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وتقدير شكر

أرجاء كل ويف البعيد املايض إىل أعاَدتني وُممِتعة طويلة رحلة الكتاب هذا تأليف كان
لهم ُممتنة وأنا الطريق طول عىل الناس من كثري ساَعدني وقد املتوسط. البحر منطقة
وكيلتي، إىل بالشكر أتوجه يشء، كل وقبل أوًال ودعمهم. توجيهاتهم عىل عظيًما امتنانًا
موريل جورج وإىل بها؛ تعقُّ عىل َعتني وشجَّ الكتاب فكرة عىل أثنَت التي برايان، فيليسيتي

اك. الرشِّ من كثريًا جنَّبني نحٍو عىل يل توجيهها وعىل الدقة، البالغ تحريرها عىل
ولكن والوسطى، القديمة العصور يف العلماء حول يدور الكتاب هذا يف ما كل
من كوكبة إىل فيها كله الفضل يعود بإنجازاتهم واالحتفاء رحالتهم تتبُّع عىل قدرتي
ل امُلفصَّ بحثهم خالل من متاحة، املعلومات هذه جعلوا الذين املعارصين والباحثني العلماء
توجيهات يت وتلقَّ يل، إلهام مصدر منهم كثريون كان لقد للتاريخ. الرائعة وتسجيالتهم
التي وخربته وقته من منحني فيما للغاية سخيٍّا برينت تشارلز األستاذ كان بعضهم. من
كان مثلما عظيمة، قيمة ذات األولية امُلسوَّدات إحدى عىل تعليقاته وكانت لها، نظري ال
جعلني لقد املتميزة. املهنية مسريته خالل كتبها التي واملقاالت الكتب من الضخم العدد
الذي األساس هي الرائعة مكتبته وكانت واربورج معهد يف كبري ترحيب موضع أنني أشعر
نوتون فيفيان األستاذ وتكرَّم املاضينَي. العاَمني خالل لندن يف كنُت عندما عليه اعتمدت
لعلماء الشكر ويمتد أسئلتي؛ عن وأجاب جالينوس عن املوسوعية معرفته عىل أطلعني بأن
وإريك وولف، وجورج والالتيني، العربي بطليموس ومرشوع جوست ديفيد آخرين؛
املرشوع يف دوندي وكريستينا كاندال، دي روكا ديال وجريي روجان، ويوجني كواِكل،
ِنجاز ونسيمة عرش»، الخامس القرن يف الكتب تجارة «مرشوع اسم يحمل الذي الرائع
يُنىس ال الذي تعليمه عىل جيجليوني وجويدو املمتازة، تصحيحاتهما عىل ساتشيت وباولو
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الوطنية مارك سان بمكتبة يتعلق فيما يل توجيهها عىل مينوزي وسابرينا الالتينية، للُّغة
فصيل بقراءة له تفضُّ عىل نورويتش جوليوس وجون عرش، الخامس القرن يف وفينيسيا

أنا. أخطائي مجملها يف هي عملهم تأويل يف ارتكبتُها أخطاء وأي بصقلية. الخاص
لكل ُممتنة وأنا الكتاب هذا تأليفي أثناء واملتاحف املكتبات من كثريًا زرت لقد
برييز كوميندادور لوز ماريا أنحائها؛ يف طريقي س تلمُّ يف ساعدوني الذين األشخاص
الجميلة املجموعة عىل أطلعني الذي ماكدونالد ويل للمرتجمني، طليطلة مدرسة مكتبة يف
مارك سان مكتبة يف شارَّا وإليزابيتا أكسفورد، يف العلوم تاريخ متحف يف لألسطرالبات
يف يل عونًا كانوا الذين واملوظفني الربيطانية، املكتبة يف هريتس ليمرب كارين ود. الوطنية،
بوديل، مكتبة يف العاملني جميع إىل بالشكر أتوجه األول املقام يف ولكن واربورج، مكتبة
لوزانو، جوميز وإرنيستو أوتول، ونيكوال هاريس، وكولن ِبنفيلد، باركر بروس وبخاصة

أثانسون. ومايكل هيربون، وستيفن براون، وآالن
يف بربيطانيا لألدب امللكية والجمعية جريوود مؤسسة من جائزة نييل منحني لقد
املؤسستنَي لكلتا للغاية ُممتنة وأنا وماديٍّا؛ نفسيٍّا هائلة، َدفعة مرشوعي من ُمبكِّرة مرحلة

الثمينة. نصائحها عىل لألدب امللكية الجمعية مديرة روزنربج، وملويل
عىل وقدرتهم وصربهم امُلنقطع، غري دعمهم عىل وأصدقائي ألرستي جدٍّا ُممتنة وأنا
بشكر وأتوجه عام. بعد عاًما املختلفة، مراحله خالل بالكتاب ُمتواِصل اهتمام إظهار
تمكيني عىل وجيني وليفي فيه، العمل مواصلة عىل إياي لحثهما وآدم ساشا إىل خاص
لحقيبتي، حامًال وأحيانًا ممتاًزا بحثيٍّا ُمساِعًدا كونه عىل جي وجيه فيه، العمل متابعة من
وجوانا وألكسندرا، وكامريون، وتشارلوت، وروب نيكيس، وكاثرين دوتي، أيًضا وأشكر
يل إلهام مصدر كانوا الذين ولورا، وجينيفيف وجوني، ولويس، موريس، وتوماس كافينا،
التاريخ. حبَّهما يل مشاركتهما عىل والديَّ إىل بالشكر وأتوجه الطريق. طوال عوني وشجَّ

غالبًا. الذهن وشاردة أحيانًا، غائبة ألم لهن تحمُّ عىل بناتي وأشكر
يشء. كل عىل ميكيل، أشكر األول املقام يف ولكن
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متهيد

مجموعة يرسم (١٤٨٣–١٥٢٠) سانزيو رافاييللو الشاب الفنان بدأ ،١٥٠٩ عام مطلع يف
عمق يف الخاصة، الثاني يوليوس البابا مكتبة جدران عىل (الفريسكو) الجصية الرسوم من
آنجلو، مايكل الكبري، رافاييل ُمناِفس استلقى سيستينا، كنيسة يف الجوار، يف الفاتيكان.
السقف عىل لريسم الهواء؛ يف األقدام مئات ارتفاع عىل ضخمة، سقالة فوق ظهره عىل
وتحت روما، يف أوَجه بلغ قد النهضة عرص كان آلدم. الحياة يهُب وهو للرب هائلة صورة
القديم. اإلمرباطوري ماضيها مجد تستعيد العظيمة املدينة كانت يوليوس، البابا رعاية
«ستانزا التوقيع لقاعة األربعة الجدران عىل رافاييل رسمها التي الفريسكو لوحات أظهرت
الفئات وهذه أسفلها، األرفف عىل موضوعة كانت التي للكتب األربع الفئات سنياتورا» ديال
التي بالفلسفة، الخاصة الفريسكو لوحة يف والشعر. والقانون والفلسفة الالهوت علم هي
مبتعدًة، تنحرس ُمقبَّبة أقواسضخمة ثالث رافاييل رسم أثينا»،١ «مدرسة اآلن عليها نُطِلق
يقود الرخام من عريًضا ودَرًجا الجانبنَي عىل وأبوللو منريفا الرومانيَّني اإللَهني وتمثاَيل
املعماري التصميم فإن وبالقطع هندسيٍّا.٢ شكًال يتخذ ببالٍط ُمبلَّطة أرضية إىل نزوًال
دتها جسَّ التي واألفكار الثقافة ولكن والضخامة، واملهابة بالجرأة يتسم فهو روماني؛
وبدون شك بال هي، اللوحة أنحاء يف بعناية عت تجمَّ التي والخمسون الثماني الشخصيات
محورية كانت التي القديمة األفكار اكتشاف بإعادة احتفاء فهي يونانية؛ تقريبًا، استثناء
يف وأرسطو أفالطون وقف عرش. السادس القرن خالل روما يف الفكرية األوساط لدى
إليها أفالطون يُشري التي الزرقاء، السماء الخلفية ويف ضخمة، قوس تحت تماًما، املركز
د يُجسِّ ما وهو منه، أسفل األرض نحو أرسطو يد حركة تتجه بينما أعىل، إىل سبَّابته رافًعا
فهم عىل الثاني وإرصار والقداسة، باملثالية األول انشغال الفلسفيتنَي؛ نزعتَيهما بإتقان
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ورثتها كما القديمة، للفلسفة الكامل النطاُق بتفاخٍر ويُعَرض حوله. من املادي العالم
ُمتألِّق. بلون اإليطالية، اإلنسانية النزعة

الفريسكو، لوحة يف رة امُلصوَّ األخرى الشخصيات كل هوية بالضبط يعرف أحد ال
يتفق لقرون. الباحثني اهتمام عىل الشخصيات تلك هويات حول املجادالت واستحوذت
نظرية بإثبات املنشغل اليمني، جهة اللوحة مقدمة يف األصلع الرجل أن عىل الناس معظم
كرة ويحمل تاًجا، يضع والذي بجواره الذي الرجل أما إقليدس،٣ هو بفرجار، هندسية
الجغرافيا يف بمؤلفاته مشهوًرا الوقت ذلك يف وكان شك، دون بطليموس فهو أرضية،
أن قبل القديم، العالم يف هويتها ُحدِّدت التي الشخصيات كل عاشت الفلك.٤ من أكثر
يسار إىل واحدة. شخصية عدا األقل؛ عىل عام بألف الفريسكو لوحة رسم يف رافاييل يبدأ
املسلم العالم إنه يكتبه. ما لريى فيثاغورس كتف فوق يميل عمامة يرتدي رجٌل اللوحة،
األلف لتُمثِّل عليها التعرف أمكن التي الوحيدة الشخصية (١١٢٦–١١٩٨)؛ رشد ابن
الوحيدة الشخصية أنه كما رافاييل، وزمن القدماء اإلغريق فالسفة آخر بني الواقعة عام
هؤالء الفرتة. هذه يف ازدهر الذي بالنشاط امُلفَعم الحيوي العربية املعرفة تقليد تُمثِّل التي
العربية، باللغة تدوينهم بينهم جمع ولكن وأصولهم، معتقداتهم تبايَنت الذين الباحثون
بعملهم لها ومعدِّلني أخرى بتقاليد إياها مازجني ُمتَِّقدة، اإلغريق علوم جذوة عىل أبَقوا

النهضة. عرص إىل القرون عرب ونقلها بقاءها فكفلوا وعبقريتهم؛ الدءوب
يف أمضيته الذي الوقت طوال والتاريخ القديمة والرومان اإلغريق حضارة درسُت لقد
العصور يف العربي العالم تأثري عن شيئًا مرحلة أي يف أتعلم لم ولكني والجامعة، املدرسة
الرسد وكأن فبدا األوروبية. الثقافة عىل األمر، واقع يف خارجية حضارة أي يف أو الوسطى،
ثم الرومان، بعدهم ومن اإلغريق، «عاش النسق: هذا عىل سار قد العلم بتاريخ املتعلق
العرصالكالسيكي بني تفصل التي السنة األلف بساطة بكل ُمتجاِهًال عرصالنهضة.» كان
من كبري قدر ثمة يكن لم أنه الوسطى العصور تاريخ ُمقرَّرات من عرفت النهضة. وعرص
من اآلتية للكتب حدث عما أتساءل وبدأت الحقبة، تلك يف الغربية أوروبا يف العلمية املعرفة
من تصمد؟ أن استطاعت كيف والطب. الفلك وعلم الرياضيات تتناول التي القديم العالم

عليها؟ الحفاظ كفلت التي اآلمنة املالذات كانت أين وترَجمها؟ نسخها أعاد الذي
إنجلرتا من يل وصديقة أنا سافرت عمري، من والعرشين الحادية يف كنُت عندما
من الرومانية اليونانية املعابد عن بحثًا نجري كنا القديمة. الفولفو بسيارتها صقلية إىل
الجو وكان نابويل، يف الطريق ضَللنا رائعة. مغامرة كانت الثالثة. للسنة أطروحتَينا أجل
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وأَكْلنا بومبي يف مشدوهتنَي ووقفنا ُمواَعدتنا، وطلبوا الرشطة رجال وأوقفنا روما، يف حارٍّا
أسابيع وبعد وأخريًا، بيستوم، يف جامويس لبن من املصنوعة املوتزاريال من لبنية كرات
الفور عىل شَعْرنا صقلية. إىل وصلنا مسينة، مضيق عرب قصرية عبَّارة ورحلة الطريق عىل
عىل تستحوذ دة، وُمعقَّ غريبة، جاذبية ذات كانت إذ إيطاليا؛ بقية عن املدينة باختالف
ُمتعاِقبة حضارات خلََّفتها التي العالمات كانت إذ تاريخها؛ طبقات بنا أحاطت االهتمام.
أثينا معبد أعمدة رأينا رسقسطة، كاتدرائية يف صخري. سطح عىل طبقات مثل باهرة،
سنة ٢٥٠٠ بعد قائمة تزال ال امليالد، قبل الخامس القرن يف بُنِي الذي األصيل، اليوناني
عندما ،٨٧٨ عام يف مسجد إىل ُحوِّلت قد كانت الكاتدرائية أن كيف وعرفنا نصبها. من
من قرننَي بعد ًدا ُمجدَّ مسيحية كنيسة صارت وكيف املسلمني، سيطرة تحت املدينة كانت
تُمثِّل كانت صقلية أن الواضح من كان السلطة. زمام النورمانديون أخذ عندما الزمان،
لألفكار، وتبدُّل تباُدل فيه يحدث كان مكانًا السنني، مئات مدى عىل للثقافات التقاء نقطة
بني العالقة هو رحلتنا تركيز محور كان تتصادم. العوالم كانت حيث والكلمات، والتقاليد
واإلسالمية، البيزنطية، الالحقة؛ الثقافات إسهامات ولكن والعمارة، والرومان اإلغريق دين
ُمماِثًال دوًرا لعبَت التي األخرى األماكن بشأن أتساءل وبدأُت بارزة. كانت والنورماندية،

األماكن. تلك بها تطوَّرت التي والكيفية األفكار، تاريخ يف
درجة لنيل أبحاثي أُجري كنُت عندما السطح عىل الظهور األسئلة هذه عاَوَدت
دي جون د. مكتبة بمنظور العرصالحديث، أوائل إنجلرتا يف الفكرية املعرفة عن الدكتوراه
واآلرسة، الغريبة الشخصية ذو دي، كان بالفيلسوف). األوىل إليزابيث وصَفته الذي (الرجل
القرن ألواخر الفكري العالم عرب تُنىس ال رحلة يف أخذني فقد أعوام؛ لعدة الدائم رفيقي
يف الكتب من ا حقٍّ عاملية مجموعة أول ع جمَّ االستثنائية، املهنية مسريته أثناء السادسعرش.
اإلمرباطورية مفهوم وأدخل الجديد، للعالم استكشافية لرحالت التخطيط يف وعاَون إنجلرتا،
املالئكة يستحرض أن وحاَول الفالسفة، حجر عن وبحث التقويم، وأصلح الربيطانية،
أنحاء كل إىل — الكتب من ومئات أطفاله من والعديد وخدُمه، زوجته وبصحبته — وسافر
التاريخ شملت املوضوعات من كبرية مجموعة كتبه يف باستفاضة تناَول كذلك أوروبا.
عىل املساعدة إنجازاته أهم أحد وكان والسحر. والخيمياء واملالحة والتنجيم والرياضيات
كان أين ولكن .١٥٧٠ سنة «العنارص»، إقليدس، ألطروحة إنجليزية ترجمة أول إعداد
إقليدس تدوين بني سنة ٢٠٠٠ مدة خالل به يعتني كان الذي ومن قبَلئٍذ النص هذا
دي صنعه الذي الفهرس أدرس كنت بينما لندن؟ يف له دي ونرش اإلسكندرية يف له
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إىل تطرَّقت التي تلك وخاصًة كتبه، من ا جدٍّ كبريًا عدًدا أن الحظت ،١٥٨٣ عام يف ملكتبته
قد كنُت التي األشياء مع توافًقا هذا وشكَّل عرب. علماء يد عىل ُكِتبت العلمية، املوضوعات
الوسطى، العصور يف اإلسالمي العالم يف يجري كان عما فكرة وأعطاني صقلية يف رأيتُها
تاريخ أن أُدِرك بدأُت التقليدي. الغربي النهج تتجاوز وجعلها للتاريخ رؤيتي بسط مما
أبعَد مُلقاَربٍة رضورة ثمة وأن السياسة، أو الدين أو الثقافة بحدود محصوًرا ليس األفكار

