة،�خدم��ذا �اً�سنة��٣٠ماسو�ه�طبhًبا�ش)

.z� ة�وخادًما�للمر� واضًعا�}دو

� �العالج: �6� �و�دك �طر�قة �اليونانية�دخول �}صول �حسب �يتم c�äالعصر�العبا� �بداية Pإ�� �العالج 8ان

 لكن�شhئا�فشhئا�وWفضل�ال¹�امكة�انضمت�إل¤�ا�أصول�طر�قة�و�د.�والفارسية،

�إ��Pال)ند�لmي�
ً

وقد�أرسل�رئhس�وزراء��ارون�الرشيد�وعضد�الدولة�العباسية�يح��zبن�خالد�ال¹�مmي�رجال

��غداد Pإ�� �¥�ا �فيأgي ��ا��وعقاق �أدو�¦�ا �البالط�فل١��z�ّيجمع Pإ�� �املش)ور�ن �ال)ند �أطباء zيح�� �طلب وكذا

منكه�وصا���وابن�د�ن�فقام�منكه�ب®�جمة�العديد�من�كتب�الس�سكر�´ية�الطبية�إ��PالعرWية،��دعوته

�عن�البيمارستان�الذي�ب�ته�أسرة�ال¹�امكة�����غداد،�ولو�أن��غداد�8انت�ت/ّ��
ً

وعّ�ن�ابن�د�ن�مسؤوال

أن�نقّدر�عدم�بالبيمارستانات�ولكن�بيمارستان�ال¹�امكة�تم�¢�بوجود�مدير�وطبhب��ندوc�ä،�و�مكن�به�

�ال)ند� �حكماء �أبرز �8ان �الذي �وسوشورتا �وا��كماء. �العلماء �لدرجة �وتقديرنا �املسلم�ن �نحن عص¬ي´نا

� P�ع� �يحتوي �الطب ��� �كتاًبا ف
ّ
�أل �العرWية�١٠وأطبا��ا Pإ�� �ب®�جمته �منكه zفأمر�يح�� �تمت��٢أبواب وملا

 ال®�جمة�أمر�أن�Vعمل�عليه�كقرابادين����البيمارستانات.

ب¯��zارون�الرشيد�بيمارستاًنا�خاًصا�وعّ�ن�ماسو�ه�طبhبه�ومديره،�وقد��ف1ّش�العام�للبيمارستان:راتب�امل

�لmافة� �عام ش
ّ
�مف´ �ع�ن �كما �مسؤوٌل، �طبhٌب �بيمارستان �لmّل �وجعل �للطب �أفرد �عام �قسم أقيم

                                                           
 ٣٤٥ف)رست�ابن�النديم،�ص��١
 ٣٠٣الف)رست،�ص��٢

 



 ٥٣

ه�ثم�١٧١البيمارستانات�والذي�أعطي�لقب�"رئhس�}طباء"،�فأّول�من�أعطي��ذا�اللقب�8ان�بختhشوع����

ه.�8ان�راتب�ج¹�يل�الش)ري�يبلغ�قدره�عشرة�آالف�در�م�كما�8ان�Vعطى�عالوة�ش)ر�ة�١٧٥ولده�ج¹�يل����

.��ذا�8ان�راتًبا�خاًصا�باملنصب�وأما�ما�8ان�يدّر�عليه�من�البالط�وزWيدة�وأسرة�١قدر�ا�خمسة�آالف�در�م

�من�وثائق�حساب�ال¹�امكة�فmان�مبلغه�مئات�ألف�در�م�الذي�ذكر�تفصيله�العالمة�اب
ً

ن�أ¸ي�أصhبعة�ناقال

�8ان� �أنه �حد Pإ�� �واملأمون �بالط��ارون ��� �مكّرم�ن �8ان �ولك��ما �نصراني�ن، �وج¹�يل �بختhشوع �8ان ج¹�يل.

�املال�س� ��� �ا�ªليفة �يضا�� �بختhشوع �و8ان �بواسط)م، �ا�ªليفة Pإ�� �طلبا±�م �يقّدمون �و}مراء الوزراء

 واملراكب�و}ثاث�والعظمة�والشأن.

�zوWا ً̄ لرغم�من�أن�البيمارستانات�قد�عّمت�8ل�أنحاء�البالد�نت��ب�أن�مصر�قد�حرمت�ملدة�طو�لة�أي�مب

من��ذا�النوع�فقد�ذكر�العالمة�املقر�زي�بيمارستاًنا�ملغافر�تم�بناؤه�بأمر�من�فتح�بن�خاقان�وز�ر�ا�ªليفة�

 {� �من �شا¥�ه �أو�ما �بنائه �لتار�خ �تفصيل �أي �ال�نجد �با(�ولكننا �ابن�املتو8ل �ذكر�بيمارستان ��� �وكتب مور

طولون�أنه�لم�يوجد�أي�بيمارستان����مصر�قبل��ذا.�ولعل�الس¬ب�وراء��ذا��و�أن�مصر�8انت�مركًزا�للطب�

قبل�م$�ء�:سالم�وقد�برز�ف¤�ا�أطباء�كبار�8انوا�Vعت¹�ون�أقراًنا�لألطباء�اليوناني�ن،�وWفضل��ؤالء�ا��كماء�

�يدا �8ان ceال� �الصيدليات ،�راجت
ً

�مستقال �وWيمارستاًنا �صيدلية �8انت �حكيم �دار�8ل �فكأن z� املر� �ف¤�ا وى

و�مكن�بل�Vغلب�الظن�أ¨�ا�قد�وجدت�¥�ا�بيمارستانات�مستقلة.�وقد�جعلت�تب¯�zالبيمارستانات����عصر�

�الوليد��عد�م$�ء�:سالم�وعّمت�شhًئا�فشhًئا�8افة�أنحاء�الدولة�:سالمية�و8ان�مديرو�ا�واملسؤولون�ع��ا

وأطباؤ�ا�8ل)م�نصارى�فلم�تكن��ناك�حاجة�إ���Pدم�البيمارستانات�القديمة�وWناء�املبا�ي�ا��ديدة�بدل)ا،�

 وأًيا�8ان�}مر�فلم�يوجد�أي�بيمارستان�إسالمي����مصر�ح�zeعصر�ابن�طولون.

�من� �gعا�ي �8انت �العباسية �الدولة �أن �وWما �والشام �مصر�واملغرب P�ع�
ً

�عامال �طولون �بن �أحمد 8ان

��وملا�٢٦١لضعف�يومًيا�فقد�أصبحت�مصر�كدولة�مستقلة،�ففي�ا�ه�وضع�*�ر�أساس�بيمارستان�كب

ألف�دينار،�والذي�Vعادل�ثالثة�مائة�ألف�روWية،�و8ان��٦٠تم�بناؤه�وقف�له�أرا ��cوقّدر�مبلغ�تmليفه�

                                                           
 ١٧٣و�١٣٦الطبقات،�ص��١

 



 ٥٤

ح�لباًسا�يداوى�فيه�املر�ض�بحيث�تؤخذ�مال�سه�ونقوده�وتودع�لدى�أم�ن�مال�البيمارستان،�و8ان�يمن

ا،�و8ان�يزوره�}طباء�وا��ّراحون�8ل�صباح�ومساء�و�صفون�له�قدَر�الدواء�و�ز�دن�فيه�أو�
ً

جديًدا�وفراش

ينقصون،�فإذا�شفي�وقوي�ح�zeيتمكن�من�أ8ل�ا�¹ª¢�ومرق�الدجاج�ترد�له�ودا¶عه�وßسمح�له�با�ªروج�

�و�ق �جمعة �8ل �يزور�البيمارستان �طولون �بن �أحمد �و8ان �البيمارستان. �8ل�من �Vعود �ثم �بالتفتhش، وم

 .�وقد�خّصت�غرف�ملداواة�املجان�ن�و8انوا�Vعا��ون�بmل�حيطة�وعناية.١مر�ض�ع��Pحدة

ف�مائة�٢٦٣قد�ابتكر�ابن�طولون�شhًئا�����ذا�البيمارستان�بأنه�ب¯��z���ندرة:
ّ
ه�م��ًدا�فخًما�بجواره�8ل

�وأد �متنوعة �بأشرWة �مليئة �بجانبه �واسعة �*�رة z¯ب� �دينار�ثم �8ل�ألف �يحضره �طبhًبا �وقّرر �حاضرة و�ة

 جمعة�منذ�أّول�وقت�الصالة�ح�zeآخره�فإن�أصhب�أحد�بحالة�طوارئة�حّمل�إليه�ملداواته.

طّور�املقتدر�با(��ذا�القسم�فجّدد�أموًرا�عديدة،�فmان�ع���بن��البيمارستانات���6ع�د�املقتدر�با�:

مما�اتفق�أن�أوWئة�عديدة�قد�ا�شرت����تلك�الف®�ة،�ع�z�×hوز�ر�ا�ªليفة�و8ان�راغًبا����رفا�ية�الشعب�و 

��واملف´ش�العام�للبيمارستانات�أوامر��فأرسل�ع���مراًرا�إ��Pسنان�بن�ثابت�بن�قرة�الطبhب�الصا¸ئ�الش)

 عديدة�ووضع�معامل�ومصا�ع�عديدة�تا�عة�للبيمارستانات.

اواة�املر ���z��ال��ون،�ألنه�فأول�ما�فعل��و�أنه�أمر�سنان�بتخصيص�أطباء�ملدبيمارستان�ال��ن:�

 لم�يكن��ناك�أطباء�لعالج�املر ���z��ال��ن�إ��Pتلك�الف®�ة.

وكذا�أقام�صيدليات/بيمارستانات�موقتة�فع�ن�أطباء�8ي�Vعا��وا����القرى�ال��ceالبيمارستانات�املؤقتة:

��ؤالء �مع �و8ان ،z� املر� �وßعا��وا �قر�ة �8ل ��� �أليام �يقيموا �بحيث �أطباء �¥�ا �يوجد �لوازم��ال }طباء

 الصيدليات�و8انوا�Vعا��ون����القرى�واملقاطعات.

                                                           
 ٢/٤٠٥كتاب�ا�ªطط�وSثار،��١

 



 ٥٥

��ما�ر�عا����بداية�طر�قة�#ختبار:�والc�Öء�ا��ديد��و�أن�طر�قة��ختبار�قد�بدأت،�وذلك�أن�طبhًبا�غ

ه�فمات��س¬به�املر�ض�فلما�بلغ�}مر�ا�ªليفة�أمر�بأن�ال�Vسمح�ألحد�بممارسة�الطب�ما�٣١٩مر�ًضا����

 بطر�قة��متحان.�لم�يمرّ 

�الش�ادة: �يحمالن �والطب7ب ��متحان��ا�Qّراح �}طباء �من �Sالف �وقدم �ممتحًنا �ثابت �بن �سنان عّ�ن

� �أن �حضار±�ا �وعظمة ��غداد �حدود �أن��٨٦٠ولنقّدر�سعة �مع �الش)ادة. �اجتازوا��متحان�فمنحوا طبhًبا

ا�¥�ا،�ل
ً
م�يطلب�م��م�حضور��متحان�وكذلك�لم�من�اع®�ف�بفضل)م�����ذا�املجال�و8انت�م)ار±�م�مع®�ف

 يحضره�من�ارتبط�بالبالط،�و8انت�الش)ادة�تحمل�صراحة�نوع��متحان�ونوع�املداواة�كذلك.

�و8ان� �أّمه �اسم P�ع� �أقامه �ما �وم��ا �ة��الكب �البيمارستانات �من �العديد �أقام �فقد �النظام ��ذا وWجانب

ف�سنوً�ا�سبعة�آالف�دينار�مما�Vعادل�
ّ
وWية.�أقيم��ذا�البيمارستان�ع��Pشاطئ�دجلة�نظًرا�ألف�ر �٣٥يmل

� �تم�تدشhنه����ش)ر�محرم �واملنظر�ا��ميل. ه�وعّ�ن�له�العديد�من�}طباء�وا��ّراح�ن�٣٠٦ل»�ّو�املالئم

ف�مائ�ceدينار�ش)رً�ا�أي�
ّ
ع��Pرواتب�ملموسة،�ونفس�السنة�أقام�بيمارستاًنا�ع��Pاسمه�والذي�8ان�يmل

 .١ألف�روWية��ندية

�ا��٣٠٢و��ً��ش) �طبhًبا �له �وعّ�ن �ا��رWية �بمحلة �منه �نفقة P�ع� �الوز�ر�بيمارستاًنا z�×hع� �بن �ع�� ه�أقام

ه�أقام�ابن�الفرات�بيمارستاًنا�ب���درب�املفضل�وحّمل�ثابت�بن�٣١٣اسمه�أبو�سعيد�بن�Vعقوب،�و���

معنا�معلوما±�ا�بقدر�.��ذه����البيمارستانات�ال�ceأقيمت�����غداد�ذا±�ا،�وال�ceقد�ج٢سنان�مسؤوليته

من�التفصيل�ولكن�من�املمكن�أن�معالم�أخرى�ال�تح���zأقيمت�من��ذا�النوع�بفضل�جود�:سالم�مما�

��ع�c�à�Pء�من�تفصيل)ا.Äال��ع 

                                                           
 ٦١واملنتقى����أخبار�أّم�القرى،�ص��٢٢٢-٢٢١عيون�}نباء����طبقات�}طباء،�ص��١
 ٢٢٢الطبقات،�ص��٢

 



 ٥٦

�الدولة� �عضد �فأقام �م��ا �املز�د بت
ّ
�تطل �السmان �ةÄك� �إال�أن �بالبيمارستانات �مليئة �8انت ��غداد ولو�أن

�����العالم�8له�وذلك�ألنه�تم�¢�بفخامة�البناء،�بيمارستاًنا�آخر�قال�عنه�امل�ؤرخون�أنه�لم�يوجد�له�نظ

�ة�Sالت،�وترتhبه�وا��ودة.Äوك 

فيقول�العالمة�ابن�خلmان:�لhس����الدنيا�مثل�ترتhبه�وأعّد�له�من�Sالت�ما�يقصر�الشرح�عن�وصفه".�

الم�لّقب�بامللك،�ولم�يذكر�اسم�أي�8ان�عضد�الدولة�من�أش)ر�ملوك�العالم�ف)و�أول�حاكم����تار�خ�:س

�العباسي�ن،� ��ا�ªلفاء��غ �الفخر�من �ظفر�¥�ذا �من �و�و�أول �العباسي�ن، �ا�ªلفاء �سوى �ا�ªطب ��� خليفة

�}مور� ��� �يرغب �و8ان �قلبه �أعماق �من �العلم �يحّب �و8ان �إدار±�ا. ًمة
ّ
�ومنظ �نطاق)ا �واسًعا �مملكته فmانت

�ا�فأقام�البيمارستانات�ا��ديدة�����املتعلقة�برفا�ية�الشعب�فقام�بتطو�ر�قسمً�الرعاية�الطبية�تطو�ًرا�كب

��الذي�ذكرناه�آنًفا�تم�بناؤه�����ه�8٣٦٨ل�قر�ة�ومقاطعة،�كما�قام�ب®�ميم�القديم�م��ا،�والبيمارستان�الكب

�}طباء� �من �العديد �وعّ�ن �Sالت ��من��الكث �فيه �أعّدت �طبية �جامعة �كمثل �البيمارستان ��ذا فmان

�املش)و  �عدد�م �8ان �وأدنا�ا. �البالد zأق��� �من �معروف�ن �أطباء ف
ّ
�وظ �كما �املحاضرات �إللقاء ����٥٠ر�ن

� Pإ�� ص
ّ
�تقل �انتخا¥�م ��عد �ثم �وأبو��٢٤البداية �كشكرايا �وابن �وأبو�Vعقوب �ك¬س �ابن �أش)ر�م �ومن طبhًبا

 ع�z�×hوWنو�حسنو.

��وأبو�ا��سن�ا�ªأبو�ا�� لنفاح،�و8ان�يرأس�واضÝ��الضماد�أبو�ومن�ب�ن�ا��راح�ن�الذين�تألألت�أسماؤ�م��ما

������ذا�الفن.� الصلت�الذي�لم�يكن�له�نظ

�وظائف� �علماء �الكبار�من �}ساتذة �ضّم)م �كما �الرح�� �أبو�النصر�بن �وأش)ر�م �الكّحالون �شمل)م وقد

�ليلقوا� �كما z� املر� �ليعا��وا cط�� �قسم �8ل �أطباء �كبار�وحذاق �gعي�ن �تم �فقد �وWا��ملة }عضاء

 وسنفّصل�ذكر��عض�م��م�فيما��عد.�املحاضرات

�ة��وقد�برز�ملوك�وسالط�ن�مسلمون����القرن�الرا�ع�ال��ري�ف¹�زت�ع��Pصفحات�التار�خ�حmومات�ودول�كب

��ا�من�السالالت�امللكية.�ولو��مثل�السامانية�والس»�وقية�والغزنو�ة�والفاطمية�والنور�ة�و}يوWية�و}تابكية�وغ

 



 ٥٧

�أضّر�ب �قد �التقسيم ��ذا �ألن�8ل�أن ا�وذلك
ً
�بالغ �تطوًرا �قد�لقي �رفا�ية�الشعب �قسم ��جتماعية�ولكن القوة

حmومة�جديدة�8انت�gستخدم��ذه�الطر�قة�املفيدة�لقبول)ا�لز�ادة�شعبي¦�ا،�}مر�الذي�طّور�الطب�وWرز����8ل�

�����القرن�السادس�ال��ري�إ��Pالعراق�وا�لشام����رحلته����0مmان�بيمارستان�جديد،�فلما�سافر�العالمة�ابن�جب

�ة�البيمارستانات�����غداد�واملوصل�وحران�وحلب�وحماة�ودمشق�فقام�Äت�عيناه�من�ك��بhت�هللا�ا��رام،�تحّ

��السلطان�نور�الدين�والسلطان�Äة�أك�بذكر��ذه�البيارستانات�تارة�بالتفصيل�وأخرى�باإلجمال.�و���نفس�الف®

 بالد�ال�ceحكما�عل¤�ا،�ونقوم��نا�بذكر��عض�م��ا:صالح�الدين�تأسhس�البيمارستانات����أنحاء�ال

أّسس�نور�الدين�الزنmي��ذا�البيمارستان����دمشق؛�أسر�نور�الدين�حاكًما�أورWًيا����ا��روب��النور�ة:

��ذا� �الدين �نور �أّسس �املبلغ �و¥�ذا �الدين، �نور �فحّرره �أسره �لفّك
ً

��ائال ا
ً
�مبلغ �فقّدم الصلي¬ية

دير�8لفة�بناء�البيمارستان.�وصنع�أبوابه�العالية�ا��ميلة�مؤ�د�الدين�الذي�البيمارستان،�يمكن�¥�ذا�تق

�ا�والذي�قرأ�}قليدس�واملجسطي�ألجل�م)ارته����النجارةً� .8١ان�نّجاًرا�كب

�وثيقة� �ولكن �ف¤�ا، �بالعالج �ل)م �Vسمح �لم �و}غنياء �}مراء �أن �الف®�ة �تلك Pإ�� �البيمارستانات �تقاليد �من و8ان

� ceال� ����الوقف �Vسّوى �البيمارستان ��ذا ��� �إال �توجد �ال ceال� �النادرة �"}دو�ة �ف¤�ا �جاء �الدين �نور كت«�ا

�من� �العديد �ف¤�ا �أن �فيكتب �رحلته ��خالل��جب �ابن �العالمة �شا�ده �ولقد �والفقراء". �}غنياء استخدام)ا

�ال �تmاليف �يحوي �والذي �املحرر �لدى �يmون z� املر� �و��ل �وا�ªّدام، �و}طباء �يحتاجه�املحرر�ن �وما دواء،

�فالmلفة� �وغذاء�م. �عالج)م �و�راقبون �الصباح ��� �مر�ض �8ل �}طباء �Vعود �أسما��م. �تفصيل �بجانب z� املر

��جديد���}خ �ولكن �النوع ��ذا �آخر�من �بيمارستاًنا �لدمشق �أن �ذكر�العالمة �وكذا �روWية" �مائة �حوا�� اليومية

 وعظيم�كذلك.

�الف �حmومة �الدين �صالح �دّمر�السلطان �����ملا � �والذي �قصور�م �ب�ن �من ا
ً

�شامخ �قصًرا �وجد اطمي�ن،

�القصر��عد� �فحّول �البيمارستان �يناسب �املmان ��ذا �قال: �السلطان �رآه �فلما �8له �القرآن �جدرانه P�ع

                                                           
 ١٩٠عيون�}نباء����طبقات�}طباء،�ص��١

 



 ٥٨

� ��� �البيمارستان Pإ�� �قليل �الطبيعة�٥٧٧تصر�ف �وعلماء �وا��راح�ن �}طباء �من �عديًدا �له �وعّ�ن ه

 .�١ض�نواملشرف�ن�عليه�والعّمال�واملمرّ 

��أن�بيمارستان�القا�رة��ذا�من�مآثر�صالح�الدين،�إنه�قصر�فخم�له�*�رات��وقد�ذكر�العالمة�ابن�جب

�صا�ع� �ف¤�ا �بالدواء، �خاصة �*�رة �فيه �توجد �كما �ووسائد، مة
ّ
�منظ �فرش �وعل¤�ا �أسّرة �*�رة �8ل و��

�للعنا �ال�ساء �gعي�ن �فيه �وتم �ال�ساء �بمداواة �خاص �قسم �وكذلك �والmاتب، �مر ��zالدواء �وأما �¥�ن. ية

�P�ع� �وßشرف �ا��ديد �من �قضبان �نوافذ�ا �و�� �واسعة، �ساحات �ل)ا �خاصة �أب�ية �فل)م ا��نون

�أو�نقص� �بز�ادة �يقومون �كما �ومساء، �صباح z� املر� �Vعودون �خّدام �ي´بعه ��طبhب��سكرت البيمارستان

د�ع��Pعيادة�املر ��zوال
ّ

عناية�¥�م.�و�ضيف�أنه�الدواء،�و�أgي�السلطان�ذاته�لتفتhش�البيمارستان�و�ؤك

 يوجد����القا�رة�بيمارستان�آخر�من�نفس�الدرجة.