كامًال. إدراًكا األمر إدراك أجل من مًدى؛
من لكتاب خطة شكل عىل تدريجيٍّا التبلور يف آخذة عقيل، ثنايا يف األفكار هذه ظلَّت
موضوع وألنه الوسطى. العصور عرب رحلتها يف القديمة العلمية األفكار يتتبع أن شأنه
مراكز عرب تمر وهي تقدُّمها وأرصد ُمحدَّدة نصوص بضعة عىل أُركِّز أن قررُت ضخم،
الدقيقة»، «العلوم أكثر وبتحديد العلم، تاريخ عىل تركيزي وبفضل الرئيسية. املعرفة
إطارها، ويف والطب.٥ الفلك وعلم الرياضيات هي موضوعات ثالثة معالم بوضوح تحدَّدت
كتب جالينوس. الطب ويف بطليموس، الفلك ويف إقليدس، الرياضيات يف عباقرة: ثالثة برز
وكتاب «العنارص» أطروحة ملوضوَعيهما، شامَلني استعراَضني وبطليموس إقليدس من كلٌّ
لذا النصوص؛ من مئات كتب إذ تعقيًدا؛ أكثر مسألة كان جالينوس أن إال «املجسطي»،
الدوائر إىل باإلضافة اإلسكندرية، يف التعليمي املنهج شكَّلت التي تلك عىل أُركِّز أن قررُت
هيكل جميعهم البارزون الثالثة الرجال هؤالء حدَّد والصيدلة. بالترشيح امُلتعلِّقة العامة
فيه يعملوا أن امُلستقبَليِّني للعلماء يمكن إطاًرا وصنعوا ومحتواها، بهم الخاصة املوضوعات
واستُعيض بطليموسوجالينوس نظريات من العديد ُرِفض الحني ذلك ومنذ السنني. ملئات
األخالط عن جالينوس نظرية زالت فما وإرثهما. تأثريهما يف جدال ال ولكن بأخرى، عنها
بطليموس دراسة وظلَّت الحديث. التكمييل الطب يف وكذلك التقليدي التبتي الطب يف باقية
فهمه ويمكن موثوق املادي العالم إن القائلة «فكرته وكذلك باقية، الثابتة النجوم عن

الرياضيات.»1 بواسطة
بكاملها الزمن، اختبار أمام إلقليدس «العنارص» أطروحة صمدت النقيض، عىل
الهندسية النظريات وبقيت العرشين، القرن يف الدرس قاعات يف تُدرَّس فكانت تقريبًا؛
قبل الرابع القرن يف عليه كانت الذي نفسه بالقدر ومناسبة صحيحة عليها احتوت التي
مصطلحات تستخدم التي الربهنة، يف إقليدس طريقة عىل نفسه األمر وينطبق امليالد.
ذلك منذ العلمية للكتابة نموذًجا ظلَّت بيانية)، (رسوًما وبراهني وافرتاضات ُموَجزة، تقنية
اعتماًدا العلوم ممارسة يف ريادي بدور وبطليموس إقليدسوجالينوس اضطلع لقد الحني.
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ملا الزاوية أحجار الواضح؛ والتواصل الفكرية والرصامة والدقة والتجريب املالحظة عىل
العلمية». «الطريقة باسم يُعَرف

كان أمامي. القصة به فت تكشَّ الذي التنظيم بقدر ُفوجئُت بجدية، البحث بدأُت عندما
التطور يف آخذة القديمة الفكرية التقاليد فيه كانت إذ واضحة؛ انطالق نقطة ٥٠٠ عام
دخول وشك عىل العلمي البحث كان حينما الوسطى، العصور يف السائدة التقاليد نحو
أدراَجنا عائدين مختلفة، مدينة حول التالية الفصول من فصل كل يتمحور جديدة. حقبة
هنا، من بها. ُكِتبت التي النصوصوالكيفية فيه ُكِتبت الذي الوقت لنرى اإلسكندرية إىل أوًال
حيث والقسطنطينية، سوريا إىل وصوًال املتوسط البحر رشق عرب النصوص تلك تناثَرت
حينها كانت التي بغداد مدينة من الباحثون بدأ عندما التاسع، القرن حتى هناك بقيت
عليها الحصول إىل يسعون الشاسعة، اإلسالمية اإلمرباطورية عاصمة وكانت العهد، حديثة
العلمية. الكتشافاتهم أساًسا احتوتها التي األفكار ويستخدمون العربية إىل ليُرتِجموها
مدنًا ألهمت الوقت وبمرور القديمة، العصور منذ للمعرفة حقيقي مركز أول بغداد كانت
جنوب يف تقع التي قرطبة، كانت العلم. ل وتُموِّ مكتبات تبني لكي العربي العالم أنحاء يف
أعمال رعايتهم تحت ُدرِّست الذين األُمويون، يحكمها وكان املدن، هذه أهم هي إسبانيا،
العلماء. من أجيال يد عىل نت وُحسِّ أفكارهم نُوِقشت وفيها وجالينوس وبطليموس إقليدس
يف املسيحيون بدأ وعندما إسبانيا، يف أخرى مدن إىل النصوص هذه أُخذَت قرطبة، ومن
الذي واملكان للرتجمة ا مهمٍّ مركًزا طليطلة أصبحت اإليبريية، الجزيرة شبه احتالل إعادة

املسيحي. الالتيني العالم إىل النصوص تلك منه دخلت
أخرى أماكن تُوَجد كانت ولكن النصوص، سلَكته الذي الرئييس الطريق هو هذا كان
سالرينو، كانت والغربية. والعربية اإلغريقية الثقافات فيها تالقت الوسطى العصور يف
كانت وإن العربية، (باللغة الطبية النصوص فيه تُؤَخذ مكانًا إيطاليا، جنوب يف الواقعة
لذلك، ونتيجة الالتينية؛ إىل وتُرتَجم أفريقيا شمال من جالينوس) من باألساس مستمدة
نرش يف حيويٍّا دوًرا العبًة لقرون، األوروبية الطبية الدراسات مركز سالرينو، أصبحت
إذ وإقليدس؛ بطليموس إىل جالينوس من االهتمام ل تحوَّ بالريمو، يف ذلك، وبعد الطب.
الالتينية، إىل اإلغريقية من مبارشة و«املجسطي» «العنارص» من نُسًخا العلماء ترجم
يف امُلتفرِّقة الثالثة املسارات اجتمعت أكرب. دقة تحقيق يف أمًال العربية النُّسخ ُمتجاِوزين
عرش، الخامس القرن من األخري النصف يف تصل املخطوطات بدأت حيث البندقية، مدينة

للطباعة. جاهزة األوىل للمرة لتُصِبح
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ُدرَست التي املدن بتلك االلتزام ولكن أخرى، مدن إدراج بمقدوري كان بالطبع
وقد الهائلة. القصة هذه يف الطريق أضل ال كي سبيل أفضل بدا نصوص فيها وتُرجَمت
للمعرفة. مركًزا تُشكِّل التي األشياء حول لالهتمام امُلثرية األسئلة بعض اختيارها طرح
يف يُدَرس لم العلم ذلك ولكن القديمة، للنصوص رئيسيٍّا ُمستوَدًعا القسطنطينية كانت
ترجمة فيه حدثت مكانًا تكن لم أنها كما الدقة. أو األصالة من درجة بأي مكان أي
ُمساِعد، دور يف فقط تربز األسباب، لهذه وهي، نوع، أي من نطاق أي عىل نقٌل) ثَمَّ (وِمن
إقليدس ألعمال نَُسخ عن البحث عند والخلفاء العلماء إليه يأتي كان الذي املكان بوصفها
اإلسكندرية مكان الذهبي القرن عىل الواقعة املدينة أخذت ربما وجالينوس. وبطليموس
العلمية؛ باملعرفة األمر تعلَّق عندما باهتًا ظالٍّ كانت ولكنها واملكانة، السلطة ناحية من
وبالريمو وسالرينو طليطلة كانت لإلبداع. مركًزا النصوصوليست عىل للحفاظ مركز فهي
درجة ثمة كان أيًضا ولكن املسيحية، بأوروبا العربية الثقافة فيها احتكَّت التي األماكن
من كبري بقدر هذا أُناِقش لم ذلك، ومع الصليبية. الحمالت أثناء سوريا يف التبادل من
أعمال أو «املجسطي» كتاب أو «العنارص»، أطروحة أن عىل دليل ثمة ليس ألنه التفصيل

هناك. تُرجَمت التي الكتب ضمن كانت الرئيسية جالينوس
تاريخ خالل سبيل إيجاد فإن اقتفاؤه، يسهل القصة لهذه األسايس الرسد كان وبينما
فقد األهمية، بالغة كانت النصوص تلك وألن كذلك. يكن لم امُلتشاِبك الكثيف املخطوطات
والتوصل ببعض بعضها صلة استنتاج كان ما وعادًة نص؛ كل من عديدة نَُسخ أُنِتجت
يُنَسخ نص كل كان الطباعة، آلة ظهور وحتى تحديٍّا. يُمثِّل أمًرا خاللها واضح طريق إىل
التقاليد دراسة إن وأخطائه. بخصائصه اآلخر، عن مختلًفا منها نص كل كان لذا باليد.
يُمِكنني فرًعا ليس وهو التاريخ، يف تماًما بذاته ُمستِقل املعرفة من فرع دة امُلعقَّ النصية
وأصنع انتقائية أكون أن عيلَّ لزاًما كان بالرسد، ُملتِزمة أظل وحتى فيه. الخربة أزعم أن

العظيمة. الكتب لهذه الثرية املخطوطات سجالت من طة ُمبسَّ صيًغا
فاكتشاف ماضينا. يف األروع الجانب بمنزلة يل بالنسبة األفكار تاريخ كان َلطاملا
نقلوا وكيف والكون، كوكبنا حول الجوهرية األسئلة مع الناس بها تعاطى التي الطريقة
إن للغاية. ُمثري أمر لهو الفكرية؛ املعارف نطاق عوا ووسَّ الالحقة األجيال إىل نظرياتهم
املكتبات أرفف عىل باملعرفة زاخرة كتب يف محجوب التاريخ من النوع هذا من كبريًا قدًرا
والكتابة واسعة نظرة وبإلقاء النحو. هذا عىل األمر يكون أن ينبغي ال ولكن البحثية،
التاريخية والتفصيالت العلمي املحتوى عىل الرتكيز من بدًال والقصص، الشخصيات عن
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ال املثال، سبيل عىل األفكار. تاريخ يف الحياة بث املمكن من األكاديمية، الكتب يف املوجودة
إدراك أن إال الفلك، بعلم لة ُمفصَّ معرفة دونما للكون بطليموس نموذج فهُم أحَدهم يسع
خاللها نجوُب رحلة يف يأخذنا بذلك فالقيام وجذَّاب. هادف أمر هو ره تطوُّ ومتابعة أهميته
كيف بالضبط نكتشف كي ُمعيَّنة أوقات يف ُمعيَّنة أماكن عىل الرتكيز مع الوسطى، العصور
التاريخي الرسد حدود تتسع الطريقة، بهذه العلمية. األفكار هذه وتحويل نقل جرى وملاذا
اإلسالمي العالم من لكل الكبري اإلسهام عىل ضوء تسليط طريق عن الغربي التقليدي
الواقعة السنة األلف عن الناقصة املعلومات لتكُمل املسيحيني؛ الوسطى العصور وعلماء
أخرى ثقافات من نظريات إدراج املمكن من هذا وجعل النهضة». و«عرص «الرومان» بني
أضَحت بحيث والطبي والفلكي الريايض الفكر يف تدريجيٍّا النظريات تلك انصهرت وقد
وصلتا اللتنَي املوضعي الرتميز وفكرة الهندية-العربية األعداد فكرة مثل أفكار منه. جزءًا
الحايل. وقتنا يف العالم أنحاء كل يف تُستخَدمان اإلسالمية، اإلمرباطورية عرب الهند، من إلينا
شبكة جليٍّا لك تتضح أوسع، زاوية من التاريخ عىل نظرة وتُلقي قليًال تتمهل عندما
لرتاثنا وأوضح وأدق أوسع رؤية إياك مانحًة املختلفة، الثقافات بني دة امُلعقَّ االرتباطات

الفكري.

هوامش

االهتمامات ذوي األفراد من فضفاضة دائرة وإنما الحديث، باملعنى مدرسة ليست (١)
السنني. من مئات لعدة داَم درايس تقليد الحالة، هذه يف وكذلك، املتشابهة، األكاديمية

والذي املعماري، بالتصميم رافاييل نصح قد برامانتي يكون أن املحتمل من (٢)
الجديدة. بطرس القديس لكاتدرائية رؤيته يوليوس للبابا ليُظِهر رافاييل استخدمه

ألرشميدس. الشخصية هذه إن أيًضا قيل فقد ذلك ومع (٣)
الفلك عالم بطليموس كالوديوس أن ً خطأ الباحثون اعتقد النهضة، عرص يف (٤)
٣٠ق.م. عام إىل ٣٠٥ عام من مرص حكمت التي البطاملة ساللة أفراد من كان والجغرايف
«الفلسفة مظلة تحت العلمية املوضوعات انضوت والوسطى، القديمة العصور يف (٥)

املادي. العالم يف بحث أي بها ويقصد الطبيعية»؛
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الكبري االختفاء

نشوء يف أسهموا أن النتيجة فكانت اليوناني العالم من اليونانيون العلماء ُطِرد
واللغات والعربية الالتينية إىل العربية الكتب الحًقا وتُرجَمت العربي. العلم
ذلك األقل، عىل معظمه لنُقل أو اليوناني، العلم سلك وقد الحديثة. األوروبية
للُمبتِكرين باالمتنان نشعر أالَّ علينا ويجب إلينا. يصل كي امُللتَف الطويل الطريق
الرتاث نقل يف دوًرا لعبوا الذين أولئك بفضل نعرتف أن كذلك علينا بل فحسب،
عليه نحن ما إىل ِرصنا وبذلك وعناد، شجاعة من أُوتوا ما بفضل إلينا القديم

اآلن.
الحديثة» واملدنية القديم «العلم سارتون، جورج

العرص رجال بمعظم ت زجَّ قد اليونانية الكنيسة كانت ميالدية، ٥٠٠ عام بحلول
نشاط أو عقائدي، أو تنظيمي أو تبشريي نشاط يف إما خدمتها، إىل املوهوبني