والبيمارستان�الذي�أقامه�السلطان����:سكندر�ة�8ان�ممتاًزا�كذلك،�وتم�¢�بتعي�ن�أطباء�خواص�ملن�ال�

�أن�يتم�عالجه�مع�عامة�املر �z،�ف)ؤالء�}طباء�8انوا�يزرور¨�م����بيو±�م�و�قومون�بمداوا±�م�ف¤� ا.�يوّد

 وكذلك�تمتع�من��ذه�السماحة�املسافرون�و}جانب.

� �ففي �وان´شرت، �البيمارستانات �راجت �الدين �وصالح �الدين �نور �منصور�٦٦٣وWفضل �امللك �أصhب ه

ا�عسكرً�ا����تلك�الف®�ة،�أصhب�بالقولنج����إحدى�رحالته.�8ان�مرضه�شديًدا�
ً
قالوون�الذي�8ان�ضابط

�ت �املوصوفة �}دو�ة �تكن �ولم �شفي�للغاية �فلما �الدين، �نور �بيمارستان �من �فطلبت �مmان �أي ��� وجد

�Pا��كم����
ّ
ه،�بدأ�٦٧٨قالوون�زار�البيمارستان،�وأ	�ب�به�ونوى�بناء�بيمارستان�أك¹��من�ذلك،�فلما�تو�

�سوى� �إسالمية �دولة �أي ��� ��ذا �من �أفخم �بيمارستان �ي¹ن �لم �أنه ��علم �وكما �البيمارستان، c¯يب

 8ان�يمتاز�عن�البيمارستان�العضدي�ببعض�خصائصه.�البيمارستان�العضدي،�بل

                                                           
 ٢/٤٠٧املقر�زي،��١

 



 ٥٩

�سيطر�عليه� �خالفته �زالت �فلما �العز�ز�با( �ا�ªليفة �ابن �بناه �قصر�واسع �الفاطمي�ن �قصور �ب�ن 8ان

السلطان�صالح�الدين�و8انت�أسرته�ترثه،�فلما�عزم�قالوون�ع��Pبناء��البيماستان�لم�يجد�مmاًنا�أ�سب�

ع�قاعات�٦٨٣ر�أساس�البيمارستان����منه�فاش®�اه�من�صاحبه�ووضع�*� ه.�و8ان�القصر�يحتوي�ع��Pأ̧ر

�ـ �محيطه �و8ان �ة��القاعات،��١٠٦٠٠كب ��قالوون��Vغّ �فلم �فيه، �من �¨�ر�Vسقي �فيه �يجري �8ان �كما قدم،

��مع�العّمال�Sخر�ن�8ل�يوم،�وقد�أمر�8ل�بّناء�وعامل��٣٠٠وأضاف�إل¤�ا�مبا�ي�جديدة.�و8ان�Vعمل�فيه��أس

القا�رة�أن�ال�Vعملوا�إال�����ذا�البيمارستان،�8انت�8ل�}عمدة�إما�من�املرمر�أو�الرخام،�و8ان����مصر��و 

ش)ًرا�متواصلة،�يذكر�ال�ªاوي�أن��ذا�البيمارستان��١١قالوون�يأgي�للمراقبة�8ل�يوم،�فاستغرق�بناؤه�

ان�مبلغ)ا�السنوي�مليون�Vعّد�من�أفخم�مبا�ي�القا�رة�وأش)ر�ا،�وقد�وقف�قالوون�عدة�أراٍض�لتmلف¦�ا،�8

�وßسمح� �ورعية �وملك ،���وفق c¯غ� �لmل �مسموح �البيمارستان ��ذا �الوقف: �وثيقة ��� �جاء �وقد در�م،

 باستخدام�الدواء�ح�zeملن�ال�يدخله.�

�ملن� �مخصوصة �القديمة ع �}̧ر �القاعات �مرض�فmانت �لmل �خاصة �*�رة �8انت �أنه �به ��ل®¢ام �تم ومما

�مبان �8انت �كما ،z�ّا��� �تم��أصابه �وكذلك �:س)ال، �ومرض �الرعشة، �ومرض �الع�ن، �ألمراض خاصة

التفر�ق�ب�ن�الرجال�وال�ساء�بال�سبة�لألقسام،�و�كذا�8انت�فيه�*�رات�خاصة�لطبخ�الطعام،�وصناعة�

��ا�من�}شغال.�ومن�املمتع�أن�8ل��ذه��}دو�ة،�وحفظ���الت�املر �z،�وإلقاء�محاضرات�الطب،�وغ

ع�وعشر�ن�ساعة.ا��0رات�يبلغ)ا�املاء�  عن�طر�ق�ال��ر�ا��اري����القصر،�و8ان�املاء�يجري�أل̧ر

�Pإ�� �البيمارستان �قّسم �وقد عة، �}̧ر �املذا�ب �فق)اء �ف¤�ا �يدّرس �8ان �مدرسة �بجوار�البيمارستان و8ان

�ة�املر ��zالزائر�ن�Äولتقدير�ك�.�ٌ�أقسام�عديدة�لmي�يحسن�التنظيم�والت�سيق�وقد�عّ�ن�لmل�قسم�سكرت

�Pالنظر����خمسمائة�رطل�من�شراب�الرمان�ال8�ceانت�تصرف�يومًيا�عالوة�ع��P}شرWة�العادية�له�ير 

 }خرى.

وقد�أقيمت�بيمارستانات�عديدة����مكة�املعظمة�واملدينة�املنورة،�فالبيمارستان�الفخم�الذي�بناه�ا�ªليفة�

عون�ألًفا،�وكذا�قام��ه�بتmلفة٦١٦ه�بمكة�قام�ب®�ميمه�ا��سن�بن�	�الن����٦٢٨املس´نصر���� قدر�ا�أ̧ر

 



 ٦٠

ه)�ب®�ميم�بيمارستان�املدينة�املنورة�القديم�وأرسل�من�مصر�طبhًبا�و8ل�نوع�٦٧٦السلطان�الظا�ر�بي¹�س�(ت�

 من�امل��ونات�و}دو�ة.

�ة����ال)ند،�ولو�نثق�برواية�املقر�زي�نجد����دل½�cفقط�سبع�ن�بيمارستاًنا��وكذلك�وجدت�بيمارستانات�كث

 لسلطان�محمد�بن�gغلق.���عصر�ا

� ��� �العرش يه
ّ
�تول ��ح�ن��ج)ا�غ �أصدر�ا �عشر�أمًرا c¯ث�� �ب�ن �من �تب¯١٠١٤�zو8ان �أن �"يجب �نصه: �ما ه

�ا��mومية� c� را{� �من �عل¤�ا �ولينفق z� املر� �ملداواة �}طباء �ف¤�ا �وßعّ�ن �ك¹�ى �مدينة �8ل ��� البيمارستانات

 البحتة".

�خ�البيمارستانات:و�ناك�أمور�تجب�مالحظ¦�ا�بال�سبة�لتار  

١. ���� z¯يب� �الذي �البيمارستان �أن �البيمارستانات �ةÄلك� c�×hالرئ� الس¬ب

�ه�ألن�البيمارستان�و}را ��cاملتعلقة�به�8انت�تأgي�تحت�الوقف،�والوقف��ع)د�أي�سلطان�ال�يمكن�تدم

�Pالعرش�فmان�يحاول�طوعً 
ّ
ا�أو�كرً�ا�ال�Vسمح�ألحد�بالتصرف�فيه،�وأما�السلطان�ا��ديد�الذي�8ان�يتو�

 أن�يز�د�ع��Pما�وجد�من�Sثار.

�ولقد� .٢ �:سالمي �ا��كم ��� �ووجد �إال �البيمارستانات �من �نوع �يكن لم

ذكرنا�آنًفا�البيمارستانات�املتحركة�وWيمارستانات�املساجد،�وقد�8ان�بيمارستان�ا��hش�م�ّسًقا�و�منظما.�

بيمارستان�ا��hش�قد�بادر�به�السلطان�وقد�تم�تنظيم�}طباء�و}دو�ة����عصر�ال��ابة�أنفس)م�ولكن�

 .١محمود،�فقد�8ان�بيمارستان�جhش�السالجقة�يحمل�ع��Pمائ�ceإبل

�أو�مشرف�ن�� .٣ �العام �البيمارستانات c�Ö´مف� �Vعّينون �8انوا �الذين �}طباء أن

د�ابن�سhنا�عل¤�ا�8انوا�أساتذة�مج¦�دين�للفن،�فأبو�بكر�الرازي�الذي�Vعت¹��ركًنا�من�أر8ان�فن�الطب�والذي�استفا

من�مؤلفاته�البالغ�عدد�ا�مائ�ceكتاب،�8ان�طبhًبا����بيمارستان�الري�وكذا�8ان�سعيد�بن�Vعقوب�الدمشقي�الذي�

                                                           
١��ãخ�س»�و� تار

 



 ٦١

�ا.�وقد�قام�ب®�جمة�العديد�من�كتب�ً��عن�بيمارستانات��غداد�ومكة�واملدينة�املنورة�8ان�طبhًبا�ش)
ً

8ان�مسؤوال

ا�عاًما����عصر�املقتدر�با(�Vعّد�ركًنا�من�أر8ان�اليونانية�إ��PالعرWية،�و�كذا�8ان�سنان�بن�
ً

ثابت�الذي�8ان�مف´ش

 فن�الطب�وإلثبات�ما�كت¬نا�ير�Pالرجوع�إ��Pأخباره�املذ8ورة����عيون�}نباء����طبقات�}طباء.�

طبhًبا��و8ان�8ل�طبhب�ما�ًرا�لفنه�ونذكر�فيما�ي���أخبار��عض��8٢٤ان�Vعمل����البيمارستان�العضدي�

 بmل�إيجاز:�م��م

8ان�حكيًما�مش)وًرا.�8ان�يخدم�بالط�سيف�الدولة����أيامه�}و�P،�تم�¢�من�ب�ن��أبو�اPQسن�كشكرايا:

 تالمذة�سنان�بن�ثابت.

8ان�نصرانًيا�Vعرف�العديد�من�اللغات،�قام�ب®�جمة�العديد�من�الكتب�اليونانية�:�أبو�اPQسن�كشكرايا

 إ��PالعرWية.

� �الفرج: �وفيأبو �حكيًما �وأبقراط�8ان �أرسطو �لكتب �عديدة c�àوحوا� �شروًحا �كتب �نصرانًيا ا
ً
لسوف

وجالينوس،�ذكره�ابن�سhنا����مؤلفاته�واع®�ف�بفضله����الفن.�8ان�يلقي�محاضرات����الطب�بجانب�

 مداواة�املر �z.�ذكر�ف)رس�طو�ل�ملؤلفاته����عيون�}نباء����طبقات�}طباء.

لغات،�قام�ب®�جمة�كتب�اليونانية�إ��PالعرWية�كما�8ان�يلقي�8ان�Vعرف�العديد�من�ال�إبرا>يم�بن�بكس:

 املحاضرات����الطب.

��ما.�سعيد�بن�>بة�هللا:� 8ان�طبhًبا�ل»ªليفة�املستظ)ر�با(،�من�مؤلفاته�املغ¯�cوكتاب�:قناع�وغ

�تلميذ: �بن �الدولة �والعرWية.�أم-ن �والفارسية �السر�انية �من �يتضلع �اً��ش) �نصرانًيا �حكيًما عّينه��8ان

�P�شرف�عVغداد�و8ان�يحضر�عنده�8افة�}طباء�كما�8ان����عن�قسم�شؤون�الطب���
ً

ا�ªليفة�مسؤوال

 البيمارستان�العضدي.�خلف�مؤلفات�عديدة�مفيدة.�

�يل®¢مون�بإيصال�}دو�ة�ا��يدة�فقد� .٤ وWجانب��ذه�البيمارستانات�8انوا

 
ّ
ارون�ومن�8ان�يرأس)ا�Vس�z�ّ"رئhس�الشاب�ن"�وعادة�أقيم�قسم�لتفتhش�ومراقبة�}دو�ة�ال8�ceان�ي¬يع)ا�العط

�املنصب� 8ان�Vعّ�ن�����ذا�املنصب�أطباء�ما�رون����فن�النبات،�ففي�القرن�السا�ع�ال��ري�عّ�ن�����ذا

ه)�الذي�8ان�ما�ًرا�����ذا�الفن�إ��Pحّد�أنه�لم�ي¹�ز�من�ب�ن�املسلم�ن�من�يضا���٦٤٦ضياء�بن�بيطار�(ت�

 



 ٦٢

ف�باليونانية�من�الكتب�وما�ز�د�فيه�من�قبل�املسلم�ن،�لhس��ذا��به،�وقد�حفظ�عن�ظ)ر 
ّ
قلب�8ل�ما�أل

فحسب�بل�سافر�إ��Pأق���zالبالد�وWحث�عن�النباتات����اليونان�وإيطاليا�وا��زائر�والبحر�املتوسط،�و8ان�

�دائًما،�و8ان �يرافقونه �8انوا �الذين �بأيدي�الرسام�ن �النباتات�و}عشاب �صور �يأمر�برسم �آثار��دائًما يضبط

أحوال)ا�املختلفة.�وقام�بالكشف�عن�العديد�من�أخطاء�وزالت�اليوناني�ن�كما�اك´شف�العديد�من�النباتات�

��عل¤�ا�اليونان.�ÄعVلم��ceا��ديدة�ال��� والعقاق

من�8ان�Vعّ�ن�لألعمال�املكرو�ة����البيمارستانات�مثل�ا��راحة�والكحل� .٥

يكن�مثل�أطبائنا����ال)ند�الرا�نة�والذين�ال�يق®�بون�من�ا��راحة��والفصد�8ان�عادة�ما�ًرا����فن�الطب�ولم

ه)�الذي�٦٣٦والفصد،�فالبيمارستان�الذي�أقامه�السلطان�صالح�الدين�عّ�ن�كّحاله�القا ��cنفhس�الدين�(ت�

�البيمارستان� ��� �با��راحة �يقومان �تفاح �بن ��وأبو�ا��سن�ªأبو�ا�� �8ان �وكذا �مصر�8ل)ا �أطباء �رئhس 8ان

 ي�كما�عّ�ن�ا��كيم�أبو�الصلت���¹��العظام�ووضع�الضماد.العضد

�ذا�تار�خ�موجز�للغاية�للبيمارستانات�:سالمية�ولقد�تم�توسيع��ذا� .٦

ف�العديد�من�}طباء�مثل�أ¸ي�بكر�الرازي�وأم�ن�الدولة�بن�تلميذ�وأ¸ي�
ّ
القسم����ا��كم�:سالمي�ح�zeأل

�و  �أخبار�البيمارستانات ��� �العلماء �زا�د �ال�توجد�سعيد �الكتب �تلك �أن �}سف �من �ولكن �ف¤�ا تجار¥�م

رناه�ل)م�من�املعلومات�القليلة.
ّ
 اليوم����أي�بقعة�من�بقاع�العالم�فليقتنع�القّراء�بما�وف

 



 ٦٣

 علم�املي�اني�ا�واملسلمون 

�)�Pية�إ�¢�و�ة�بـ"8ل"�)�وgعر�«�ا����لغتنا�}رد)Machineميmانيmا8�(لمة�يونانية،�وال�ceتحّولت����اللغة�:نجل

��إال�أنه�قديم�جًدا.�8ان�اليونانيون�يحصلون�عليه�كعلم،��وWالرغم�من�أن��ذا�العلم�قد�تطّور�إ��Pحد�كب

�با��صول�عليه�بل�طبقوه�عملًيا.�وßعرف���� �م�لم�يكتفوا وحينما�gعلم�املسلمون�علوم�اليوناني�ن�وفن̈و

���سيط.�إن�اللغة�العرWية��علم�ا��ر8ات�أو�علم�ا��يل،�ولكن�الmلمة�ا�ليونانية�مستعملة�أيًضا��عد�gغي

�من� �لدينا �اللغة �علماء �ف¤�ا �أخطأ ceوال� �والفارسية �العرWية �اللغت�ن ��� �ةÄبك� �املستعملة �"منجنيق" 8لمة

ناحية��شتقاق،�������}صل�معّرWة�عن�ميmانيmا�والفرق�أ¨�ا�ال�gستعمل�Sن��شmل�عام�إنما�أطلقت�

 ع��Pآلة�خاصة.

ن�لدى�املسلم�ن�عندما�تّمت�ترجمة�املؤلفات�اليونانية����العصر�العبا�c�äوترجمت�كتبه�مع�بدأ��ذاالف

 كتب�العلوم�والفنون�}خرى،�والكتب�ال�ceاستطعنا�أن�نحصل�ع��Pأسما��ا���:

 كتاب�عمل�Sلة�ال�ceتطرح�البنادق�ألرخميدس .١

 كتاب�الدائرة�والدواليب�ل)رقل�النجار .٢

 من�ذا±�ا�أليرن �كتاب����}شياء�املتحركة .٣

٤. �ãكتاب�آلة�الزمر�البو 

٥. ��� كتاب�آلة�الزمر�الر

 كتاب�الدواليب�ملارطس .٦

 .١كتاب�}رغنون  .٧

 كتاب�أيرن����ا��ّر�الثقيل .٨

                                                           
 ٢٨٥راجع:�كتاب�الف)رست�(طبعة�أورWا)،�ص��١

 



 ٦٤

��من�الكتب�السابقة�موجودان�إ��Pيومنا��ذا����مكتبة�املتحف�ال¹�يطا�ي،�و�حتوي��الكتاب�}ول�و}خ

سلمون��عد��طالع�ع��Pالكتب�اليونانية�أن�يخ®�عوا�أموًرا�.�استطاع�امل١الكتاب�}ول�ع��Pصور�عديدة

ف�بنو�مو�z�äالذين�8انوا�فالسفة�البالط�لدى�
ّ
جديدة�����ذا�الفن�و�ؤلفوا�كتًبا�مستقلة�وجديدة،�وأل

املأمون�كتاًبا�ل)ذا�الفن�والذي�اش¦�ر�خطأ�بكتاب�ا��يل،�Vعت¹���ذا�الكتاب�ممتاًزا�من�ناحية�التحقيق�

�و  �النديمو�خ®�اع، �ذكر�ابن �يذكر�ابن��٢قد �كما �امليmانيكية �}عمال �من �لعديد �وصف P�ع� �يحتوي أنه

�و�و� �ونوادر�عديدة �	�ائب P�ع� �يحتوي �الذي �الكتاب ��ذا �قرأ �أنه �ال��ري �السا�ع �القرن �من خلmان

 أفضل�كتاب�ل)ذا�العلم.

�Histoiregenerato Desarabes)�و�و�8اتب�معروف�من�فر�سا����كتابه�Sediuatيكتب�ال¹�وفhسور�سيديو�(

 )�ا��زء�الثا�ي:"�لhست�بنا�حاجة�أن�نذكر�أن�علم�امليmانيmا�قد�وصل�إ��Pأوجه����ع)د�املسلم�ن".�٢٤٩(ص�

)� �ليبان c�×الفر�� �ال¹�وفhسور �Ledunو�كتب �كتابه ��� (Lacirilisati Undesarabesعلمون�V� �العرب �8ان ":

�العملية" �الطر�قة �علم�امليmانيmا�وخاصة �ح��ze��جيًدا �اخ®�عو�ا ceالت�الS� P�ع� �نحصل �و�ستطيع�أن .

�8انوا� �أ¨�م �أكيد �c�àء �باع)م. �طول P�ع� �يدل �العرب) �(عن �ع��م �القدامى �املؤرخون �كتبه �وما ��ذا. يومنا

اص�وال8�ceانت�تختلف�عن�الساعات�املائية�وذلك�ثابت�ب¬يان��عض�املؤلف�ن�
ّ
يمتلmون�ساعات�ذات�الرق

)� �طاليد �بيان �وكتب�Tndetaخاصة �عشر�امليالدي �الثا�ي �القرن ��� �فلسط�ن Pسافر�إ�� �الذي �بنجامن (

 .٣تفاصيل�ساعة�م��د�دمشق

إن�أو���Pخ®�اعات�ال�ceتذكر����مجال�علم�امليmانيmا����الساعة�ال�ceأ�دا�ا�ا�ªليفة��ارون�الرشيد�

ديو�كدليل�ع��Pتطور�لشارليمان�إم¹�اطور�فر�سا.�وقد�ذكر�ا�أغلب�مؤر=��أورWا�وأيًضا�ال¹�وفhسور�سي

عد�مرور�ساعة� �ا،�̧وً�علم�امليmانيmا.�وصف�املؤرخون�الساعة�بأ¨�ا�8انت�تحتوي�ع��Pاث¯�cعشر�باًبا�صغ

                                                           
 ٦١٩راجع:�ف)رس�الكتب�العرWية�املوجودة����مكتبة�املتحف�ال¹�يطا�ي،�ص��١
 ٢٨٥كتاب�الف)رست،�ص��٢
 وسنفّصل�ساعة�جدار�ة�مل��د�مشق�٣

 