خالص. تأميل
الوسطى» العصور يف املادي «العلم جرانت، إدوارد

كنت ماذا ميالدية، ٥٠٠ عام يف املتوسط البحر عالم عىل نظرة تُلقي أن لك ُقدِّر لو
ليظهر وسعه يف أقىصما يبذل روما، يف عرشه عىل رشقيٍّا قوطيٍّا ملًكا سرتى كنت سرتى؟
روما أمجاد جديد من يصنع القسطنطينية، يف إمرباطوًرا سرتى كنت اإلمرباطور. بمظهر
كنت نفسه، الحضارة مهد يف الجنوب، يف وبعيًدا البوسفور، شواطئ عىل اإلمرباطورية
حدوده عىل تنتهي ال التي الحرب يف التالية لخطوته يُخطِّط فارسيٍّا، شاهنشاه سرتى



املعرفة خريطة

فيه تنكمش كانت عامًلا باالرتباك، حافًال عامًلا التغيري، طابعه عاَلًما سرتى كنت الشمالية.
ما عىل اليسري النذر سوى يقيني هو ما األمور من فيه يُعد ولم املكتبات وتُحَرق املدن،

يبدو.
وراء السعي أو النصوص عىل بالحفاظ يتعلق فيما ُمواِتية الظروف هذه تكن لم
أن أجل من ثابتًا وتمويًال فرديٍّا واهتماًما سياسيٍّا استقراًرا يتطلب األمرين فكال املعرفة؛
جيوبصغرية صمدت ذلك، ومع ميالدية، ٥٠٠ عام يف نادرة كانت األمور هذه وكل يزدهر؛
الحقيقة ولكن القدامى، أسالفنا من عظيمة ثروات ورثنا لقد كثرية. كتب وُحفَظت للمعرفة
الحادي القرن إىل الطويلة الرحلة يف ضاعت القديمة الثقافات من عريضة قطاعات أن هي
إسخيلوس، كتبها مرسحية ثمانني من مرسحيات سبع يسري؛ جزء إال ينُج فلم والعرشين؛
مرسحية عرشة وثماني سوفوكليس، كتبها مرسحية وعرشين مائة من مرسحيات وسبع
تماًما، اآلخرين الُكتَّاب من العديد واختفى يوربيديس. كتبها مرسحية وتسعني اثنتني من
الخامس، القرن أواخر يف أخرى. أعمال يف كالطيف عابرة إشارات إىل ِذكرهم واختُزل
شعريٍّا اقتباًسا ١٤٣٠ بلغ األدبية املختارات من ضخًما ا كمٍّ ستوبايوس يُدعى رجٌل جمع
أما فمفقود. األعمال باقي أما باقية؛ تزال ال أعمال من فقط اقتباًسا ٣١٥ منها ونثريٍّا،
جالينوس كتاب مثل مهمة أعماًال فإن ذلك ورغم بقليل، حاًال أفضل فكان العلم، إىل بالنسبة
مركزية نظرية عن أرسطرخس وبحث املناجم»، «عن ثاوفرسطس وكتاب الربهنة»، «عن
ضاعت قد باقيًا) ظل لو جذريٍّا تغيريًا الفلك علم مسار سيُغريِّ كان ربما (الذي الشمس
إلقليدس، «العنارص» أطروحة ومنها الضياع، من نَجت التي النصوص الزمن. عرب كلها
من السنني من آالف نتاج هي جالينوس، كتابات ومجموعة لبطليموس «املجسطي» وكتاب
واملرتجمني، الكتبة من أجيال عقول بواسطة احتوتها التي األفكار حت نُقِّ امُلرتاِكمة. املعرفة
أواخر يف تدريجيٍّا، أسماؤهم ُمحيَت العربي العالم يف حاذقني علماء يد عىل وبُسَطت ونُقَلت

التاريخ. سجل من النهضة، وعرص الوسطى العصور
يف كان ذلك أن ورغم الكتب، السرتداد األحيان بعض يف تُبذل كانت محاوالت ثمة
وحسب تختفي. أن للمعرفة ببساطة يمكن أنه بخطر دراية عىل الناس كان قديمة، أزمنة
ونفقات جمة متاعب «كابَد (٥١–٩٦) دوميتيان اإلمرباطور فإن سويتونيوس، أورده ما
املجلدات عن مكان كل يف والتفتيش بالكتب، املحرتقة املكتبات تزويد إعادة عملية يف كثرية
الباقية الوحيدة املخطوطات وتصحيحها.»1 لنسخها اإلسكندرية إىل كتبة وإرسال املفقودة،
من صغرية أجزاء هي تقريبًا) ميالدية ٥٠٠ عام (قبل القديم العالم يف فعًال ِصيغت التي
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يف الربديات» «فيال من اللفائف مرصوبعض يف للنفايات مكب يف عليها ُعِثر الربدي أوراق
يف أخرى أو مرحلة يف ُصنَعت ُمستنَسخة مخطوطة هو آخر يشء كل هريكوالنيوم.١ مدينة
أسواق ذلك وصاَحب القديم، العالم يف مزدهرة صناعة الكتب إنتاج كان الفاصلة. القرون
إذن املتوسط، األبيض البحر منطقة أرجاء يف مختلفة ومدن بلدات يف صة ُمتخصِّ ومتاجر
بالشكل كتبًا الكتب تكن لم الرابع، القرن حتى قليلة؟ مادية أشياء إال ذلك من يبَق لم ملاذا
بوص نباتات من يُصنَع كان الذي الربدي، ورق عىل مكتوبة لفائف وإنما نعرفه، الذي
إحدى تقرأ حتى لذا، أمتار؛ ثالثة نحو املعتاد يف طولها كان النيل. دلتا يف تنمو كانت
الطرف من ًدا ُمجدَّ تطويها ثم طرَفيها أحد من تحلَّها أن إىل بحاجة كنت اللفائف، تلك
ا هشٍّ الربدي يجعل املستمر والبسط الطي كان خاصة. خشبية ِعصيٍّا مستخدًما اآلخر،
كثرية. مرات جديدة لفائف عىل نَْسخها إعادة إىل النصوص احتاجت لذا للتمزق؛ وعرضة
من (املصنوع متانة األكثر املخطوطات مجلد فيه صار الذي الوقت بحلول سنرى، وكما
أو يصنعون الناس من كثري يُعد ولم تغريَّ قد العالم كان سائًدا، والخشب) الرقيق الجلد
الرومانية اإلمرباطورية كانت ميالدية، ٥٠٠ عام وبحلول الكتب. يقرءون حتى أو يبيعون
القديم العالم ثقافة كانت بشدة. الرشق يف قوَّتها وتقلََّصت الغربية، أوروبا يف انهارت قد
وعىل املسيحية. الكنيسة هي جديدة قوة ظالل يف االختفاء يف آخذة بالنشاط امُلفَعمة الوثني
مالذًا العلم وجد بينما الغرب، يف واملعرفة الكتب عالم عىل الدين سيطر التالية، األلفية مدى

األوسط. الرشق يف جديًدا
اإلمرباطورية من الغربي النصف أفلت إذ باألحداث؛ صاخبًا الخامس القرن كان
أوروبا. شمال من القبائل من مجموعة أيدي يف ليقع اإلمرباطورية السيطرة من الرومانية
من الشمايل الجزء وجود مع الغربيني، القوط حكم تحت حينئٍذ الرومانية ِهسبانيا وصارت
الشمايل القطاع عىل الَوندال قبائل واستولت والسويبيني. األالن بقبائل مأهوًال الجزيرة شبه
ًرا ُمؤخَّ استضافت قد نفسها روما وحتى إيطاليا فيه كانت الذي الوقت يف أفريقيا، من
كان نفسه، الوقت يف ثيودوريك. الرشقيني، القوط ملك تتويج اإلمرباطورية) األبهة (بكامل
الجيوش كانت القنال، وعرب فرنسا، اآلن عليه نُطِلق الذي البلد بتأسيس يقومون الفرنجة
تُعد لم التي الغربية، أوروبا يف املجتمعات بدأت بريطانيا. يف تتوغل سكسونية األنجلو
وانكمشت بعض؛ عن بعضها معزولة وأصبحت االنغالق يف روما، سلطان تحت ُمتِحدة
نظام انهيار ومع ريفية. وأكثر أبسط، حياة أسلوب وإىل الريف إىل الناس عودة مع املدن
لذا بأمان؛ بضائعهم نقل يستطيعون التجار يُعد لم لإلمرباطورية، التابع واالتصال السفر

شديًدا. تراجًعا التجارة تراجعت
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ومن كثريًا. ُمختَزل شكل يف ولكن الرشقي، الجزء هو اإلمرباطورية، من تبقى ما كان
يُكنى كان الذي — (٤٣١–٥١٨) أناستاسيوس اإلمرباطور حكم القسطنطينية، عاصمته
التي ممالكه، — زرقاء وأخرى سوداء عني لديه كان ألنه الحدقتنَي) (ذي ديكوروس باسم
كان ،٥٠٠ عام يف األوسط. الرشق من وأجزاء والبلقان واليونان الصغرى آسيا من تألََّفت
التقسيمات بعُد ترسخت قد تكن ولم نسبيٍّا، العهد حديث والغرب الرشق بني االنفصال
يف اإلمرباطورية الحكومة كانت التالية. القرون بها تتسم سوف التي والثقافية االجتماعية
الغربية اإلمرباطورية من جزء ولو استعادة من تتمكن أن يف تأمل تزال ال القسطنطينية
اإلمرباطور حكم أثناء الرغبة هذه بجالء واتَّضَحت حولها. وما روما وتحديًدا السابقة؛
النخبة أصاب بالحيوية، وُمفَعًما قويٍّا، رجًال كان الذي ،(٥٢٧–٥٦٥) األول جستينيان
نائبته، عاًما عرشين ملدة صارت التي ثيودورا، محظيَّته، من بزواجه بصدمة البيزنطية

عاهرته. كونها إىل باإلضافة
الروماني القانون نظام بإصالح أمر فقد باألحداث؛ ومليئًا مديًدا جستينيان حكم كان
آيا كنيسة تصميم إعادة ذلك (ويف عاصمته بناء إلعادة ضخًما برنامًجا وبدأ بكامله،
القز دودة بيوَض يُزَعم، حسبما راهباِن، هرَّب أن بعد الحرير، إنتاج ع وشجَّ صوفيا)
البارع، قائده وبمعاونة بهما. الخاصة الرهبنة ثياب تحت الصني من بها عائدين ويَرقاتها
موطئ عىل ل وتحصَّ الَوندال، من أفريقيا شمال من أجزاء اسرتجاع من تمكَّن بيليساريوس،
أن بد ال إيطاليا. ومعظم صقلية احتالل أعاد أنه كله، ذلك من واألهم ِهسبانيا، يف َقَدم
عن بسهولة الرشقيون القوط يتخلَّ فلم العمر. قصري كان ولكنه رائًعا، أمًرا كان النرص
الغربية، جبهته عىل مريرة حرب يف ُمتورًِّطا نفسه جستينيان ووجد إيطاليا يف ُمخطَّطاتهم
يف الشمالية الحدود والسالفية الرتكية القبائل وهاَجمت الجنوب من الفرس هاَجم حني يف
االنقسام وبدأ ُفقَدت قد اإلقليمية مكاسبه كل كانت موته، من قليلة عقود خالل يف البلقان.
فيما الجنوب إىل الشمال من يجري فيه الصدع خط كان الذي والغرب، الرشق بني يتعمق

وإيطاليا. اليونان بني
بالنسبة حتى بالغة، بمخاطر محفوفة القديمة العصور أواخر يف اليومية الحياة كانت
يكونوا لم الذين السكان تعداد من ذلك نحو أو باملائة ٥ تُمثِّل كانت التي األثرياء طبقة إىل
ُمحِدَقني. والكوارث الجوع كان ما ودائًما بيت، كل واملوت املرض الَحق عبيًدا. وال فالحني
أرستك ويقتلون محاصيلك يدهسون الذين امُلِغريين الرببر من جحافل ذلك إىل أِضف
خافتة رشارة الظُّلمة، يف نور بصيص ثمة كان ولكن ا. جدٍّ قاتمة ا حقٍّ الصورة وستُصِبح
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رسمية ديانة املسيحية الرومانية اإلمرباطورية اعتمدت الدين. هي الفوىض؛ وسط األمل من
والرشق أوروبا، عرب عدة، بأشكال انترشت، قد كانت ٥٠٠ عام وبحلول ،٣٨٠ عام يف لها
التي والعقائد واملعبودات الطوائف من عريضة طائفة محل لتحلَّ أفريقيا، وشمال األوسط
إذ محلية؛ وغالبًا متنوعة الوثنية العقائد كانت «الوثنية». مصطلح مظلة تحت تندرج
الطبيعة، بعالم وثيًقا ارتباًطا ترتبط األحيان من كثري يف كانت كثرية، بآلهة الناس آمن
غذائية إمدادات لتأمني الطبيعة عىل التأثري محاولة إىل تهدف اآللهة تلك عبادة وكانت
الواحد اإلله مسألة عىل املسيحية تشديد شكَّل املحيل. للمجتمع والسعادة والصحة جيدة
الوثنية العقائد ملعظم نهاية ُوضَعت وأخريًا وسط، حلول بال صعبًا؛ خياًرا الحقيقي
عىل القضاء عىل تصميًما أكثر قادتها أصبح والشعبية، بالنفوذ الكنيسة فوز ومع القديمة.
يف ماضية كانت ميالدية، ٥٠٠ عام وبحلول كله. العالم وتنصري امُلناِفسة العقائدية النُّظم

املهمة. هذه إلنجاز طريقها
يوجد كان أنه اإلسالم، ظهور من قرن قبل املرحلة، هذه يف ا، حقٍّ االنتباه يسرتعي ما
وبالد سوريا أرجاء يف وكنائس وأديرة الغرب، يف مما بكثري أكثر الرشق يف مسيحيون
عانَيَت كلما إنك القائلة الفكرة كانت الخالص. بوعد الناس تعلَّق فقد وأرمينيا. فارس
حقائق مواجهة يف قويَّة درًعا أفضل، اآلخرة الحياة يف وقتك فسيُصِبح األرض، عىل هنا
محوريٍّا دوًرا العقيدة هذه لعبت وقد والسادس. الخامس القرننَي يف البائسة اليومية الحياة
تحقيق إىل السعي لواء تحمل ما عادًة كانت التي الوثنية، عىل املسيحية انتصار نجاح يف
تطرًفا صوره أشد يف امللذات عىل املعاناة انتصار د تجسَّ ا. رشٍّ باعتباره باأللم وتُندِّد السعادة
منها يوجد كان ،٦٠٠ عام فبحلول الفرتة؛ هذه يف األديرة من كثري أُقيَم األديرة. أوائل يف
السائد، اإليمان هيَمن عادًة، املنعزلة املجتمعات هذه يف وحدها. وإيطاليا الغال بالد يف ٣٠٠
الذُّل.»2 طريق عن إال يتأتى لن «خالصالبرش بأن جرينبالت، ستيفن املؤرخ تعبري حد عىل
عىل قائًما حياة ونمط النفس وحرمان الذات َجلد األديرة هذه ساكني من األمر وتطلَّب
وتزايد ُمفِزع، عالم يف واألمن للسالم أماكن أيًضا كانت األديرة هذه ولكن الشديد. الزهد