 ٦٥

�P�سقط�كرات�مصنوعة�من�النحاس�عgمّرت�و�ceعدد�الساعات�ال�P�8املة�من�الزمن�تفتح�}بواب�ع

�ةة�ح�zeإذا�اكتملت�دورة�اثن�ceعشر صفيح�معد�ي��عدد�الساعات،�فتصدر�صوًتا.�وتظل�}بواب�مفتوح

 ساعة�يخرج�اثنا�عشر�فارًسا�من�}بواب،�و�قومون�بدورة�ع��Pسطح�الساعة.�

�لكن� �كتابا±�م، ��� �ال�يذكرو¨�ا �العرب �املؤرخ�ن �أن �أساس P�ع� �الساعة ��ذه �وجود �بامر� �أنكر�السيد وقد

}حداث�ال�ceثب´ت�من�مصادر�أخرى��السيد�بامر�ال�يدرك�أن�املورخ�ن�العرب�صرفوا�النظر�عن�Sالف�من

ح�zeأن�املؤرخ�ن�لم�يذكروا�شhًئا�عن�سفراء�شارليمان.��ل�ينكر�السيد�بامر�ذلك�أيًضا؟�وقد�ذكر�املؤرخون�

�c¯مارج� �قبل �من �املؤلفات �سيديو�دليل �ال¹�وفhسور �قّدم
ً

�مثال �جًدا. �قو�ة �بأسناد �القصة ��ذه }ورWيون

��8ان�موجوًدا���� زمن�:م¹�اطور�شارليمان.�واجنارت،�و}خ

إن�من�الغر�ب�أن�ال)دايا�ال�ceأرسل)ا��ارون�الرشيد�لشارليمان�موجودة�إ�S�Pن����معبد�بايتون����فر�سا،�

��موجودة.�و�صف�أحمد�ز8ي�املصري�الذي�زار�أورWا��م��ذه�العمارة�فيقول:�إن�الc�Öء�١٨٩٢ولكن�الساعة�غ

ceتلك�الغرفة�ال�����ãستقبل�سفراء��ارون�الرشيد،��املمتع�لسائح�شرVت�جدرا¨�ا�بصور�شارليمان�و�و���زّ

��تحمل�مفاتيح�بhت�املقدس�ال�ceأرسل)ا��ارون�الرشيد��دية�لشارليمان.�توجد����الغرفة�أيًضا��و�د�السف

 ألف�روWية".�٦٤ستارتان�بقيمة�

��من�الساعات�ع�8�Pل�حال،�إن�ث¬ت�وجود��ذه�الساعة�أو�ال،�ال��ستطيع�أن�ننكر�أنه�تمت�صنا�عة�كث

 وSالت�امليmانيكية����ع)د�املسلم�ن�وال�ceنذكر��عض)ا����مقالتنا.

��إ��Pالشام�وا��0از�عام���وكتب����أحوال�رحلته�صفة�ساعة�����578قد�سافر�العالمة�ابن�جب لل��رة.

لك،�وجعلت�ف¤�ا�طاقاتجامعة�دمشق:�
َ

لطاف��ب¯��c��حائط��ذه�الصفة�دائرة.�وصورت�ف¤�ا�صورة�الف

ل)ا�أبواب�لطيفة:�و���الدائرة�بازان�من�ذ�ب،����طاس�ن�من�ذ�ب.�ووراء�ما�بندقتان�من�شَبٍه�ال�يدرك)ما�

فعند�م+�8�cل�ساعة�ينفتح�فما�الباز�ن،�وتقع�م��ما�البندقيتان�و8لما�سقطت�بندقة�انفتح�باب��الناظر

�مفضضً  ��حي�ئذ��فيص �مذ�ب �والباب �الطاقات، �تلك �أبواب �وقمن �وإذا �الطاس�ن�ا. ��� �البندقتان عت
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�الشمس� �طلوع �مع �الفلك �ذلك ��� �الزوردية �سماء ��� �ذ�ب �أقمار�من �تطلع �ثم �موضع)ما. Pإ�� تذ�بان

ا��قيقة،�وتدور�مع�دورا¨�ا�وgغيب�مع�غيبوW¦�ا،�فإذا�جاء�الليل�ف)ناك�أقمار�طالعة�من�ضوء�خلف)ا،�8لما�

دئ����الدائرة�}خرى�إ��Pانقضاء�الليل�الشمس،�تmاملت�ساعة�تmامل�ذلك�الضوء����دائرة�القمر،�ثم�ت¬ت

 .١فتعلم�بذلك�أوقات�الصلوات

حينما�بدأت�صناعة�الساعة�8ان�من�املمكن�فقط�معرفة�أن�ساعة�من�الزمن�قد�مّرت�ولم�يكن�باإلمmان�

�معرفة�عدد�الساعات�ال�ceمرت،�وقد�راجت�مثل��ذه�الساعات�ب�ن�املسلم�ن�أيًضا����بداية�}مر،�أما���

�مرور� �عن �:عالن �8ان �أنه c¯عV� �مختلفت�ن، �بطر�قت�ن �}مر�ن �معرفة �املمكن �من �فmان �دمشق ساعة

الساعة�عن�طر�ق�صوت�الكرات�املعدنية�ال8�ceانت�gسقط�من�أوفواه�الصقور،�ومعرفة�عدد�الساعات�

 �عدد�}بواب،�ألن�}بواب�8انت�gغلق�تلقائًيا��عد�الساعات�ال�ceتمر.

�ا ��ذه ��� �حول�و8انت �موجودة �8انت ceال� �الدائرة �أن �و�� ،
ً

�ليال �الوقت �ملعرفة �أخرى �طر�قة لساعة

�P�عشرة�حلقة�مصنوعة�من�النحاس�}صفر،�و8ل�حلقة�تحتوي�ع�ceانث�P�املحارديب�8انت�تحتوي�ع

زجاج�من�ج)ة�ا��دار،�ووراء�الزجاج�توجد�شمعة�تتحرك�بقوة�املاء،�و8انت�تتح®�ك�حسب�الساعات�

،�و�صبح�لون�ا��لقة�ال�ceتmون�الساعة�أمام)ا�أحمر،�ح�zeتتحول�8ل�ا��لقات�إ��Pاللون�أمام�ا��لقات

 .٢}حمر�ح�ن�يأgي�الصباح

�(ت c�äالعبا� �با( �املس´نصر �ا�ªليفة �ا�شأ�ا ceال� �املش)ورة �gس٦٤٠�z�ّاملدرسة �8انت ceوال� ه)

� P�ع� �تحتوي �8انت �أ¨�ا �صف¦�ا �و8انت �	�يبة، �ساعة �ل)ا �جّ)زت �مثل�املس´نصر�ة، �الالزورد �من حلقة

��ذه� �مدح �}شعار��� ��عض �ا��وزي �العالمة �كتب �وقد �رو�ًدا. �رو�ًدا �تتحرك �شمس �وف¤�ا السماء،

 الساعة:

                                                           
��(طبعة�أورWا)،�ص��١� ٢٧٣-٢٧١رحلة�ابن�جب
 ٢١١م)،�ص�١٨٤٨آثار�البالد�للقزو�¯�c(طبعة�أملانيا�لسنة��٢

 



 ٦٧

 ±�دي�إ��Pالطاعات�ساعات

 الناس�وWالنجم��م��Þتدون   

 

 صور�فيه�فلك�داير

 والشمس�تجري�ما�ل)ا�من�سmون   

 

 دائرة�من�الزور�وحلت

 نقطة�ت¹���فيه�سر�مصون   

 

��الساعات.�حصل�السلطان�عبد�املؤمن�و�و�ملك�مش)ور��و�ناك�معلومات�عن�آالت�أخرى�مثل��ذه�غ

�Pإ�� �وإرسال)ا �بكتاب¦�ا �عفان �عثمان¹ن �أمر�ا�ªليفة ceال� �املصاحيف �من �م��ف P�ع� �املغرب �ملوك من

�ا�وأمر�بإ�شاء�صندوق،ً�وقد�وصفه��مصر�والشام�والبصرة�والmوفة،�وقد�قّدر�املؤمن��ذا�امل��ف�كث

�مصراعيه� P�ع� �يفتح �باملفتاح �يفتح �حينما �	�يبة، �بطر�قة �الصندوق ��ذا �صنع �بقوله: �املقري العالمة

�وßغلق� �بنفسه �تلقائًيا �املرفع ��ذا �و�فتح c�äكر� P�ع� �موضوع �مرفع ��عليه��صغ �صندوق �منه و�خرج

��حينما�يخرج�املرفع�والكر��c�äشmل�8امل�وحينما�يدار�املفتاح�با�التجاه�املعاكس�يفتح�الصندوق�الصغ

��وßغلق���مرة�أخرى�وßعود�املرفع�والكر�c�äإ��Pأن�يدخل�الصندوق�الكب� .١الصندوق�الصغ

��أو����}عمال�للنفع�العام،�وتوجد��ولكن�من�املؤسف�أن��ذا�الفن�لم�Vستخدم�ألي�عمل�جليل�أو�كب

م�ن�قد�استخدموا�ا��ر�الثقيل�مؤلفات�مستقلة�للمسلم�ن����علم�ا��ر�الثقيل،�لكننا�ال��علم�أن�املسل

�ا�ªليفة� �ع)د ��� �خفيفة �إشارات ��ناك �اعالم، �أرجاء �مختلف ��� �أ�شأو�ا ceال� �العظيمة �البنايات ��

��معّينة�ومشmوك�ف¤�ا�فال��ستطيع�أن�نذكر�ا�����ذا�املوقع.� العبا�c�äاملتو8ل�با(�لك��ا�غ

                                                           
 ١/٤٠٥نفح�الطيب�(طبعة�أورWا)،��١

 



 ٦٨

 إحياء�العلوم�العر\يةعن�رادي�ا���رأي�

لصــــــــــ¹َ���عــــــــــد�ولقــــــــــد�فقــــــــــدت�ا

زمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

 

ل��cباســــــــــــــــــــمه�ـفرفعــــــــــــــــــــت�قــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ الرحمـــــــــــــــــــــــ

 

كتب�سيد�و�و�نتاج�التعليم�ا��ديث�وßس�c�ّنفسه�براديmا��،����املجلة�الش)ر�ة�لع���كره�مقالة��عنوان�

"إحياء�العلوم�العرWية"�والس¬ب�����ذه�املقالة����ا��ركة�ال�ce±�دف�إ��Pنظم�gعليم�العلوم�العرWية����

 ا��ركة�من�قبل�بروفhسور�إنmل�¢ي�و�قال�أن�ا��mومة�أيًضا�أشارت�بذلك.ع���كره�وقّدمت��ذه�

�مقاال±�م�و  ��� �نذير�أحمد �الشيخ �امللك �محسن �نواب c¯عV� �الmلية �أر8ان �أظ)ره �والذي �املعارضة س¬ب

املؤثرة�إ��Pذلك�ا���ن،�8ان�فقط�أنه�لم�يحن�الوقت��عد�بالسماح�للمسلم�ن�بالتوجه�إ��Pأشياء�أخرى�

��التعلي� م�:نجل�¢ي�ولو�لدقيقة�واحدة.�غ

�ceتل"�(شرقية)�وال��ولو�أن��ذا�}مر�لم�يكن�أقّل�استغراًبا�بأن�الmلية�الV�ceشتمل�اسم)ا�ع�8�Pلة�"أور

�Pإ�� �م)ام)ا �دائرة �توسع �أن �وتر�د �للمسلم�ن، c¯والدي� �القومي �مركز�التعليم �أ¨�ا �وخط«�ا �بكتابا±�ا تد��

علوم�الدي�ية����أك¹��خواص�جامعا±�ا�املق®�حة،�أن�gعلن�بmل�صراحة�الشعب�:يرا�ي،�وخاصة�إحياء�ال

ي�حسب�ا��اجة� ي،�ألنه�8ان�من�املمكن�أن�يmون��ناك�نظم�للتعليم�الع̧ر عدم�اعتنا��ا�بالتعليم�الع̧ر

���� �والس¬ب �نفس)ا، ��� �العرWية �العلوم ��Þاجموا �}8ابر�لم ��ؤالء �ولكن �:نmل�¢ي، �:ضرار�بالتعليم دون

رWما�أن�دراسة�العلوم�العرWية�(وكما�يبّ�ن�السيد�الراديmا��)�ال�تخلق����الفطرة�ا��ر�ة�وال�Åاعة�ذلك�

 وا��قيقة�أن��ؤالء�مرتبطون�بالعلوم�العرWية.