مكتبة. أو تعليًما يُشِبه يشء أي عىل فيه العثور يمكن الذي الوحيد املكان كونها
من الكثري جرَّاءها وسقط وعنيفة، طويلة والوثنية املسيحية بني الحرب كانت
املتحاربتنَي؛ القوتنَي بني نزاٍع دائرة يف الوقوع إىل العلمية باملعرفة األمر وانتهى الضحايا.
القديم العالم فلسفة استيعاب أو لتدمري الغلبة لها كان التي الكنيسة قوى كافَحت إذ
حاسمان حدثان ح رجَّ ،٥٢٩ عام يف وثنية. بطبيعتها كانت أشياء وهي وأدبه، وعلمه
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مركز أثينا، يف األكاديمية جستينيان اإلمرباطور أغلق فقد املسيحية. لصالح أكثر الكفة
معهم حاملني فارس، بالد إىل الفالسفة وفرَّ الوثنية. واملقاومة امُلحَدثة األفالطونية الفلسفة
االستقصاء عىل القائم األثيني التقليد وهي الذهبية»؛ «السلسلة ُمحطِّمني وتعاليمهم، كتبهم
قمة عىل األيوني، البحر عرب ذلك، إبِّان وأرسطو. أفالطون إىل تاريخه يمتد والذي الفكري
ديًرا، بندكت يُدعى ورع مسيحي سشابٌّ أسَّ إيطاليا، جنوب يف الصخرية مونتيكاسينو تلة
التي القرون ويف العالم. أنحاء يف تنترش أن شأنها من جديدة دينية طائفة بداخله س وأسَّ
للمعرفة ا مهمٍّ مالذًا وصارت وَمنسخها، بمكتبتها مشهورة مونتيكاسينو أصبحت تلت،
أبوللو معبد بندكت القديس حطَّم مرة، آلخر أفالطون أكاديمية أبواب إغالق مع والتعليم.
كانت فقد الوضوح؛ بالغة الرمزية كانت بدير. عنه واستعاض لقرون بقي قد كان الذي

الوجود. إىل تُبَعث جديدة حقبة
ُمؤكًَّدا انتصاًرا انترصت قد كانت املسيحية أن صحيًحا كان أنه من الرغم وعىل
اإلغريق (معارف امُلرتاِكمة الكالسيكية املعرفة احتفَظت الناس، أنُفس عىل الرصاع يف
األفكار عبقرية من فائًقا، كان بها ُمتعلِّق يشء فكل عقولهم؛ عىل بسيطرتها والرومان)
بعدم تتسم األوىل املسيحية الكتابات كانت قواعدها؛ وبراعة اللغة جمال إىل املناقشات وُرقيِّ
تعبري حد وعىل الكنيسة. لرجال كبري إحراج موضع كان الذي األمر سافر، نحٍو عىل اإلتقان
ق نُحقِّ أحدهما فمن ووثني؛ مسيحي تعليم إىل بحاجة «نحن السادس: القرن ُكتَّاب أحد
الكالسيكي التعليم بقيمة االعرتاف لكن الكلمات.»3 سحر نتعلم اآلخر ومن للروح، نفًعا
فكان التغريُّ يف آخذ عالم اضطرابات من تُقدِّمه كانت التي املدارس حماية أما أمًرا؛ كان
الخامس، القرن يف إليطاليا الرشقي القوطي الغزو بعضاملدارسمن نَجت تماًما. آخر أمًرا
العايل التعليم تأسيس بإعادة لروما احتالله إعادة تعزيز عىل حريًصا جستينيان وكان
ولكن هناك، الهوتية جامعة بتأسيس (٤٨٥–٥٨٥ (نحو كاسيودوروس حَلم املدينة. يف
التعليم بانتهاء إيذانًا ٥٦٨ عام يف اللومباردي الغزو وكان يشء. عن تُسِفر لم الخطط هذه
من فقط قليلة لقلة إال اإلطالق عىل متاًحا حال، أي عىل يكن، لم والذي إيطاليا، يف التقليدي
أوالَدها النفقات ل تحمُّ بإمكانها كان التي املحظوظة القلة علََّمت األثرياء. الذكور األطفال
األدب عىل منه مفر ال تركيٍز مع التزايد، يف آخذًا كان للتعليم األديرة احتكار ولكن البيت، يف

املسيحية. والعقيدة املسيحي
البحر أنحاء يف تقلَّص الذي الكتب، بإنتاج يتعلق فيما ذلك عن كثريًا األمر يختلف لم
كربى مدن يف للكتب التِّجاري اإلنتاج بعض استمر والخامس. الرابع القرننَي أثناء املتوسط
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خاصٍّ نحو عىل الكتب غالبية نُسَخت السابق. من كثريًا أضيق نطاٍق عىل ولكن روما، مثل
أو أصدقاء عرب فيها رغبوا التي النصوص إىل الوصول إمكانية لديهم كان أفراد يد عىل
وساق َقدم عىل يجري العلمانية الكتب إنتاج كان ،٥٠٠ عام وبحلول العلماء. من شبكات
أنواع استحداث إثر كبريًا تزايًدا األديرة مناسخ إنتاجية تزايدت النقيض، وعىل الخفاء؛ يف
لم وإذ القديسني). حياة (سري الهاجيوجرافيا مثل الدينية، املؤلفات من تماًما جديدة
بلدة يف وِضياعها عائلته أمالك إىل مىض روما، يف جامعته إنشاء كاسيودوروس يستطع
من امُلستوحى فيفاريوم، دير هو ديًرا، وأنشأ إليطاليا، الجنوبي الساحل عىل سكيالتيش،
وربما عنها سمع قد كاسيودوروس كان التي سوريا، يف نصيبني، مدينة يف الكائنة املدرسة
أيًضا وكان متدينًا، مسيحيٍّا كاسيودوروس كان القسطنطينية. يف يعيش كان حينما زارها
«تريفيا»؛ (جمع «الرتيفيوم» إىل ًما ُمقسَّ كان الذي الكالسيكي، باملنهج شديًدا إيمانًا مؤمنًا
وقواعد واملنطق البالغة بها ويُقَصد «املقدمات» أيًضا عليها ويُطَلق الثالثة، الفنون وتعني
وعلم الهندسة وعلم الحساب علم وهي: األربعة» «العلوم (أو «الكودريفيوم» ويليها اللغة)،
هذه عن بنصوص فيفاريوم دير يف املكتبة كاسيودوروس مأل املوسيقى). وعلم الفلك
وطرق معايري إنشاء طريق عن َمنسخه يف املخطوطات إنتاج اتجاه ل وحوَّ املوضوعات
كاسيودوروس لعب عرصه، يف املميزين القالئل العلماء من واحًدا وبكونه للنسخ. مالئمة
روما مكتبات أطالل من كتب بإنقاذ إيطاليا، يف الكالسيكية الثقافة بقاء يف حيويٍّا دوًرا
فاستمرت القادمة؛ األجيال إىل وصولها وضمان إنتاجها، وإعادة عليها والحفاظ املحرتقة،
أمىضعرشين قد كان وإذ الوسطى. العصور يف التعليمي النظام هيكل لتُشكِّل الكتب تلك
الجسور مد عىل عملوا الذين العلماء آخر من واحًدا أيًضا كان القسطنطينية، يف ُمقيًما عاًما
إىل بيزنطة ولغة اليونانية الثقافة إعادة وعىل والغرب، الرشق بني امُلتزايدة الهوة فوق
دير يف املكتبة يف خاصة خزانة يف ُوضَعت عديدة، يونانية مخطوطات هيئة يف إيطاليا

فيفاريوم.
الرشقي القوطي للملك املستشارين كبري منصب يف كاسيودوروس ُعنيِّ ،٥٢٣ عام يف
وهو آنذاك، إيطاليا يف الوحيد اآلخر الكبري العالم محل ليحلَّ ثيودوريك، إيطاليا، يف
شوًطا قطع قد بوثيوس كان .(٤٨٠–٥٢٤) بوثيوس سيفريينوس مانليوس آنسينيوس
بمثابة دوًما كاسيودوروسيراها كان القديمة. للمعارف تعزيزه كاسيودوروسيف من أبعد
الرب. إىل التقرب وهو األسمى الهدف أجل من تُدَرسفقط أن يجب وأنها املسيحية، خادمة
قد وكان ذاتها، حد يف غايًة الدنيوية املعرفة بقيمة يُؤِمن بوثيوس كان اآلخر، الجانب عىل
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الكالسيكي، املنهج لدراسة الالزمة النصوصاليونانية كل لرتجمة طموح مرشوع عىل أقدم
امللك عىل التآمر يف ضلوعه يف لالشتباه أُعِدم ذلك وبعد ُسِجن عندما فجأة جهوده َفت وتوقَّ
من لكان التالية، األجيال إىل وتُنَقل تُحَفظ أن ترجماته لكل ُقدِّر قد كان ولو ثيودوريك.
ال فإننا ليسكذلك، الحال وإن أما ا. جدٍّ مختلفة تُصِبح أن القديمة العلوم نقل لقصة املمكن
أطروحة من جزءًا شملت ترجماته أن يبدو ولكن بالفعل، ترجمه عما ُمبَهمة أدلة إال نملك
إشارات ثمة «املجسطي»). كتاب بينها من (ليس بطليموس كتابات من وبعًضا «العنارص»
بوثيوس، بواسطة منها)، ألجزاء األقل (عىل «العنارص» ألطروحة التينية ترجمة إىل شتَّى
إىل ترجع (طروس) ممسوحة رقوق يف منها واضحة غري شذرات تمييز بصعوبة ويمكن
الكتب من تعرضمحتويات والتي فريونا، يف كابيتوالري مكتبة يف موجودة الخامس القرن
النفع. محدودة كانت ربما لذا والرباهني؛ البيانية الرسوم دون ولكن الرابع، إىل األول من
موجودة كانت التي النسخ تلك وأن منه، للغاية قليلة نَُسخ سوى توجد تكن لم أنه األرجح
عن يسريًا نذًرا إال نعرف وال قصاصات. إال يبَق لم التاسع، القرن بحلول ُمهَملة. كانت
وجود إىل الباحثني نبَّهت تقدير، أقل عىل ولكنها، العظيم، إقليدس عمل من النسخة هذه

الرياضيات. بموضوع يتعلق فيما بكثري أعمق للمعرفة مصدر
يف بينما كتبًا، تحمل أو تقرأ وهي الشخصيات أثينا» «مدرسة لوحة يف رافاييل رسم
الكتاب، أو املخطوطات، مجلد يدخل لم الربدي. لفائف عىل يكتبون كانوا أنهم بد ال الواقع
جلود وهو — الرَّق جلد من يُصنَع وكان بقليل الخامس القرن قبل إال االستخدام حيِّز
مصانع أن ح فامُلرجَّ البوص؛ من يُصنَع كان الذي الربدي، من وليس — ُمعاَلجة حيوانات
شائعة أصبحت أنها مع عرش، الرابع القرن حتى أوروبا غرب يف وجود لها يكن لم الورق
مئات لبضع إال الربدي يدوم ال تقدير، أفضل عىل بقرون.٢ ذلك قبل اإلسالمي العالم يف
زمنًا الرَّق جلد ويدوم جديدة. لفيفة عىل نسخه إعادة إىل النص يحتاج أن قبل األعوام من
والديدان والقوارض الرطوبة عن بعيًدا املناسبة، الظروف يف ُحِفظ إذا فقط ولكن أطول،
ظاهرة البداية يف املخطوطات مجلد كان امُلحتَملني. األعداء من أخرى وطائفة والنار والعث
إىل النقل عملية نطاق ضيَّقنا وإذا والثامن. الرابع القرننَي بني شهرة وازداد مسيحية،
أوًال «املجسطي» كتاب ألَّف قد بطليموس يكون أن املنطقي فمن واحد، افرتايض مسار
نسخ أُعيَد قد يكون أن املحتمل ومن الثاني. القرن يف اإلسكندرية يف بردي لفيفة عىل
املرحلة وهي السادس، القرن حتى البقاء لها يتأتى لكي األقل عىل مرتنَي اللفيفة هذه
الكتاب، هذا شأن ومن كتاب. يف ت وُرصَّ َرق جلد عىل فيها نُسَخت تكون قد التي الزمنية
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ما (إذا بقائه لضمان السنني من مئات بضع كل نسخه إعادة استلزم قد يكون أن أيًضا،
للباحثني متاًحا وكان والكوارث) والتلف املعتادة الحرشات من أفلت أنه ًدا، ُمجدَّ افرتضنا،
«املجسطي» كتاب نسخ إعادة استلزم قد األمر يكون أن ح امُلرجَّ فمن ثَم وِمن .١٥٠٠ سنة
الذي والسؤال و١٥٠٠. ١٥٠ عاَمي بني الزمنية الفرتة أثناء تقدير أقل عىل مرات خمس

عليه؟ عثروا وأين نسخوه؟ الذين من هو: نفسه يطرح
الخاص املنزل أو املكتبة أسوار خارج يحدث كان ملا تبًعا يتحدد نص كل مصري كان
املتأخرة، القديمة للعصور املضطربة السنوات يف رفوفهما. عىل موضوًعا النص كان حيث
بصورة نفسها ترتيب وتُعيد تتبدل والدينية واالجتماعية السياسية الحياة ُمكوِّنات كانت
الصامتة. الرهبنة أديرة إىل العلماني العام اإلطار من تدريجيٍّا املعرفة عالم وانتقل جذرية.
الطبوغرافية الطبيعة بدأت فقد أخرى؛ حياتية مجاالت يف أيًضا واضًحا االنتقال هذا كان
الدولة باسم يُعَرف كان ما خلَّفه الذي الفراغ لتمأل الكنيسة انتقال مع التغري يف للمدن
وظهرت دينيني. وزعماء عاديني أفراد أيدي يف أصبح الذي نفوذها الدولة فقَدت الرومانية.
وكان بُدِّلت، أو املعابد رت وُدمِّ القديمة، العامة امليادين يف ضخمة كنائس السطح عىل
وكشأن الصدارة. األساقفة وتبوَّأ للمدينة العامة الساحة عىل يُضَفى املسيحي الطابع
يدفع من وجود عدم فمع العملية؛ لهذه أخرى ضحية العامة املكتبات كانت املدارس،
شخص أي عىل يتعني كان تدريجيٍّا. وتالشت اإلهمال براثن يف سقَطت صيانتها، ُمقاِبل
العلماء شبكة تقلَّصت لذا ا؛ رسٍّ يلتمسها أن والفلك الرياضيات مثل بموضوعات مهتم

فأكثر. أكثر الهشة
واملاسة الدائمة الحاجة بسبب قليًال مختلفة القصة فكانت بالطب، يتعلق فيما أما
طلب ثمة كان لذا أهمية، ذات كانت ما ودائًما نافعة، الطبية املعارف كانت ما فدائًما إليه؛
أواخر يف املكتبات معظم يف تتوافر كانت ثَم وِمن الطب، تتناول التي الكتب عىل باستمرار
يف يضطلعون الناس كان إذ املستويات؛ ُمتعدِّد نشاًطا دوًما الطب كان القديمة. العصور
أو الحكيم أو املحيل امُلعاِلج هو التايل املستوى كان بينما األساسية، الرعاية بأمر بيوتهم
والعالج املحلية بالنباتات املعرفة من قدًرا يحوزوا أن شأنهم من كان وهؤالء الحكيمة،
األطباء كان أُميِّني. ُمماِرسيها أغلب وكان شفاهية، كانت املعرفة هذه أن بيَد باألعشاب.
تدريبهم فتبايَن بعض؛ عن بعضها بعيدة وجودهم أماكن وكانت الوجود نادري املتعلمون
للدين كذلك الحرض. من أثرياء لزبائن األغلب يف خدماتهم يُقدِّمون وكانوا هائًال تباينًا
وكوس وكورينثوس سمرينا يف الطبي التعليم مراكز ت ضمَّ إذ القديم؛ الطب يف مهم دور
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بالطريقة الشفاء ملتميس عني امُلترضِّ اجتذبَت للشفاء ُمقدَّسة دينية مزارات وبريجامون
يعملون كانوا الذين األطباء كان هذا. يومنا يف الكاثوليكية املزارات بها تجتذبهم التي نفسها
جمعوها. قد كانوا التي بالكتب باالستعانة الطب طالب ويُدرِّبون املرىض يُعاِلجون فيها
اليد للمسيحية أصبح عندما منها كثري ر ُدمِّ الوثنية، للعقائد مراكز لكونها نظًرا ولكن،

الطوىل.
يف بريجامون، يف اإلغريقي، الشفاء إله ألسكليبيوس، امُلكرَّس امُلقدَّس املزار اجتذب
جالينوس ُولِد وقد الطب. لدراسة شهريًا مركًزا وأصبح عني امُلترضِّ من آالًفا األناضول،
أيًضا املدينة وكانت روما، إىل ذلك وبعد اإلسكندرية إىل الرحال يشد أن قبل هناك وتعلم
الروماني الكاتب يذكر بلوتارخ. املؤرخ حسب كتاب، ألف ٢٠٠ تضم مهمة؛ مكتبة مقر
قبل الثالث القرن يف األتالية الحاكمة الساللة أقامتها التي املدينة، (٦٤ق.م–٢٤م) سرتابو
بمقدار أرسطو] ورثة [أي سمعوا عندما «ولكن أرسطو: لكتب جرى يُناِقشما وهو امليالد،
البحث يف لهم، خاضعة املدينة كانت الذين األتاليون، امللوك يحملها كان التي الحماسة،
الخندق.»4 يُشِبه فيما األرض تحت الكتب أخَفوا بريجامون، يف املكتبة لتأسيس الكتب عن
الرطوبة جرَّاء َرت «ترضَّ حيث خندق، يف دفنها من تنتفع لم الكتب أن امُلستغَرب غري ومن
بريجامون، مكتبة أرفف عىل الحال بها انتهى قد كان لو لها كثريًا أفضل كان إذ والعثة»؛

الرطوبة. وتمنع الهواء بتدوير لتسمح يًصا ِخصِّ مة امُلصمَّ بجدرانها
أفسوس. مدينة هو فكريٍّا مركًزا كونها ناحية من لبريجامون األعظم امُلناِفس كان
«املدينة بلقب الظَّفر أجل من السباق يف تتقدم أفسوس بدأت الثاني، القرن نهاية فُقبَيل
القرن أثناء بريجامون تراُجع من القوطية والهجمات الزالزل َلت عجَّ آسيا».5 يف األوىل
أن رغم ولكن، الكنائس. من كثري بناء بدء ُمعِلنًة املدينة، إىل املسيحية ووصَلت الثالث.
التايل، القرن ويف األمد. قصرية كانت فإنها االستقرار، من بفرتة نعموا بريجامون أهل
عديدة وثنية طوائف بقيت (إذ املسيحيني غري اضطهاد تزايُد مع السكان تعداد تقلَّص
فرتاتها. أزهى يف أفسوس كانت الوقت، ذلك يف الباقني. أولئك الطاعون وأهلك املدينة) يف
عجائب أحد أرتميس؛ بمعبد وتشتهر ُمزدِهًرا، ميناءً آسيا يف الروماني اإلقليم عاصمة كانت
الرخام يكسوه املدينة، عرب املرفأ من ًرا، ُمشجَّ طريًقا يسلكون الزوار كان القديم. العالم
املرسح إىل وصوًال أرتميس، تذكارات تبيع بمتاجر مروًرا األعمدة، جانبَيه عىل وتصطف
مكتبة بُنيَت ميالدية، ١١٧ عام يف شخص. ألف ٢٤ استيعاب يُمِكنه الذي املهيب ج امُلدرَّ
هذا ضم تحتها. رضيح يف مدفونًا كان الذي سيلسوس، الروماني للسيناتور تكريًما هناك
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القرن يف بُنيَت رة، امُلدمَّ أفسوس مدينة يف سيلسوس ملكتبة بناؤها امُلعاد الواجهة :1-1 شكل
هذه ُحفَظت لفيفة. ألف ١٢ لنحو ُمستوَدًعا وكذلك روماني لسيناتور رضيًحا لتكون الثاني
مستويات يف لتتحكم مة ُمصمَّ مزدوجة جدران ذات كوَّات يف ُوضَعت ِخزانات يف اللفائف

والحرارة. الرطوبة

اإلسكندرية مجموعتَي بعد مجموعة، أكرب ثالث يجعلها مما لفيفة، ألف ١٢ الباهر البناء
يف املدينة هاجموا عندما القوط يد عىل الداخل من َرت ترضَّ قد املكتبة كانت وبريجامون.
يف أسقطها زلزاٌل أخريًا وقع حتى صامدة بقيَت الكبرية الواجهة ولكن ميالدية، ٢٦٨ عام

العارش. القرن
يف بولس القديس هناك عاش إذ للمسيحية؛ األوىل املراكز من أيًضا، أفسوس، كانت
ومع إنجيله. يكتب فيها، األخرية أعوامه يوحنا القديس أمىض بينما األول، القرن منتصف
القديمة. الوثنية املقدسات تُعاني أن امُلحتَّم من كان السيطرة، بزمام الجديدة الديانة إمساك
حيث األرض، باطن يف عميًقا تماثيله وُدفنَت مهجوًرا، صار ثم أرتميس معبد أوًال فُخرِّب
رت دمِّ ثم باألعىل، املسيحيني املواطنني د تُهدِّ أن تسكنها كانت التي الشياطني تستطيع ال
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الوقت يف أُتِلفت كثرية نصوًصا أن يف شك وال كنائس. إىل وُحوِّلت األخرى املدينة معابد
يف جذري تغريُّ وحدث جديد رسوبي سهل تشكَّل بالطمي، النهر َمصب امتالء ومع نفسه.
هي الحايل الوقت (يف حولها بما واالتصال التجارة عن أفسوس وُعزَلت الساحيل. الرشيط
شبه أصبحت عرش، الثالث القرن وبحلول الساحل)؛ عن أميال عدة تبعد داخلية مدينة

مهجورة.
الحكايات إحدى تزعم وبريجامون؟ أفسوس مكتبات يف اللفائف لكل حدث ماذا إذن
وأعطاها بريجامون يف املكتبة من أخذها أنطونيوس ماركوس الروماني القائد أن الخرافية
بعضها؟ إنقاذ املحليون العلماء حاَول فهل اإلسكندرية. مكتبة أجل من كليوباترا، حبيبته
العائالت، من أجيال وتواَرثتها بعناية، وحفظها نسخها وأُعيد أمني مكان إىل أُخذَت هل
األناضول، ألن منها؛ لبعض حدث ذلك أن بد ال القديمة؟ املعابد خرائب يف أُخفيَت أنها أم
اليونانية النصوص عن العباسيني بحث يف رئييس تركيز محط كانت نكتشف، سوف كما
يبعد قديًما، معبًدا التاسع القرن إىل يعود عربي مصدر يصف التاسع. القرن يف القديمة
العرب أقنع الروم.» ت تنرصَّ منذ «أُغِلق وقد القسطنطينية، من أيام ثالثة نحو مسرية
ألوانًا»، العظام والصخر املرمر من البيت ذلك «فإذا البوابات، يفتح بأن البيزنطي املسئول

أجمال.»6 عدة عىل يُحَمل ما القديمة الكتب «من الداخل ويف
إقليدس جلس عندما البداية، إىل الوراء، إىل بالزمن العودة إىل أوًال بحاجة، نحن ولكن
النُّسخ فيه ونَُرشت ُصنَعت الذي املكان لنرى كتبهم؛ يُؤلِّفوا كي وجالينوس وبطليموس
بطليموس من كالٍّ ولكن وبريجامون، روما يف وعمل باألساس جالينوس عاش األوىل.
وهي القديم، للعالم الفكري القلب كانت التي املدينة يف الرائعة أعمالهما كتبا وإقليدس

الحني. ذلك منذ شهرة وفاَقتها املكتبات ألهَمت التي املكتبة مقر اإلسكندرية؛ مدينة

هوامش

ميالدية. ٧٩ عام يف فيزوف بركان اندالع بعد الربديات هذه الربكاني الرماد حفظ (١)
هنا ومن دمشق، من عادًة عرش، الرابع القرن قبل أوروبا إىل يُستوَرد الورق كان (٢)
يف إنتاجه بدء مع ولكن الثمن، غايل وكان الدمشقية»، «الصحائف باسم تسميته جاءت

الرَّق. جلد محل تدريجيٍّا وحل ثمنه تراَجع أوروبا،
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اإلسكندرية

يُِطل حيث بحَرين، عىل يُِطل أوًال فاملكان عديدة؛ بمميزات املدينة موقع يتميز
ماريا، بحرية عىل الجنوب ومن يُدعى، كما املرصي، البحر عىل الشمال من
لركوب وصالحة الشوارع تقطعها بكاملها املدينة ماريوتيس. أيًضا وتُدعى
من ألكثر يمتدان ا، جدٍّ عريضان شارعان ويقطعها املركبات، وقيادة الخيل
املدينة وتحتوي قائمة. وبزوايا قسَمني يف ويتقاطعان عرًضا، يوناني قدم ١٠٠
ثلث حتى أو ربع تُشكِّل ملكية، قصور وكذلك للغاية جميلة عامة مناطق عىل
بالفخامة؛ ُمغَرًما كان امللوك من كغريه ملك، كل ألن بأكمله؛ املدينة محيط
أيًضا شأنه من كان لذا العامة؛ للمعالم الزخارف بعض إضافة اعتاد ثَم وِمن
تلك إىل إضافة إقامة، مقر إنشاء عىل الخاصة نفقته عىل بنفسه يعمل أن
فوق مبنًى «يوجد — الشاعر كلمات وأقتبس — بحيث بالفعل، القائمة املقرات
جزء أيًضا واملتحف وباملرفأ. ببعض بعضها متصلة فكلها ذلك، ومع مبنًى».

امللكية. القصور من
«الجغرافيا» كتاب سرتابو،

باملوارد عليه أُغِدق امللك، مكتبة بمسئولية الفالرومي ديميرتيوس إىل ُعِهد عندما
ذ نفَّ ونسخ، رشاء لعمليات وبإجرائه أمكن؛ إن العالم، يف الكتب كل جمع بهدف

استطاعته. قدَر امللك ُمراد
فيلوكراتيس» إىل أرستاس «خطاب



املعرفة خريطة

امللك يد عىل ٣٠٠ق.م عام نحو أُنشئَت التي العظيمة، اإلسكندرية مكتبة كانت ما دائًما
مكان يف املعارف ضم فكرة ُولَدت فهنا العلمي. للسعي األعظم الرمز األول، بطليموس
واحد مكان يف املعرفة جمع حلم وظل نص. كل من نسخة جمع طريق عن واحد
حقوق مكتبات صميم يف ويدخل الحني، ذلك منذ املكتبات وأمناء الكتب جامعي يُالِزم
يف يُنَرش كتاب كل من واحدة بنسخة االحتفاظ لها يحق والتي املعارصة، والنرش الطبع
ويستعريون يرسقون فكانوا األخالقية، املبادئ من بعناٍد الحلم، هذا وراء سعيهم بلدها.١
يأمرون فكانوا تُجَمع. التي النصوص أعداد لزيادة يشء أي يفعلون كانوا ويستجدون؛
ذلك، بعد متنها. عىل لفائف أي تُصاَدر وأن اإلسكندرية عرب املارة السفن كل تُفتَّش بأن
الرف عىل وضعها قبل السفن» «من عليها مكتوب بطاقة اللفائف تلك عىل يُوضع كان
إعادتها، املرصيون رفض لنسخها، قيمًة لفائف املرصيني األثينيون أعار عندما املكتبة. يف
ُمسِقطني منها، نسًخا ويُعيدوا األصلية باللفائف يحتفظوا أن ذلك، عن عوًضا واختاروا،
االقتناء سياسة أتت الضمان. سبيل عىل دفعوه الذي املال من الضخم املبلغ يف حقهم
التي الكتب آالف املكتبة ت ضمَّ الزمن من عقَدين غضون ويف بثمارها، هذه العدوانية
مثيل ال مجموعة اليهودي؛ الالهوت إىل وصوًال الطهي من بدءًا املوضوعات شتَّى تتناول
ملوك ولكن املوضوعات. أو الحجم ناحية من سواء األرض، وجه عىل مكان أي يف لها
العلماء من مجتمًعا فأقاموا العقول؛ كذلك جمعوا بل فحسب، الكتب يجمعوا لم البطاملة
اإللهام مصدر ُكنَّ اللواتي اليونانيات التسع اإللهات امليوزات؛ لتمجيد بنَوه مقدس مزار يف
وثيًقا ارتباًطا وارتبط املتحف، أي «املوزيون» باسم معروًفا املكان وصار والعلوم. للفنون
هناك. والعمل للمجيء يُدَعون املتوسط البحر عالم أنحاء من العلماء فكان باملكتبة؛
مقتنيات لتضم (السريابيوم) سريابيس معبد يف تابعة مكتبة استُحِدثَت الوقت، وبمرور

باستمرار. املتزايدة والكتب النصوص
لزمن املؤرخني عقول حريَّ السؤال هذا اإلسكندرية؟» مكتبة فكرة نبعت أين «من
واقرتح شخصية، بصورة الكتب يجمع أنه عنه ُعرف قد شخص أول أرسطو كان طويل.
اإللهام مصدر كان أنه بعده، جاءوا ومن ٢٤م) إىل (٦٤ق.م سرتابو من ابتداءً الُكتَّاب،
األكرب. اإلسكندر تلميذه وأنشأها احتلها التي املدن من العديد يف مكتبات تأسيس لفكرة
من جاءت قد واحد مكان يف والنصوص الكتب جمع فكرة تكون أن أيًضا املحتمل من
آخر تلميذًا أن كما شامل، نطاق ذات باملثل كانت الفكرية اهتماماته أن ورد فقد أرسطو.
اإلسكندرية. مكتبة وإنشاء تصميم يف مهم دور له كان الفالرومي، ديميرتيوس هو له،
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الروايات، وبحسب ٣٣١ق.م، عام يف مرص احتل عندما اإلسكندر يد عىل املدينة َست تأسَّ
ماريوتيس بحرية بني النيل دلتا يف ُمالئم موقع يف يقع كان الذي املوقع، شخصيٍّا هو اختار
طبيعيَّني ومرفأين ممتازة نقل طرق بوجود يتميز كان والذي والبحر، حاليٍّا) (مريوط
بكل كانت التي مرص، انتقلت اإلسكندر، مات عندما املتوسط. البحر ساحل عىل كبريَين
جدارة قواده أكثر أحد إىل الشاسعة، اليونانية اإلمرباطورية من جزء أغنى املقاييس
الثالث املناطق وُعرَفت آخَرين، قائَدين بني تبقى ما م وُقسِّ سوتري، بطليموس وهو بالثقة،
استمرَّت حاكمة ساللة س وأسَّ ملًكا نفسه سوتري ب نصَّ الهلنستية. املمالك باسم مًعا
يف شك ال كليوباترا. للملكة املأساوي باالنتحار إال تنتِه ولم عاًما، ٢٧٥ مدة مرص تحكم
عهد حديث مقدونيٍّا نبيًال كان سوتري إن إذ امُلسلَّمات؛ من يكن لم املديد الحكم هذا أن
واالجتماعي السيايس التطوير من ضخًما برنامًجا األمر فتطلَّب بها؛ حظي التي باملكانة
ورثة مع التنافس كان ُمناِزع. بال مرص حاكم بوصفه مركزه لتوطيد والثقايف والعسكري
بعض جرى وبينما الثاني، سوتري وابنه، سوتري من لكل ُمستمرٍّا شاغًال اآلخرين اإلسكندر
كتب وأرفف املناضد عىل وقائعه جَرت منه كبريًا قدًرا فإن املعركة، ميدان يف التنافس هذا