لكن�السيد�الراديmا���نتاج�التعليم�ا��ديث�لذلك�تقّدم�بmل�حر�ة�و°�اعة�وكشف�الستار�عن�السّر�

عًضا�من�الفقرات�من�بأن�العلوم�العرWية�لhست�من�}� مية�بمmان�ح�zeيصرف�الوقت�ع�g�Pعلم)ا،�̧و

 مقالته�كما�ي��:

 



 ٦٩

��العقل� ���تن �علوم �العرWية ��� �توجد �بأنه �القائل �الرأي �مع �نختلف إننا

 وتج���القلب�وتتط)ر�}فmار�وترفع�العزائم�وتخلق��ستقالل����الفطرة.

ا�نصي« �
ً

�م�من�التمدن�وكما�نف)م�بأن�العرب�8انوا�دائًما�ج)لة�ووحوش

 وا��ضارة�قليل،�لذلك�فإن�وجود�خزائن�را¶عة�من�العلوم�والفنون����لغ¦�م�أمر�مس´بعد�(آمّنا�وصّدقنا)

���ا��الة�الV�ceس´ش)د�ف¤�ا�سبط�الرسول�عطشان����كرWال،�ت�تف� �

�العلوم� �تدو�ن �ا��الة ��ذه ��� �يمكن �كيف �ا�ªيول، �روث �النبوي �امل��د ��� �و�رمى �ال��ابة P�ل

 �ا.وتطو�ر 

مجموعة�أشعار�ا��ا�لية�ال�gشتمل�إال�ع��Pقصص�ا��روب�الداخلية� �

ب�ن�العرب�وإسالة�الدماء�أو�مدح�ووصف�العنق�الطو�ل�للناقة�وعود�النخيل�الشائك.�وال�نجد����ذلك�

 موضوًعا�علمًيا.

��مدح�ا�ªلفاء�امل®�ف�ن�وعشيقا±�م� ��ماذا�يوجد����كالم�الزمن�املا ��cغ

ووصف�ل»ªمر�وامل»�قات.�وماذا�Vستفاد�من�قراءة��ذا�الشعر�املش�ن�والتافه�إال�ذوات�الوجوه�ا��ميلة�

 فساد�}خالق؟

�ترجمت� � �التوار�خ ��ذه �إن �التار�خ، �علم ��� �تفّوقوا �العرب �إن يقال

�العرWية� �الكتب �من ��فائدةÄأك� �وقراء±�ا �}ورWية �اللغات Pإ�� �را¶عة �ومقدمات �حواش �بإضافة معظم)ا

.�� }صلية�بكث

 8انت�مقت¬سات�من�مقاالت�السيد�الراديmا��.�ذه�

}مر�}ول�الذي�تجب�مالحظته��و�أنه��ل�8ان�من�الضروري�أن�يناقش�السيد�الراديmا���قضية�إحياء�

 العلوم�العرWية�من��ذه�الناحية.

 



 ٧٠

�ذخائر�علمية� P�ع� �تحتوي �العرWية �بأن �اع®�فنا �إذا �أنه �العرWية c� معار� �وجميع �الراديmا�� �السيد �سأل

�gعليم)ا،�فقد�قّدم�السيد�مارس�ن�خطة�gعليم�العلم�ا��ديث�( �ي¬يحون )�مع�Scienceجيدة�ف)ل�8انوا

العرWية،�ف)ل�وافق�معارضو�العرWية�ع��Pذلك؟��ل�العلوم�أيًضا�ال�gستحق��لتفات�إل¤�ا�مثل�العرWية؟�

� �سنجد ��ل �علًما؟ �لmونه �العلم �ا��ديثة �ا��ماعة �أ�µاب �يدرس ��ل ����و}مر�امل»�وظ �°ªص أي

ساحة�الmلية�إذا�لم�يكن�التعليم�:نmل�¢ي�وسيلة�للوظائف�ا��mومية�و�ل�تجد�الذخائر�العلمية�للغة�

�ح��zeعد�التخرج�من�الmلية.
ً

 :نmل�¢ية�لد�Þم�قبوال

��و� �وgعليمنا �حياتنا ��دف �بأن �العرWية �إحياء �إلنmار�خطة �يقال �أن �8افًيا �فmان ��ذه �ا��الة �8انت إن

�صائًبا�ال�يمكن�ألحد�ا��صول�ع��Pا
ً

لوظيفة�ا��mومية�وال�يمكن�ذلك�بالعلوم�العرWية.�و8ان��ذا�استدالال

 إنmاره.

��ا�فmان�عليه�أن�يختار��وإن�8ان�السيد�الراديmا����Þدف�إ��Pالتنقيص�من�شأن�العلوم�العرWية�وتحق

�و�ذا�ال�يرتبط�بقضية�إحياء�العلوم�العرWية.
ً

 لذلك�عنواًنا�مستقال

مل�أن�السيد�الراديmا���اعتقد�أنه�إذا�ثب´ت�أ�مية�العلوم�العرWية�فمن�املمكن�أن�يتوجه�إل¤�ا�من�املحت

�عض�الطالب�ولكننا�نطمBن�بأن�الفرق�ا��ديد�فر�ق��عيد�النظر�وعم���وقد�حّدد�مساره�وال�يمكن�أن�

 ينخدع�بأن�يتعلم�العلم�8ونه�علًما.

�ceوال��ا�mجمل�السيد�الرادي�Pن�نتوجه�إ�Sية.وWا�ا�بال�سبة�للعلوم�العر� س®

�والذين� �بالعرWية �املا�ر�ن �أورWا �علماء �فإن �ملواج)¦�ا؟ �لالستدالل �طر�قة �من �نتخذ �ماذا �حائرون ولكننا

�ليبان� �وال¹�وفhسور �سيديو �ال¹�وفhسور �مثل �القضية ��ذه ��� �الفصل ��� �ا��ق �أ�µاب Vعت¹�ون

�الفر�×� �(املؤلف �مونك �وال¹�وفhسور �ر�نان �لوßس�وال¹�وفhسور �يÔ�� �براؤن �وال¹�وفhسور �املعروف) c

��م�Vعت¹��م�السيد�الراديmا���بأ¨�م�ال�يمدحون��وال¹�وفhسور�زخاؤ�)عالم�العرWية�}ملا�ي�املعروف�(وغ

�cالعل�� �للكمال �أمثلة �قّدمنا �وإذا �سبا±�م �من �إيقاظ)م �وعدم �املسلم�ن �تضليل �¥�دف �إال العرWية

 



 ٧١

السيد�الراديmا���ال�Vعرف�العرWية،�وأما�حاله����علم�التار�خ�فيظ)ر��واخ®�اعات�املسلم�ن�فإن�املشmلة�أن

 من�قوله�"لم�يرتب�القرآن�إ��Pزمن�ا�ªليفة�}ول�والثا�ي".

�ة��إن�*�ر�}ساس�الستدالل�السيد�الراديmا����و�"أن�العرب�شعب�وح�c�Öولذلك�من�املستحيل�وجود�ذخ

ا�فذلك�ال�يؤ�د�الدعوى�ال�ceقّدم)ا،�}°ªاص�الذين�علمية����لغ¦�م"�وإذا�اس´سلمنا�بmون�العرب�وح
ً

وش

�وقطب� c�äوالطو� �والغزا�� �والرازي �سhنا �وابن �الفارا¸ي �مثل �	�ًما، �8انوا �العرWية ��� �بالذخائر�العلمية جاءوا

��م.�وال�أعتقد�أن�السيد�الراديmا���سيلقب��ؤالء�ال��م�بالوحشي�ن.��ازي�وغ� الدين�الش

Vش¦�ر�بmونه�متعصًبا�ضد�:سالم�محاضرة����}8ادمية�الفر�سية�و8ان�موضوع)ا�ألقى�السيد�ر�نان�الذي�

 "ال�يمكن�ا��مع�ب�ن�:سالم�والعلم".

اضطر�����ذه�املحاضرة�إ��Pذكر�التحقيقات�العلمية�والفلسفية�للمسلم�ن�قال�"�عم،�الفلسفة�موجودة����

 العرWية�ولك��ا�لhست�عند�العرب".