واملتحف. املكتبة
هوية تشكََّلت امُلتناِغمة، شبكتها امتداد عىل الجديدة الجميلة املدينة نطاق اتساع مع
البداية يف الهلنستي. العالم تقاليد مع القديمة مرص تقاليد استوعبَت جديدة ثقافية
البطاملة إحاطة نفسه الوقت ويف وثقافتهم، األصليني املرصيني إخضاع عىل هذا انطوى
(وتحديًدا، اليونانية الرشعية من للغاية رضورية بهالة مقدونيني) بالطبع كانوا (الذين
املتحف، يف واضح نحو عىل هذا يظهر األكرب.٢ باإلسكندر صلتهم عىل والتأكيد األثينية)
شأن ذلك يف شأنه أثينا، يف (الليسيوم) الليقيون ومعبد أرسطو من ُمستوًحى كان الذي
كانتا وكلتاهما للميوزات. امُلكرَّس املقدس املزار داخل تقعان كانتا امُلنشأتنَي كلتا املكتبة.
العطاء فأجزلوا املتحف، أجل من بسخاء أموالهم البطاملة بذل مجتمعيتني. ستني ُمؤسَّ
مجمع من خاص جزء يف واملسكن املأكل لهم روا ووفَّ الرضائب من وأعَفوهم للعلماء
ليزور سرتابو الروماني الجغرايف جاء املسيح، ميالد وقت من قريب وقت يف القرص.
ومنزل مقاعد به وإيوان ُمغطٍّى، َممًىش «به اآلتي: النحو عىل املتحف ووصف اإلسكندرية
«لديهم العلماء وهؤالء املتحف.» يتشاركون الذين للمثقفني مشرتكة طعام قاعة فيه كبري،
اآلن ولكن امللوك، يُعيِّنه السابق يف كان املتحف، عن مسئول وكاهن ُمشرتَكة ممتلكات
الكثريين أن ُمستغَربًا فليس االعتبار، يف امُلقدَّم الدعم هذا كل أخذ ومع القيرص.»1 يُعيِّنه
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جزيرة تُظِهر القديمة اإلسكندرية ملدينة عرش التاسع القرن من أملانية خريطة :1-2 شكل
ونظام اليهودي والحي واملتحف) املكتبة يضم كان (الذي امللكي والحي واملرفأين فاروس
عىل مبارشة فوقها والسريابيوم األسفل، يف ماريوتيس بحرية توجد الشبكي. املدينة شوارع

الخريطة. يسار

من أفضل للعيش مكان ثمة يكن لم عامًلا، كنت فلو موطنهم. املدينة جعلوا املفكِّرين من
املكان. هذا

القديم، العالم يف للمعرفة مركز أهم اإلسكندرية صارت البطاملة، امللوك وبفضل
الذي للعلم جديدة رؤية وطارحًة أثينا من اليونانية الثقافية السيطرة تاج عىل ُمستحِوذًة
البحر منطقة أرجاء كل يف حذوها وُحذي اإلعجاب نالت التي الرؤية وهي الدولة ترعاه
وأرفف امليوزات»2 دجاج حظرية يف نهاية «بال يتجادلون العلماء كان وبينما املتوسط.
حمامات تُبنى كانت فقد النمو. يف آخذة املدينة كانت باللفائف، تمتلئ املكتبة كتب
يف املتعامدة، الفسيحة الشوارع امتداد عىل مقدسة ومزارات ومتاجر ومنازل ومواخري
ويهود مرصيني مختلفة؛ أمم من أحياءٌ واختفت وعاشت وعملت فيه استقرَّت الذي الوقت
عىل املدن أكرب من واحدة اإلسكندرية صارت ما ورسعان رومان. بعُد وفيما ويونانيني،

40



اإلسكندرية

الحبوب من ضخمة كميات صدَّر الذي منازع»3 بال العاملية التجارة «مركز األرض،
إىل النهر عرب بالسفن وتُحَمل الخصيبة، النيل سهول عىل تُزَرع كانت والكتان والربدي
مداخل يف امُلتحكِّمني وبوصفهم الهلنستي. العالم أنحاء يف لتُباع تُرَسل ذلك وبعد املدينة
جيدة بحصة اإلسكندريون حظي والرشق، العرب وبالد أفريقيا من للتجار املتوسط البحر
من السفن يف تُشَحن كانت التي والعطور والتوابل واألفيال الذهب يف امُلرِبحة املتاجرة من
ارتفاعها بلغ التي العظيمة، فاروس منارة كانت ماريوتيس. بحرية عرب والرشق الجنوب
شامخًة تُِرشف السبع، القديم العالم عجائب من أخرى عجيبة تَُعد كانت والتي مرتًا ١٢٠

البحر. عرب أشعتها ُمرِسلًة اإلسكندرية، وعظمة لجالل رمًزا امليناء، عىل
ورودس وبريجامون أثينا بينها من املدن، من ضخمة شبكة مركز يف اإلسكندرية تقع
بني ِبُحرية والكتب العلماء ل تنقَّ والقسطنطينية. روما بعد، وفيما وأفسوس، وأنطاكية
الهلنستي العالم أنحاء من املهرة الشباب فكان باألفكار؛ امُلزدِهرة السوق يف املدن تلك
ومكتبات أفضل، ُمعلِّمني عن بحثًا الرحال يشدُّوا أن قبل األم، مدنهم يف تعليمهم ون يتلقَّ
املكتبة يف أو املدرسة يف لهم متوفرة االبتدائي التعليم ُكتب كانت أرقى. ومعرفة أكرب
لدى كان القديم. العالم يف ُمذِهل نحو عىل كبري عدد منها يوجد كان التي املحلية؛ العامة
كان التي وحدها هي املدن يف الكبرية املكتبات لكن الكتب، من مجموعة البلدات معظم
نتتبَّعها التي الكتب نسخ فمعظم عدد؛ بأي علمية نصوص عىل تشتمل أن املمكن من
األدب خالف عىل صني. ُمتخصِّ لعلماء فردية، ملكية مملوكة تكون أن املمكن من كان هنا
كل يف وتُقرأ وتُباع تُنَسخ كانت والتي املئات، إىل تصل التي ومرسحياته وخطبه بقصائده
محل يكن ولم القديمة الكتابة من ضئيلة حصة العلم شكَّل املتوسط، البحر منطقة أنحاء
كلها. القديمة العصور يف رياضيات عالم ١٤٤ إال يُعرف فال ُمتعلِّمة؛ صفوة من إال اهتمام
الصغرية، الخاصة املجموعات كانت التاريخ، بكتب تمتلئ العظيمة املكتبات كانت وبينما
العلم. نقل يف حاسًما دوًرا لعب ما هي املغلقة، األبواب خلف األرفف عىل بعناية املوضوعة
بضعة امتالك دون يدرس أن فلك أو طب أو رياضيات عالم بمقدور ِليُصِبح كان ما
هذه وألن حوله. عوا تجمَّ الذين الطالب يُعلِّم أن بمقدوره ِليُصِبح كان وال به، خاصة كتب
عىل التاريخية األدلة من اليسري النذر إال يتوافر ال خاصة، كانت الكتب ُمقتنَيات من األنواع
ما، لباحٍث املهنية املسرية طوال ُجمَعت أنها باطمئنان نفرتض أن يُمِكننا ولكن وجودها،
وزمالئهم ُمعلِّميهم من النصوص يستعريوا أن الباحثني شأن من كان املدرسة. من بدءًا

ألجلهم. ذلك يفعلون تالميذهم أو عبيدهم يجعلوا أو ألنفسهم، نسًخا منها ويصنعوا
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يتشاركوا كي مًعا يتآزروا أن الباحثني عىل يتعني كان إذ رضوريٍّا؛ أمًرا التعاون كان
بالفعل يوجد كان حيث الكبرية، املدن يف ذلك يفعلون كانوا ما وغالبًا موارد، من لديهم ما
عن بمعزل العلم يف تقدُّم أي تحقيق البالغة الصعوبة من فكان ومكتبة؛ للتعلُّم تقليد
العلم. تاريخ يف األسايس الدور هذا اإلسكندرية مثل أماكن لعبَت السبب ولهذا اآلخرين.
ويتحصلوا ًما تقدُّ يُحِرزوا أن أرادوا فإذا ذلك؛ يعرفون األكاديمي بالتعليم املهتمني كل كان
هذه أحد إىل يرتحلوا أن عليهم كان آخرين، علماء مع العمل فرصة وينالوا النصوص عىل
لهم سبق الذين ُمعلِّموهم اإلسكندرية أو أثينا إىل ههم يُوجِّ كان أنه ح امُلرجَّ من املراكز.
للغاية فيه يصعب كان عرص ففي شبابهم. يف األرجح، عىل املدينتنَي هاتنَي يف درسوا أن
امُلتشاِبهني األشخاص من شبكات عىل الفكري البحث استند واألفكار، املعرفة إىل الوصول
القديم العالم علماء أكثر أرشميدس، عاش ا. جدٍّ صغرية كانت لكنها واألفكار، امليول يف
بالبحث يتعلق فيما نسبيٍّا ُمنعِزًال مكانًا كانت التي صقلية؛ يف قوسة َرسَ يف عبقرية،
«ُمِلمٍّ شخص عن باستماتة يُفتِّش أرشميدس أخذ كونون، ُمعاِونه، مات وعندما العلمي.
أنه من حلزونية» «خطوط أطروحته مقدمة يف أيًضا واشتكى محله. ليحلَّ بالهندسة»
امُلعِضالت».4 من ُمعِضلة أي أثار قد أحٍد أيَّ أن أجد ال … عديدة سنني انقضاء «رغم
هذا يف العلم يَدرسون كانوا الذين الناس عدد قلة مدى تُظِهر الحزينة الصيحات هذه
وتشاُرك مًعا العمل عليهم يتعنيَّ كان الذين العلماء من القليلة القلة هم أولئك املستوى.

الكتب. سيما ال ومواردهم، خرباتهم
قبيل من ليس لذا عام؛ ألف من ألكثر الفكري العالم عاصمة اإلسكندرية كانت
ودرسوا عاشوا الكتاب هذا يف أفكارهم نتتبع سوف الذين الثالثة الرجال أن املصادفة
باحثني عن جاهًدا األول بطليموس فتَّش املدينة، إنشاء بعد األوىل العقود يف هناك. جميعهم
األدلة ورودس. وأثينا أنطاكية يُناِفس للتعلم مكان إىل مدينته تحويل يف ويُساِعدوه ليأتوا
نحو أثينا من جاء وأنه الباحثني، أولئك من واحًدا كان إقليدس أن يبدو ولكن شحيحة،
الرياضيات بتعليم ُمنشِغًال فقط، عقود بضعة منذ أفالطون، كان حيث ٣٠٠ق.م، عام
يدخل بالهندسة جاهل أي تَدعوا «ال تُعِلن: التي الالفتة تحت األكاديمية، يف والفلسفة
الكتب هذه أن بد وال اإلسكندرية، إىل معه كتبًا جلب قد إقليدس أن امُلؤكَّد من هنا.» إىل
بطليموس بدعم حظي حيث الجديد، وطنه يف إقليدس استقر املكتبة. إىل وأُضيَفت نُسَخت
املكتبة يف ربما واألفكار، امليول يف ُمشاِبهني آخرين باحثني مع العمل يف ورشع األول،
ال، أو صحيحة تكون قد التي شخصيته، عن املتاحة املعلومات شذرات ره تُصوِّ نفسها.
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قدر بأي القدرة لديهم من كل مع وُمتعاِطف «ودود الضمري، يَِقظ مجتهد رجل أنه عىل
ومما بنفسه».5 يتفاخر ال فإنه بحق، عالم أنه ومع … الرياضيات يف تقدُّم تحقيق عىل
إخراج يف بُِذال أنهما بد ال اللذَين والتنظيم العمل من الضخم الكم هذا الرؤيَة هذه يُؤكِّد
ُموَلًعا ا، جادٍّ رجًال كان الذي إقليدس، أقام األخرى. أعماله عن فضًال «العنارص»، أطروحة
التي الرياضيات، مدرسة واستمرت اإلسكندرية، يف ا، جمٍّ حبٍّا الرياضيات يحب بالكتب،
دراسة أثينا، عن بعيًدا البحر، عرب الجنوب إىل رحلته أخرَجت لقرون. حوله، تشكََّلت

بذاته. ُمستِقالٍّ موضوًعا تُصِبح أن لها أتاح مما الفلسفة، عباءة تحت من الرياضيات
فذلك االبتكار، يف براعة القديمة العصور يف الرياضيات رجال أكثر إقليدس يكن لم
العصور. كل يف ريايض مرجع أعظم كتب ولكنه ألرشميدس، باإلجماع ممنوح الرشف
للرياضيات، الشاملة للمبادئ ُمتَقنًا تفسريًا للعالم إقليدس م قدَّ «العنارص»، أطروحة يف
بعد درايس ككتاب يُستخَدم يزال ال كان أنه لدرجة وواضحة ُمنظَّمة بطريقة معروضة
يفوق البرشي العقل عىل تأثريًا «ماَرس الباحثني، أحد حسب أنه، كما سنة،٣ ٢٣٠٠ مرور
منهجية دراسة «العنارص» أطروحة إن املقدس».6 الكتاب عدا فيما آخر عمل أي تأثري
مرحلة يف إقليدس يقف لذا امليالد؛ قبل الثالث القرن أوائل يف املتاحة الرياضية للمعرفة
٢٠٠٠ األقل عىل الوراء إىل يمتد قديم تقليد نهاية عند الرياضيات، تاريخ يف األهمية بالغة
جديدة حقبة بحلول «العنارص» أطروحة ت َ برشَّ ورثته. نحن الذي العرص بداية وعند عام،
مجرد من به، وُمرتِقيًا العلم من الفرع لهذا األساسية األفكار ًدا ُموحِّ الرياضيات، من
وإثباتها تطبيقها يُمِكن التي املبادئ من مجموعة إىل ُمحدَّدة، محصورة ُمعِضالت حل

لذاته. به واالستمتاع ممارسته يمكن يشء أي بشمولية؛
من ضخم عدد عىل االطالع إمكانية إقليدس لدى كان أنه بد ال هذا، تحقيق أجل ومن
كانت أخرى بنصوص استُكِمَلت والتي شخصيٍّا، امتلكها التي تلك الرياضية؛ النصوص
املادة حجم إىل واستناًدا اإلسكندرية. يف الكائنة النصوص مجموعات يف بالفعل موجودة
يعملون كانوا الباحثني من مجموعة من العون ى تلقَّ قد يكون أن ح امُلرجَّ من تناولها، التي
األساسيات إقليدسوضع بدأ لديه، املتاحة للمعلومات منهجيٍّا تقييمه وبعد توجيهه. تحت
طول هو «الخط له»، جزء ال ما يشء هي «النقطة األساسيات؛ تعريفات من بدءًا امُلطَلقة،
بحيث يشء كل ُمنظًِّما بالرتتيب، منطقيٍّا، عرًضا موضوع كل عرض ثم عرض».7 له ليس

يليه. الذي القسم إىل طبيعي بشكل يُؤدِّي قسم كل وكان منطقيٍّا األمر كان
نظرية عىل األول الكتاب يُركِّز كتابًا. عرش ثالثة إىل مة ُمقسَّ «العنارص» أطروحة
والرابع الثالث الكتابان ويتناول الهنديس، للجرب مقدمة الثاني الكتاب ويُمثِّل فيثاغورس،
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جلد عىل ُكِتب الذي باليونانية، «العنارص» إقليدس كتاب مخطوط من صفحات :2-2 شكل
رؤية يُمِكن الذي باتراس، من أريثاس يشرتيه أن قبل ٨٨٨ سنة القسطنطينية يف الرَّق
أقدم أنه كما للنص كاملة نسخة أقدم املخطوط يَُعد النص. وأسفل الهوامش يف تعليقاته

كالسيكي. يوناني ملؤلف ُمؤرَّخ كتاب

بينما التناسب، مسألة لإلعجاب، إثارة األكثر وهو الخامس، الكتاب ويفحص الدوائر،
والتاسع والثامن السابع الكتب تدور الهندسية. األشكال عىل السادس الكتاب يُطبِّقها
إىل عرش الحادي من الكتب وترشح الرتبيعية، الجذور حول العارش والكتاب األعداد، حول
املعرفة تنظيم يُحاِول من أول إقليدس يكن لم مة. امُلجسَّ الهندسية األشكال عرش الثالث
حتى سبقها، عمل أي من بكثري وأوضح للغاية، بارعة كانت نسخته ولكن الرياضية،
النُّساخ أن األمر هذا يف العيب كان الرياضيات. يف املرجعي النص أصبحت ما رسعان إنها
أطروحة حجبَت الكتاب. إليها استند التي األقدم األعمال ينسخون يعودوا لم والباحثني
أطروحة إال يِصْلنا لم إنه حتى للغاية، كبرية بدرجة محلها وحلَّت األعمال تلك «العنارص»
وذلك الرياضيات، وهو موضوعه، يف تحوًُّال إقليدس أحدث منها. أقدم فقط واحدة رياضية
الربهان، ملنهج بإدخاله الرياضيات؛ ملمارسة شاملة وطرق معايري ابتكاره طريق عن
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ليس الحني ذلك منذ تُستخَدم والتي أرسطو، من استقاها قد يكون ربما فكرة وهي
من بمجموعة النظريات يرشح فهو الدقيقة. العلوم كل يف وإنما فحسب، الرياضيات يف
التي «األشياء وتعني اليونانية، من ُمشتَقة (كلمة axioms «البديهيات» تُدعى التعريفات،
حتى شديدة بدقة وُمحدَّدة محدودة مصطلحات ُمستخِدًما ُمسلَّمات».) نعدَّها أن يمكننا
بيانية رسوًما ُمستخِدًما يُربِهنها ذلك وبعد يعنيه؛ ما يفهم أن شخص كل بمقدور يُصِبح
من ألكثر تتغري لم علمية ممارسة وهي األبجدية؛ من حروًفا تحمل هندسية، وإثباتات

عام. ٢٠٠٠
ُصنَعت التي النسخ عدد وال «العنارص»، أطروحة إقليدس أقران استقبل كيف نعلم ال
لصالح أُنتَجت األقل عىل واحدة نسخة أن نفرتض أن بوسعنا ولكن امُلبكِّرة، املرحلة تلك يف
ويُعيدوا الكتاب بشأن اآلراء يتبادلوا أن اآلخرين للباحثني يُمِكن حيث اإلسكندرية، مكتبة
للعالم الرئيسية الفكرية املراكز إىل أُرسَلت قد نسًخا أن نفرتض أن أيًضا ضري ال نسخه.
إن الرياضية. والنصوص الكتب من ُمقتنَياتها لتعزيز ورودس وأنطاكية أثينا القديم؛
عىل دالة قليلة آثار سوى يوجد فال ُمكتِملة؛ غري امُلبِدع الكتاب لهذا التاريخية البدايات
(التي إلفنتني جزيرة يف ُعِثر فقد إقليدس. وفاة أعقبَت التي األوىل القليلة القرون يف وجوده
إىل ترجع الفخار من شظايا عىل املعارصة) أسوان مدينة من جزء الحايل الوقت يف هي
شخًصا أن أي عرش؛ الثالث الكتاب من عمل وطرائق أشكال عليها محفور الثاني القرن
عىل يعمل يكن ولم إقليدس، أفكار استنباط عىل يعمل كان مرص من بعيد جزء يف ما
وإنما فحسب، «العنارص» أطروحة من األوىل األقسام يف املوجودة الهندسة مبادئ مجرد
أيًضا ظهَرت بأكمله. للمرشوع التتويج بمثابة كان الذي تعقيًدا، األكثر األخري، الكتاب عىل
من بالقرب للنفايات قديم َمكب يف إقليدية، بيانية رسوًما تحوي بردي، ورق من بقايا
صغرية ِقَطع جانب إىل الوسطى، مرص يف الحالية) البهنسا (قرية أوكسريينخوس مدينة
الصحراء. رمال يف الجافُّ امُلناخ حفظها التي األخرى، والوثائق املخطوطات من آالف من
وأكمل أقدم هي و١٢٥، ٧٥ عامي بني ما ُكتبَت التي أوكسريينخوس، برديات بقايا
«العنارص» أطروحة أن عىل االكتشافات هذه تُربِهن البيانية. إقليدس لرسوم النماذج
أعقبَت التي الفرتة يف وتُحَفظ، نسخها يُعاد كان ثَم وِمن وتُستخَدم؛ تُقرأ بالتأكيد كانت
هذا من شهرتها بشأن عامة استنتاجات نستخلص أن الصعب من ولكن إقليدس، وفاة

األدلة. من الضئيل القدر
«العنارص» ألطروحة الشارحة للتعليقات النشط التقليد بدأ امليالد قبل األول القرن يف
نسخة أن عىل قاطعة دالئل يُقدِّم رودس— عاشيف الذي جيمينوس، الفلك عالم يد عىل —
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الفروع ر تطوُّ ومع هناك. إىل طريقها ت شقَّ قد الرائع إقليدس عمل من األقل عىل واحدة
لتعليقات وكتابتهم السابقة األجيال ألعمال الباحثني تناُول تزايَد العلم، من املختلفة
يف األحيان بعض ويف جواره، إىل أعمدة يف غالبًا حه، وتُوضِّ األصيل النص ترشح لة ُمفصَّ
العلمية، للكتابة املعتادة األشكال أكثر أحد بعد فيما التعليقات أصبحت وقد ُمنفِصلة. كتب
يف حيويٍّا دوًرا لعبَت القديمة، العصور أواخر يف امُلهيِمنة»8 الثقافية «األداة وباعتبارها
أطروحة عىل مهمة تعليقات رياضيني ستة كتب فقد جيل. إىل جيل من األفكار نقل
محدود، مستًوى عىل ُمربِهنني ميالدية، ٦٠٠ وعام ٣٠٠ق.م عام بني الفرتة يف «العنارص»
باالبتكار الريايضيتسم البحث كان األقدم، الهلنستية الحقبة يف االهتمام. من ثابت، ولكنه
يف للرياضيات املنهجية الطبيعة عىل تدل النقيض، عىل فهي األعمال هذه أما واالكتشاف؛

باإلبداع. وليس والتنظيم باالستيعاب اتسَمت فرتة وهي إقليدس، بعد ما فرتة
ميالدية)، ٣٣٥–٤٠٥) اإلسكندري ثيون كتبها التي تلك تأثريًا التعليقات أكثر كانت
عندما هيباتيا.٤ الكبرية الفلك وعاملة الفيلسوفة ووالد آخر، شهري رياضيات عالم وهو
وكان سنة ٦٠٠ كتابتها عىل مىض قد كان «العنارص»، أطروحة قراءة من ثيون تمكن
جديدة، إثباتات ُمضيًفا إقليدس، عمل وتوضيح تنقيح عىل ثيون فعمل تحديث. إىل بحاجة
ناجحة لة امُلعدَّ نسخته كانت منطقية. تبدو ال كانت أقساًما حذف إنه بل اللغة، وُمطوًِّعا
وأصبحت املتوسط. البحر منطقة أنحاء كل يف وانتَرشت كثرية مرات نسخها فأُعيَد ا؛ جدٍّ
طوال للنص األخرى لة امُلعدَّ النسخ لكل الوحيد الرئييس واملصدر املرجعية، النسخة هي
باحث كان ُمذِهل. أمر حدث عندما ،١٨٠٨ سنة حتى بعدها، وما الوسطى العصور
من عليها ل» «تحصَّ قد نابليون كان الكتب من كومة يُفِرز بريار فرانسوا يُدعى فرنيس
مخطوطة يوجد كان الكتب تلك بني من باريس. إىل عائًدا وأخذها الفاتيكان مكتبة
أدرك ما ورسعان لة. امُلعدَّ ثيون نسخ عن كبريًا اختالًفا يختلف «العنارص» ألطروحة
إذ ثيون؛ وإضافات تنقيحات عىل تحتوي تكن لم النص من النسخة هذه أن الباحثون
كانت األصيل. إقليدس نص إىل أقرب كانت لذا أصالة؛ أكثر كانت ولذا أقدم نسخة كانت
لذا ميالدية؛ ٨٥٠ سنة نحو القسطنطينية يف نُسَخت قد بريار عليها عثر التي املخطوطة
جديًدا خيًطا َدت وجسَّ لقرون، الباحثون عنها فغفل عام، ألف من يقرب ملا مخبوءة ظلَّت
كان الذي هايربج، إل جيه استخدم سنة، بثمانني ذلك بعد نفسه. بإقليدس يربطنا ُمثريًا
وإشارات مخطوطات من وأجزاء لة، ُمعدَّ نسخ مع املخطوطة، دنماركيٍّا، فلسفة أستاذ
الذي األساس لة امُلعدَّ هايربج نسخة تزال وال للنص. نهائية صيغة إعداد أجل من أخرى،

إلقليدس. «العنارص» ألطروحة املعارصة املرجعية النسخة عليه بُنيَت

46



اإلسكندرية

الفكرية الحياة واصَلت ٢٦٥ق.م، عام نحو يف إقليدس وفاة أعقبَت التي القرون يف
الساللة حكم توطَّد أن وبعد والطب. واألدب العلوم يف سيما ال ازدهارها، اإلسكندرية يف
فاتبعوا القديمة. املرصية الثقافة بثروات يهتمون اليونانيني صفوة بدأ البطلمية، الحاكمة
وتُرجَمت جدل)، مثار كان الذي األشقاء زواج تقليد ذلك يف (بما املحلية العادات بعض
غري برنامج يوجد كان الفكرية. التقاليد وامتزجت املكتبة يف اليونانية إىل نصوصمرصية
الخمسة موىس أسفار من يونانية نسخة أول صدور مع اليهودية، الرتجمة من مسبوق
شيوخ من مجموعة يد عىل العربية من السبعينية) الرتجمة باسم املعروفة النسخة (وهي

بعناية. اختريَت اليهود
الكتب من كثري لديك يكون أن يلزم ال الكتب، باقتناء يهتم شخص أي يعلم كما
املكتبة أمناء أدرك ما ورسعان رضوريٍّا. أمًرا التنظيم بعض إجراء ليُصِبح رفوفك عىل
وضعها وإىل والنصوص، الكتب ملجموعات بسجل االحتفاظ إىل بحاجة أنهم اإلسكندريون
فصنع بعينها. عناوين عىل العثور من الُقراء يُمكِّن الذي التنظيم من بنوع الرفوف عىل
الثالث القرن منتصف يف باملكتبة اسمه ارتبط بارع شاعر وهو القوريني، كاليماخوس
١٢٠ من أجزاء إال يبَق لم «بيناكيس». يُدعى باللفائف، تفصيليٍّا فهرًسا امليالد، قبل
والقانون البالغة اآلتية: القوائم إىل مت ُقسِّ النصوص أن عن تكشف ولكنها أصليٍّا، مجلًدا
والعلوم والرياضيات والطب والتاريخ الغنائي والشعر والكوميديا والرتاجيديا واملالحم
يف املعارف لتنظيم جادة محاولة أول هي هذه وكانت متنوعة. أخرى وأشياء الطبيعية
فهرس قدَّم أيًضا األفكار. تاريخ يف تحوُّل نقطة تُمثِّل كانت ثَم، وِمن شامل؛ ُمخطَّط
علميٍّا تراثًا يُنشئ فلم قوائم، يف كتبهم وأدرج كاتب كل بأعمال ُموَجًزا َمرسًدا «بيناكيس»
هذا بلغ نفسه. والعمل املؤلف من كالٍّ تصف مادة بإنتاج تقليًدا أيًضا وإنما فحسب،
امليدان يف عنه التعبري درجات عىل النيص) فوق التقليد (أو آخر لنصبنص الشارح التقليد
حون ويُنقِّ يدرسون كانوا الذين الباحثني من مئات يضم كان الذي اليوناني، لألدب امُلقدَّس
الذين وغريهم، وسوفوكليس ويوربيديس هومريوس وشعر املرسحيات حول ويتجادلون
هو النسخ هذه من وكثري باليونانية، الناطقة البلدان أنحاء كل يف وِبيَعت أعمالهم نُسَخت

األجيال. عرب الحارض وقتنا يف إلينا وصَلت التي الطبعات عليه بُنيَت الذي األساس
الساللة هذه من أربعة أول فكان الفكرية. امللحمة هذه بأنفسهم البطاملة قاد
كان وآخر شاعًرا، كان فأحدهم ُمتباِينة؛ علمية بأنشطة باهتمامهم معروفني الحاكمة
نفسها هي كانت (التي بكليوباترا انتهاءً البطاملة، امللوك كل حرض الحيوان. بعلم مفتونًا
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سمة الفكري االهتمام وكان (املوزيون)، املتحف يف ومناظرات مناسبات لغويات)، عاملة
يف آخذة جديدة عاملية قوة كانت امليالد قبل األول القرن يف أنه غري حكمهم. يف بارزة
عام بحلول الباهرة. املدينة لتحتل جيوشها وصلت حتى طويل وقت يمِض ولم الصعود،
الفكرية لحياتها ُسِمح ولكن الروماني، الحكم تحت رسميٍّا اإلسكندرية أصبحت ٨٠ق.م
األوىل الكبرية خسارتها من املكتبة عانت الشديد، األسف ومع عوائق. دون باالستمرار،
للفائف ضخًما ُمستوَدًعا قواته وأحرَقت املدينة قيرص يوليوس هاجم عندما ٤٨ق.م، سنة
معروًفا كان حال، أي عىل فقيرص، مقصود؛ غري كان هذا أن يف شك ثمة ليس امليناء. يف
أمور (كشأن العامة باملكتبات إيطاليا تعريف عن السابق يف مسئوًال وكان للكتب بحبه
وعىل اليونان). من مأخوذة فكرة العامة املكتبات كانت الرومانية، الثقافة يف أخرى كثرية
ازدهار فرتة ذلك أعقب الروماني، االحتالل من الرغم وعىل املفقودة، اللفائف من الرغم
للمعرفة الرئييس املركز املدينة واستمرَّت بالحبوب، الُجدد سادتها مرص أمدَّت إذ كبري؛

اليونانية.
من واحًدا بطليموس كالوديوس يُسمى شاب كان امليالدي، األول القرن نهاية يف
بني االمتزاج ويُظِهر العظيمة. الحارضة هذه يف يعيشون كانوا الذين الناس من آالف
عالقة توجد (وال بطليموس املرصي، ولقبه كالوديوس، اليوناني-الروماني، األول اسمه
عليه أصبح قد الذي القدَر الحًقا)، الباحثني من كثري ظن كما الحاكمة، األرسة وبني بينه
للغاية القليل إال لنا بطليموس كالوديوس يرتك لم اإلسكندرية. يف الثقافتنَي بني التشابك
وقتًا وأمىض اإلسكندرية يف تعليمه ى تلقَّ أنه املحتمل من ولكن حياته، عن املعلومات من
عمله. يف إليها يستند سوف التي املعارف من حصيلة لديه ي ليُنمِّ املوزيون يف يدرس
النجوم، يف يُحدِّق لياليه يُميض كان إنه حتى الفلك، بعلم مفتونًا كان أنه هو نعرفه ما
الذات من يُقرِّبه بذلك قيامه أن واعتقد حركاتها؛ واستيعاب تسجيل ملحاولة حياته ُمكرًِّسا