فة�العرب�بالفلسفة�إال�أنه�لم�Vستطع�:نmار�أن�العرWية����مخزن�الفلسفة�لكن�ولو�أن�ر�نان�أنكر�معر 

�ة�العلوم�والفنون����العرWية.� السيد�الراديmا���ال�يؤ�د�وجود�ذخ

�،�أما�النظم�فحاله�أن�نظم�ا��ا�لية�Äالن��ة�تذكر����يقول�السيد�الراديmا���أنه�ال�يوجد�لدى�العرب�أي�ذخ

الطو�ل�للناقة�ووصف�العشيقات�ذوات�الوجوه�ا��ميلة����عصر�:سالم"�و�ذا��يقتصر�ع��Pوصف�العنق

�يصنعوا� �إال�أن �شhًئا �ال�Vعرفون ��ؤالء �بأن �ا �وفن̈و �وعلوم)ا �أورWا �عن �القدامى �الشيوخ �قول �Vشبه القول

 ��عض�Sالت�مثل�ا��دادين�والنجار�ن�أو�يقوموا�ببعض�القطع�والن¬ش�مثل�ا��راح�ن"�يا�لألسف:

 رضhت�عن�الذي�تبديه����ولقد

�¢ن ـفلقد�علمت�بأنك�ال�تم   

 

 



 ٧٢

�إنmار� �لكن �والفنون �والعلوم �الفلسفة ��� ��العرب��لتحق �ضعيف �جانب ��ناك �يmون �أن �املمكن �من 8ان

�الشعر� �فن �حقيقة �إن �للشمس. �ينكر�النور �من �مثل �باللغة �وعلم)م �وشعر�م �وWالغ¦�م �العرب فصاحة

:�سانية�بحيث�تؤثر�ع��Pالقلوب�كحالة�أصلية�ال�توجد�إال����gع¯�cوصف�مناظر�الطبيعة�والعواطف�

�ا��ماعات� P�ع� �كالمه �يؤثر�بقوة �أن �القدرة �يملك �8ان �العرب �بادية �من �°ªص �و8ل أشعار�العرب،

و�وّج))ا�حيث�شاء.�8ان�خلفاء�ب¯�cأمية�يحكمون����دمشق�بmل�شأن�وأ¥�ة�لك��م�8انوا�يرسلون�أوالد�م�

تعلموا�أسلوب�ا�ªطابة�القوي�واللغة�السليمة�ب�ن�سmان�البادية،�8ل�شعر�من�إ��Pالبادية�فقط�لmي�ي

أشعار�العرب�8ان�يبعث�ا��ماسة����الشعر،�وال�يمكن��ªطاب�غليد�استون�أو�بر�ك�اليوم�أن�يؤثر�كما�

�c¯ب��ن���استطاعت�قصيدة�واحدة�لعمرو�بن�8لثوم�أن�تحافظ�ع��Pأصل�الشرف�والنبل�آلالف�السن

 8انت��ذه�القصيدة�يحفظ)ا�8ل�طفل����القبيلة�وأحد�أشعار�ا:�gغلب�ولذلك

cإذا�بلـــــــــــغ�الفطـــــــــــام�لنـــــــــــا�صـــــــــــ�

 

تخـــــــــّر�لـــــــــه�ا��بـــــــــابر�ســـــــــاجدينا 

 

�
ً

ا�و�فتخر�العرب�بأن�مدح�°ªص�Vعت¹��عاًرا�و�Æال
ً
وافتخر�العرب�بأنما�8انوا�يقولونه����أشعار�م�8ان�صدق

ال�يقال�إال�الصدق�والصواب،�فعندما�طلب�ملك�من�وعندما�بدأ�املدح����العصر�الالحق�8ان�من�الالزم�أن�

�P�ع�zبن�أ¸ي�سل����عدما�8افأ��رم�بن�سنان�ز� شاعر�أن�يمدحه،�قال�له�بmل�وضوح�"افعل�ح�zeأقول".�̧و

�كم�استÛنhت"�Vع¯�cأن�����رم،�وخ���إذا�حصر�املجلس�أن�يقول:�عموا�صباًحا�غ�قصيدة�8ان�من�عادة�ز�

 ًقا�وال�يليق��شاعر�العرب.السالم�ع��Pامللك�Vعت¹��تمل

�نماذج� �نر�Þم �أن �باستطاعتنا �وإال�8ان �العرWية، �ال�Vعرفون �وأ�µابه �الراديmا�� �السيد �أن �املؤسف من

�مناظر� �يصف �أن �Vستطيع �آسيا �شعوب �من �من �ل)ا، �ال�مثيل ceوال� ي �الشعر�الع̧ر �من �املستوى رفيعة

� �وحرارة �و}¨�ار�والغابات �وا��بال �املرا�� �مثل �أو�الطبيعة �و}مطار�والغيوم �الشتاء �وWرودة الصيف

�والذوق� �وا��رأة �وال�Åاعة �والفخر�وا��ماس �والشدة �والغضب �و}لم �ا��زن �مثل املشاعر�:�سانية

��ا�مثلما�فعل�العرب؟� وا��ب�غ

 



 ٧٣

نقّدم��عض�}مثلة�من�كتاب�ا��ماسة�كمثال����مجال�}خالق�فإذا�8انت��ذه�}شعار�gعت¹��نماذج�جيدة�

 ا�مستعدون�بأن�نأgي�ببحر�من�مثل)ا.فإنن

إذامــــا�أتــــت�مــــن�صــــاحب�لــــك�

زلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

 

�لزلتـــــــــــه� 
ً

فكـــــــــــن�أنـــــــــــت�محتـــــــــــاال

عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذرا

 

وللكـــــــــف�عـــــــــن�شـــــــــتم�اللئـــــــــيم�

تكّرًمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

 

أضــــــــّر�لــــــــه�مــــــــن�شــــــــتمه�حــــــــ�ن� 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتم ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ Vشـــــــــــــــــــــ

 

�أنـــــــــــــــــت�
ً

إن�مـــــــــــــــــن�ا��لـــــــــــــــــم�ذال

عارفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

 

وا��لــم�عــن�قــدرة�فضــل�مــن� 

الكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرم

 

ل)ــــــم�جــــــل�مــــــا���أن�تتــــــا�ع��ــــــ��

¯zـغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

  
ّ
ف)ــــــــــم�وإن�قــــــــــّل�مــــــــــا���لــــــــــم�أ8ل

رفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا

 

وإ�ـــــي�لعبـــــد�الضـــــيف�مـــــا�دام�

 
ً

نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــازال

 

��ـــــا�gشـــــبه� �ومـــــا�شـــــيمة��ـــــ��غ

العبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا

 

�خص�يـــــــــــــوم�الـــــــــــــروع� إنـــــــــــــا�لÔـــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنا ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ أنفســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

أغلينـا�نولو��سام�¥�ا����}م 

 

¯�zأوائل)ـــمـإ�ـــي�ملـــن�معشـــر�أفـــ

 

قــــــــــــــــــــــــوُل�الكمــــــــــــــــــــــــاة�أال�أيــــــــــــــــــــــــن� 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ املحامونــــــــــــــــــــ

 



 ٧٤

 

لـــو�8ـــان��ـــ��}لـــف�منـــا�واحـــد�

فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدعوا

 

مـــــــــــن�فـــــــــــارس؟�خـــــــــــال)م�إيـــــــــــاه� 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ Vعنونـــــــــــــــــــ

 

إذ�الكمـــــــــــــــــــــــــــــــاة�تنّحـــــــــــــــــــــــــــــــوا،�أن�

يصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي«�م

 

حــّد�الظبــاة�وصــلنا�ا�بأيــدينا 

 

إذا�املــرء�لــم�يــد�س�مــن�اللــوم�

عرضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

 

فmـــــــــــــل�رداء�يرتديـــــــــــــه�جميـــــــــــــل 

 

�نــــــــــــا�أنــــــــــــا�قليــــــــــــل�عديــــــــــــدنا�gع

 

فقلـــــت�ل)ـــــا�إن�الكـــــرام�قليـــــل 

 

gســــــــــيل�ع�ــــــــــ�Pحــــــــــّد�الظبــــــــــات�

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنا ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ نفوســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

ولhســــــــت�ع�ــــــــ�Pغ�ــــــــ��الظبــــــــات� 

gســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيل

 

إذا�ســـيد�منـــا�خـــال�قـــام�ســـيد

 

ل�ملــا�قـــال�الكــرام�فعـــول قــوو  

 

معـــــــــــــودة�أن�gســـــــــــــّل�نصـــــــــــــالنا

 

فتغمـــــد�حeـــــV�zســـــ´باح�قبيـــــل 

 

��Äية�بحواش�مفيدة�ومطالعا±�ا�أكWاللغات�}ور�Pية�ترجمت�إ�Wخ�العر�يقول�السيد�الراديmا���إن�التوار

ي.  فائدة�من�}صل�الع̧ر

 



 ٧٥

 :� �يقصد �8ان �إن �}ورWية"؟ �بـ"اللغات �يقصد �ماذا �الراديmا�� �السيد �باطل،��سأل �فادعاؤه نmل�¢ية

املؤلفون�:نmل�¢ين�8ل)م�Vع®�فون�بأن�ثروة�اللغة�العرWية�باللغة�:نmل�¢ية�قليلة�جًدا�وال�يوجد�ف¤�ا�إال�

�}ورWية �اللغات Pإ�� �العرWية �التوار�خ �يظ)ر�تراجم
ً

�جدوال �ي�� �فيما �ندرج �ومتداولة، �عادية �كتب �بضعة

 ونصhب�اللغة�:نmل�¢ية�من�ذلك:

قم�الــــــــــــــــــــــــــــــر 

 املسلسل

 سنة�الطبع�واملدينة اللغة�ال)دف عنوان�الكتاب

 م١٨٤٠لي¹�غ،� ي�يةتالال تار�خ�حمزة�}صف)ا�ي.١

 م١٨٧٧بارßس،� الفر�سية املسعودي.٢

 م8١٨٩٤ان«�كن،� ي�يةتالال أبو�الفداء.٣

 م١٨٤٦ال¬سال،� ي�يةتالال تار�خ�الدول�:سالمية.٤

 م١٨١٠ارßس،�ب الفر�سية رسالة�:فادة�و�عتبار.٥

�ة�السلطان�صالح�الدين.٦� م١٨٥٥ليدن،� ي�يةتالال س

 ------------ :نجل�¢ية تار�خ�ابن�خلmان.٧

 ------------ الفر�سية كتاب��عتبار�ألسامة�بن�منقذ.٨

٩.cل�mخ�ال� م١٨٥٧دست�ن�فيلد،� }ملانية تار

�الل Pإ�� �البطر�ق �وابن �املك�ن �والتار�خ �مختصر�الدول �ترجم �8انوا�وقد �مؤلف¤�م �ولكن �أيًضا �}ورWية غات

 مسيحي�ن�لذلك�ال��عّد�ا�من�مؤلفات�املؤرخ�ن�العرب.

 



 ٧٦

�الالتي�ية� Pإ�� �ترجم �ãوالبا� �واحد �إال�كتاب �:نmل�¢ية Pإ�� �ي®�جم �لم �أنه �ا��دول �من �واÚً�ا �أصبح وقد

��¥�ا�علينا�السيد�الراديmا���لالستفادة�م��ا.���ا.�ما����الطر�قة�الV�ceش��ل�ير ��zبأن�يفتح����ع����وغ

 كره�قسم�لتعليم�الالتي�ية�والفر�سية�إن�8انت��ذه����النية�فإننا����ب�مطالب´نا�بتعليم�العرWية.

ي�نقلت� ولكن�السؤال�ا��قيقي��و��ل�يمكن�أن�نقول�ع��Pأساس�الكتب�املذ8ورة�إن�ثروة�التار�خ�الع̧ر

��املطبوعة�جانًبا،�ح�zeالكتب�املش)ورة�واملتداولة�إ��Pاللغات�}ورWية،�ضْع�التوار�خ�العرWية�النادر �ة�وغ

�أن� �يمكن �و�ل �كت«�م، �ترجمت �لغة �أي Pإ�� ��والط¹�ي،��}ث �وابن �خلدون �ابن �Vعرف �ا��ميع �ت®�جم، لم

�العرWية� �إ��Pاللغات�}ورWية،�يبلغ�عدد�التوار�خ �ثروة�العرWية�نقلت �الكتب�إن �ترجمة��ذه �بدون نقول

 نون�ألف�وثالثمائة،�و�ل�gغ¯�cترجمة�بضعة�كتب�تار�خية�عن�اللغة�العرWية.املذ8ورة����كشف�الظ

�بالك� �فما �Sن، zeح� �أورWا �إل¤�ا �تن´به �لم �املحدث�ن، �مؤلفات ��� �واملتمثلة ي �الع̧ر �للتار�خ �}صلية �وةÄال

 ة؟�باملؤلفات�}خرى،�أي�كتاب�من�مئات�}لوف�من�كتب�الرجال�وال®�اجم�ترجم�إ��Pاللغات�}ورWي

�ة����أورWا�لكن�لhست�م®�جمة�وفّضلت�أورWا�قراء±�ا�بلغ¦�ا�}صلية�ولم�Äي�بك طبعت�كتب�التار�خ�الع̧ر

 gعمل�برأي�السيد�الراديmا���باالستفادة�م��ا�م®�جمة.

 يقول�السيد�الراديmا���"إن�اللغة�العرWية�ال�تحتوي�ع��Pمعلومات�gع���ال)مة�وتمنح�الثقة�وا��ر�ة".

تقالل�م�¢ة�املعلومات�التار�خية�عندما�تقرأ�عن�ا��ر�ة�و�ستقالل����تار�خ�دولة�من�الدول�ا��ر�ة�و�س

ي�م��ء�¥�ذه�}مثلة،�ا��ر�ة�سيطت�من�دم�العرب�وال�gستطيع�أورWا� فذلك�يحّرك�املشاعر�والتار�خ�الع̧ر

� �صفحة �8ل ��� �املوجودة �و�ستقالل �وال�Åاعة �علو�ال)مة �أمثلة �تقّدم �أن �اليوم zeصفحات�ح� من

ي.  التار�خ�الع̧ر

�cمون�به�الن��،�8انوا�ملسو هيلع هللا ىلصوأعظم�مثال�ل»�ر�ة�من�أن�ال��ابة�رضوان�هللا�عل¤�م�وWالقدر�الذي�8انوا�يح®

 Vع¹ّ�ون�عن�آرا��م�بmل�حر�ة�لدرجة�أننا�ن®�دد����ذكر�ا�Sن.

 



 ٧٧

�cالن��Pة)�إ��والد�فقالت:�يا�للدخول����:سالم�باVع)ا�ع��Pعدم�قتل�} �ملسو هيلع هللا ىلصعندما�حضرت��ند�(أم�معاو

 محمد!�إن�رhWنا�م�صغاًرا�وقتل¦�م�كباًرا�يوم�بدر�فأنت�و�م�أعلم".

�أن� �يمكن �ال �كما �ا��مع �أمام �يخاطبه �8ان �عادًيا �°ªًصا �ولكن �عمر�وحزمه �شدة �عن �Vعلم ا��ميع

يخاطب�ح�zeصديقه.�وقد�قال�خالد�بن�الوليد�مفتخًرا�أن�ملكنا�(عمر�بن�ا�ªطاب)�ال�يمّ�¢�بي�نا،�إذا�

 أخطأ�نص»�ه،�وإذا�سرق�قطعنا�يده�وإن�لم�Vعدل�عزلناه.

عندما�أعلن�عامل�معاو�ة�ع��Pاملدينة�عن�خالفة�يز�د�وقال�إ¨�ا�سنة�أ¸ي�بكر�وعمر،�قام�°ªص�وقال�

 كذبت�ال�بل�سنة�كسرى�وقيصر.

 و�ناك�مآت�}مثلة�ال�ceتحّرك�مشاعر�ا��ر�ة�و�ستقالل.

�ل �فقط �تدرس ceال� �ا��ماعة �أن �ب�ن�ا��قيقة �فقط �بالوظيفة �اقتنعت ceوال� �الوظائف P�ع� »�صول

�}مور� �إال �أورWا �وفنون �علوم �من �gعرف �ال ceوال� �وصناعة، �وحرفة �تجارة �من �}خرى �املعاش أسباب

السطحية،�وال�تملك�الذوق�العل�c،�واستخدمت�8لمة�التعليم�العا���بطر�قة�خاطئة�ماذا�gستفيد�من�

��العرWية�أو�عدم)ا،�وإن�8انت�توجد�فما�فائد±�ا�ل)ذه�ا��ماعة،�إن�النقاش����وجود�العلوم�والفنون��

�التعليم� Pإ�� �تلفت �أن �استطاعت �ا��ديثة �الطر�قة �أن ��� �مسؤولو�الmلية �إل¤�ا �ين´به �لم ceال� النقطة

�ال� �املعاش �ال�يحتاجون �الذين �و}غنياء �و}مراء �الوظائف، Pإ�� �يحتاجون �الذين �أولئك �فقط :نmل�¢ي

إلنmل�¢ية،�ولكن�إن�8ان��ناك�التعليم�العرWية�والدي¯�cبجانب�التعليم�ا��ديث�لرأينا����ساحة�Vعتنون�با

 الكية�تذ8ارات�الطبقة�العليا�ا��اكمة.

�:نmل�¢ي� �التعليم �عن �املسلم�ن �نبعد �أن �رأßي �من �لhس �أذكر�أنه �أن �الضروري �من �املطاف �¨�اية و��

�إ��PالعرWية،�طبًعا��ذه�عداوة���� ��للعلوم�ونوّج))م��النقاش�تحق حق�الشعب�ولكن�أن�يدخل�����ذا

�P�ع� �واحدة �ولو�ذرة �يصرفوا �بأن �م��م �أحد �يتوقع �ال �بأن �الmلية �مسؤو�� �وقول ��س¬ب،���غ العرWية

 التعليم�العرWية"�ظلم�وقول�يجانب�العدل،�و�ذا�يظ)ر�خبايا�املشاعر����قلو¥�م.

 



 ٧٨

�فت �8انت �وإن �دي�نا �لغة �لhست �العرWية �بأن �ودبلوماسية�والقول �وخادع �عامي �قول �القرآن �تالوة كفي

�إال�بالتعليم� �ال�يمكن �القرآن �ف)م �بأن �أو�Vع®�فوا �القرآن، Pإ�� zeح� �ال�نحتاج �إننا �بوضوح �قولوا تاف)ة،

�ما� �حّد Pإ�� ��µيحة �تmون �قد �العرWية �ملعارضة �اتبعت ceال� �الطر�قة �فإن �8ل P�ع� �العرWية، �للغة العا��

 ولكن�يصدق�ع��Pذلك�قولنا:
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��العرWية�أث¬ت�أن�الشعب�قد�وصل�إ��Pآخر�درجة�من�الذل�وال)وان�ألن�أي�شعب�ال�يذل�إ��Pأن��وتحق

 Vعتقد�بنفسه�أنه�ذليل،�وقد�حصل�شعبنا�ع���Pذه�الدرجة.

 



 ٧٩

 حتو�اتف�رس�امل
 حاتصفال العناو�ن

 ۳ 8لمة�امل®�جمة
 ۷ حر�ق�مكتبة�:سكندر�ة

 ۱۴ ري بحث�مقدم�وضرو 
 ۱۴ اPQياة�املختصرة�ألKي�الفرج

 ۱۶ أول�من�أنكر�>ذه�اPQادثة�>و�غRن
 ۱۷ التوار�خ�العر\ية�يذكرون�أن�مصدر�>ذه�الرواية�^���[ور\يون 

 ۱۹ تحقيق�اPQادثة�حسب�قواعد�الرواية 
 ۲۳ تدل7س�املؤرخ-ن�[ور\ي-ن�وخداع�م 

 ۲۸ ما�^��مghلة�عبد�اللطيف�وحا��dخليفة؟
 ۲۹ الدعوى�بخطأ�اPQادثة�#ف?<اضية�وإثبات�دعوى�النفي

 ۳۰ التوار�خ�البدائية�لإلسالم
 ۴۵ �رواج�املكتبات�:سالمية

 ۴۸ خالد
 ۴۹ ب7ت�اPQكمة

 ۴۹ مأمون�الرشيد
 ۵۲ اPQكم

 ۵۳ نوح
 ۵۴ عضد�الدولة
 ۵۴ سيف�الدولة

 ۶۰ أول�مكتبة�عامة

 



 ٨٠

 ۶۰ دار�العلم���6مصر
 ۶۰ املكتبات�العامة�رواج 
 ۶۱ الرد�ع���السؤال�[ول  
 ۶۱ تار�خ�فارس�العلمي 
 ۶۳ م?<جمو�الكتب�الفارسية 
 stu۶۳ كتب�علم�التار�خ�الفار 
 ۶۴ كتب�علم�[خالق 
 ۶۴ كتب�فن�اPQرب 
 ۶۴ أوامر�وتوقيعات�ملوك�فارس 
 ۶۴ الرو�ات�والقصص�الفارسية 
 ۶۴ ألف�ليلة�رواية�فارسية�حًقا 
 ۶۵ كتب�مؤس�stzالديانات�الفارسية 
 ۶۵ كتب�الس}سكر�1ية 
 ۶۶ أسباب�دمار�املكتبات 
 ۶۶ دمار�مكتبة�مصر 
 ۶٦ تدم-<�التتار�للمكتبات 
 ۶۷ مرصد�>والكو�خان 
 ۶۷ ضياع�الكتب�القديمة 

 ۶۹ رواج�البيمارستانات����ا��كم�:سالمي
 ۷۰ اPQارث�بن�Aلدة 
 ۷۱ أول�بيمارستان 
 ۷۲ ل�طر�قة�و�دك���6العالجدخو  
 ۷۳ راتب�املف1ّش�العام�للبيمارستان 

 



 ٨١

 ۷۵ ندرة 
 ۷۵ البيمارستانات���6ع�د�املقتدر�با� 
 ۷۶ بيمارستان�ال��ن 
 ۷۶ البيمارستانات�املؤقتة 
 ۷۶ بداية�طر�قة�#ختبار 
 ۷۶ ا�Qّراح�والطب7ب�يحمالن�الش�ادة 
 ۷۹ النور�ة 
 ۸۴ أبو�اPQسن�كشكرايا 
 ۸۴ أبو�اPQسن�كشكرايا 
 ۸۵ أبو�الفرج 
 ۸۵ إبرا>يم�بن�بكس 
 ۸۵ سعيد�بن�>بة�هللا 
 ۸۵ أم-ن�الدولة�بن�تلميذ 

 ۸۷ علم�امليmانيmا�واملسلمون 
 ۹۶ رأي�راديmا���عن�إحياء�العلوم�العرWية

 

 