اإللهية.
الذي بالعالم ُمنبِهًرا وشخًصا هائل، بفضول يتسم رجًال كان بطليموس أن بد ال
من ُمذِهلة مجموعة تُغطِّي كثرية، كتبًا فألَّف له. إدراكنا إثراء عىل وعازًما فيه يعيش كان
املوسيقى نظرية أيًضا بل والتنجيم، والجغرافيا والرياضيات الفلك علم وهي املوضوعات
يشتهر ما أكثر كان موته، بعد عديدة ولقرون والرؤية. الضوء دراسة وهي والبرصيات؛
للعالم خريطة ووضع لوصف ثورية محاولة يَُعد والذي «الجغرافيا»، كتابه هو به
«األطروحة كتاب تأليف هو به يشتهر ما أكثر فإن الحارض، وقتنا يف أما املعروف.
العربية إىل تُرِجم (وقد السماوية واألجرام السماوات بالوصف فيه تناَول الذي الرياضية»
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مؤلف جراسهوف، جريد يرشح .(Almagest اليوناني اسمه جاء ومنه «املجسطي»، باسم
كتاب «يتشارك فيقول: العادي، غري تأثريه بطليموس»، نجوم فهرس «تاريخ كتاب
العلمي النص كونه حيث من املجَد «العنارص» إقليدس كتاب مع «املجسطي» بطليموس
أواخر وحتى الثاني القرن يف فكرته تبلوَرت أن فمنذ االستخدام. حيث من أمًدا األطول

علًما.»9 باعتباره الفلكي العمل هذا صنَّف النهضة، عرص
آخرين، باحثني جانب إىل ربما اإلسكندرية، مكتبة يف بطليموس عمل إقليدس، كشأن
البابيل الرتاث من الفلك، مجال يف أعمال من عليه العثور يُمِكنه ما كل فرز يف آخذًا
للتقييم ومالحظات نظريات فأخضع أخرى. تراث مصادر جانب إىل واليوناني، واملرصي
ُمبتَكرة إسهامات ويُضيف عقالنية واضحة بطريقة املعلومات يضع أن قبل واالختبار،

«املجسطي»: كتاب تمهيد يف ح يُوضِّ كما أفكاره. بنات من

وقتنا إىل اكتشفناه قد أننا نظن يشء كل عن مالحظاتنا نُدوِّن أن سنُحاِول
أولئك جانب من متابعته يُمِكن نحو وعىل يُمِكن ما بأوجز هذا وسنفعل الحارض؛
معالجتنا يف االكتمال عىل وحرًصا املجال. يف التقدُّم بعض بالفعل أحرزوا الذين
ولكن الصحيح، بالرتتيب السماء نظرية يُفيد أن شأنه من يشء كل نضع سوف
إثباتًا القدماء أثبته ما فقط سنرسد لها، داعي ال التي اإلطالة نتجنب حتى
لم أو اإلطالق، عىل معها أسالفنا يتعامل لم التي املوضوعات تلك أما كافيًا.
باستفاضة فسنُناِقشها الحقيقية، أهميتها مدى يُكافئ باهتمام معها يتعاملوا

استطاعتنا.10 قدَر

املادي أرسطو لوصف بديل وهو رياضيٍّا، الكون مع التعاطي يف بطليموس نهج كان
نفسها. حول تدور كريستالية كرات عىل ُمرتَّبة النجوم أن فكرة افرتض الذي للسماء،
ر تطوُّ يف الجوهري ودورها «العنارص» بأطروحة بطليموس اسرتشد الشأن، هذا يف
أيًضا بل فحسب، أسلوبيٍّا نموذًجا العظيم إقليدس عمل يستخدم لم فهو الرياضيات؛
وُوضَعت الهندسية. النظرية عن قوية خلفية القارئ امتالك عىل يعتمد إنه برصاحة يقول
نظام باستخدام وُرشَحت اإلقليدية بالهندسة باالستعانة الكواكب بحركة الخاصة نماذجه
«العنارص»، أطروحة مثل بطليموس، عمل أن ذلك إىل أِضف البيانية. والرسوم امُلسلَّمات
األول الكتابنَي يف ُمبتدئًا الليل، سماء يف جولة يف القارئ تأخذ كتابًا عرش ثالثة إىل م ُمقسَّ
التالية. الثالثة الكتب يف والقمر الشمس عىل ُمركًِّزا ثم الالزمة، الرياضية باملعرفة والثاني
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والثامن السابع الكتابان يضع بينما والكسوف، الخسوف حول كله يدور السادس الكتاب
بطليموس إسهام د وتُجسِّ الكواكب، حول األخرية الخمسة الكتب وتدور للنجوم. قائمة
تتحرك التي الكيفية يُبنيِّ ًدا ُمعقَّ رياضيٍّا نموذًجا تصف إذ الفلك؛ مجال يف وامُلبتَكر األهم
هيبارخوس،٥ األسبق اليوناني الفلك عالم من أخذها بيانات عىل اعتماًدا الكواكب، بها
مركزية عىل قائًما للسماء بطليموس نموذج كان بنفسه. أجراها التي الرصد عمليات ومن
عام حتى السائد االعتقاد هو هذا ظل سنرى، وكما املركز، يف ثابتة األرض وفيه األرض،
املركز. الشمسيف وضع حيث الشميساملركز، الكون كوبرنيكوسمبدأ طرح عندما ،١٥٤٣

نسيان السهل من لذا إقليدسوبطليموس؛ من كل أفكار بني التشابه أوجه من الكثري يوجد
ا تامٍّ اختالًفا مختلفة اإلسكندرية كانت الزمن. من قرون أربعة بينهما يفصل كان أنه
إقليدس حياة فرتة يف بدأ الذي املعرفة تراث لكن شوارعها، يجوب بطليموس كان عندما
اهتمامات لديه شخص ألي رائًعا مكانًا تزال ال اإلسكندرية وكانت باقيًا يزال ال كان
الذين، املتوسط، البحر منطقة أنحاء جميع من والباحثني الطالب املكتبة اجتذبَت فكرية.
كما آنذاك، معهم. جلبوها التي وكتبهم أعمالهم الكتب مجموعات إىل أضافوا بدورهم،
أي األفكار؛ وتشاُرك التعاون عىل ُمعتِمًدا يزدهر العلمي البحث كان اآلن، الحال هو
منَحته اإلسكندرية ألن «املجسطي»؛ كتاب تأليف بطليموس استطاع املعرفة. وتباُدل نقل
يف متاحة تكن لم ببساطة التي الظروف امُلتفرِّد، العمل هذا إلنتاج احتاجها التي الظروف

الوقت. ذلك يف آخر مكان أي
وتحديًدا سابقون، فلكيُّون أجراها للسماء رصد عمليات إىل عمله يف بطليموس استند
بنفسه أجرى اآلخر هو ولكنه هيبارخوس، أعدَّها التي والبيانات القديمة البابلية املصادر
يف .١٤١ سنة فرباير ٢ وحتى ١٢٧ سنة مارس ٢٦ من الفرتة خالل رصد عمليات
ليًال السماء يف التحديق عىل هذه الرصد عمليات اقتَرصت الفلك، تاريخ من املرحلة هذه
ألخذ متنوعة أدوات بطليموس استخدم والكواكب. النجوم مواضع عن مالحظات وتدوين
عىل دقيقة تكن لم ولكنها واألَسُطرالب، الِحلق وذات املساطر ذلك يف بما القياسات،
أجهزة امليالد قبل الثاني القرن يف ما وقٍت يف اخُرتَعت التي األَسُطرالبات، كانت اإلطالق.
إسقاطات عليها منقوشة األصفر النحاس من دائرية صفائح عن عبارة كانت إذ دة؛ ُمعقَّ
بتحركات التنبؤ يف واملساعدة الزوايا قياس يُمِكنها السماوية، للقبة دة ُمعقَّ خرائطية
التي التحديات أعظم أحَد فعالة أدوات تصميم إىل الحاجة كانت التاريخ، مر عىل النجوم.
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الرصد عمليات يف إليها يستندون بيانات أدق إلنتاج جهدهم محور وهي الفلكيني، تُواِجه
بها. يقومون التي العلمية

من فقط واحد وهو الهائل، زيوس لهيكل األصلية) اإلفريز (بلوحات ترميم إعادة :3-2 شكل
جالينوس. نشأ حيث القديمة، بريجامون يف الرائعة العامة املباني

يف فلكية لنظرية منهجي نظام بوضع مشغوًال بطليموس فيه كان الذي الوقت ويف
وعىل الطب. وهو املعرفة من آخر نوع يف ليبحث املدينة إىل آخر شابٌّ وصل اإلسكندرية،
وكأنه جالينوس كالوديوس نجد وبطليموس، إلقليدس الغامضة الشخصيات من النقيض
وهو جالينوس، كان بنفسه. منها كثريًا كتب التي التاريخ، صفحات من إلينا خارًجا يثُب
بدعاية يقوم وكان القديمة، العصور ُكتَّاب أغزر من واحًدا به، معروًفا صار الذي االسم
عبقريته به أدَّت والذي الكمال»)،11 إىل بالطب «وصل أنه تكراًرا (زعم لذاته عادية غري
تخيُّله يُمِكننا روما. يف اإلمرباطور جوار إىل بريجامون يف موطنه من االنتقال إىل الطب يف
الشباب، بغطرسة يمتلئ بالطاقة، ُمفَعم ماهر شابٌّ اإلسكندرية، إىل بالقارب يصل وهو

العالم. هذا يف بصمته ترك عىل عازم
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هذه يف ميالدية. ١٢٩ عام بريجامون يف ُولِد حيث جالينوس حليف الحظ كان
تحميها الرومانية الدولة كانت إذ الباهر؛ النجاح من بفرتة تنعم املدينة كانت املرحلة،
البلدية، خزائن عىل تتدفق والتجارة واملعادن الزراعة من ضخمة عوائد وكانت لها، وتُفضِّ
اختيار وهو ا؛ ومهمٍّ ثريٍّا معماريٍّا جالينوس والد كان بريجامون. ُمواطني جيوب وإىل
عاش فهناك والرتميم. البناء إعادة من رائع لربنامج تخضع كانت مدينة يف للمهنة ممتاز
يف يرتدد أن ع امُلتوقَّ من فكان صني؛ امُلتخصِّ والبنَّائني الُعمال من ضخم مجتمع يف وعمل
من واملسارح املحارضات وقاعات الجديدة املعابد ينحتون وهم مطارقهم صوت الشوارع
واحدة بالفعل تَُعد كانت مدينة تميُّز من الجديدة اإلنشاءات هذه وزادت والرخام. الحجارة
ومرسح لزيوس، ُمكرَّس ضخم لهيكل َمقرٍّا كانت والتي القديم، العالم يف املدن أروع من

أثينا.٦ يف الكائن األكروبوليس غرار عىل وأكروبوليس الجبل، جانب يف منحوت ُمدرَّج
سادت التي بالحيوية امُلفَعمة الفكرية األجواء يف متميًزا تعليًما جالينوس ى تلقَّ
العيننَي ذات الحكمة إلهة أثينا، تمثال رعاية تحت بريجامون، يف واملكتبة العليا املدارس
عمره، من عرشة السابعة يف كان عندما ولكن، والده، أثر يقتفي كان ربما الرماديتنَي.
أن أسكليبيوس اإلله فيه أخربه حلًما جالينوس والد رأى حياته. مجرى غريَّ أمر حدث
أيًضا هذا كان الطب. عىل جالينوس ركَّز اللحظة، تلك ومن طبيبًا. يصري أن ينبغي ابنه
األحالم، طريق عن اها تلقَّ التي نصيحته، اتبع الذي باإلله العميقة الشخصية عالقته بداية
اإلله (معبد األسكليبيون يف يعملون كانوا أساتذة يد عىل جالينوس تدرَّب حياته. بقية
بمثابة وجزء ُمنتَجًعا، يُمثِّل وجزء مستشفى، عن عبارة منه جزء كان الذي أسكليبيوس)؛
كل من يأتون الناس كان القديم. العالم يف العالجية املراكز أهم وأحد ُمقدَّس، مزار
السرتضاء يرتكونها كانوا التي (النذور) الصغرية والقرابني هناك، ليُعاَلجوا وصوب حدب
والد مات املرض. مواجهة يف البرشي الجنس يأس عىل دليل أبلغ هي اآللهة شكر أو
ذلك بعد الرحال شدَّ ما ورسعان عمره، من العرشين يف جالينوس كان عندما جالينوس
إىل سافر هناك، ومن كورينثوس. إىل ينتقل أن قبل سمرينا، يف الطب مدرسة إىل مبارشة
يُمِكنك الذي الوحيد واملكان للطب كبريًا مركًزا الوقت، ذلك يف كانت التي — اإلسكندرية
مهمة وجهة بمثابة كانت التي املدينة تلك — البرشية العظمية الهياكل فيه تدرس أن

الطموح. الشاب للطبيب
يشء، كل من اشتكى أنه من الرغم عىل ولكن ُمطَلًقا، اإلسكندرية جالينوس يمتدح لم
وتعلَّم أعوام خمسة املدينة يف مكث فقد أنفسهم، املرصيني ومن الطقس إىل الطعام من
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تراث يوجد كان إذ األدوية؛ علم كثٍب عن درس كذلك والجراحة. الترشيح عن الكثري
غري دقيقة صيغ عىل يحصل أن بمقدوره وكان مرص يف األدوية بإنتاج يتعلق فيما عظيم
والطعام؛ املحلية النباتات عن باستفاضة جالينوس كتب الدوائية. الوصفات من ُمحرَّفة
من عقاقري عىل الحصول بشأن البحارة إىل للتحدث املدينة ميناء إىل الذهاب يصف فهو
ميََّزت التي السمة هو بالطب يتعلق فيما العميل الوقائي النهج هذا وكان بعيدة. مناطق

بكامله. العميل مساره
إنتاجه األقل، عىل جزئيٍّا ، يُفرسِّ وهذا املراهقة، سن يف وهو يكتب جالينوس بدأ
ثالثة نحو يبلغ الذي املؤرخني، أحد وصف حد عىل ُمجِهًدا»، انتشاًرا «امُلنتِرش الهائل،
عىل يبعث ومما الجالينوسية».12 الكتابات «مجموعة باسم مًعا تُعَرف كلمة ماليني
لليونان الباقية األدبيات نصف نحو إىل يصل ما تُشكِّل هذه األعمال مجموعة أن الدهشة
كشأن التقديرات. وفق كتبها، كلمة ماليني عرشة من جزء سوى ليس ولكنه القديمة،
وتقييم االستقصائية الدراسات إجراء عىل جالينوس قدرة كانت وبطليموس، إقليدس
، ُميرسَّ ُمتَِّسق شكل يف تقديمها عىل وقدرته األطباء، من أسالفه عن اها تلقَّ التي النظريات
وبطليموس، إقليدس خالف وعىل ذلك، ومع األهمية.13 من القدر هذا عىل يجعله ما هو
وجه عىل مقاصدنا يخدم (بما ُمالئم ضخم واحد مجلد يف هذا جالينوس يفعل لم
التي امُلنفِصلة الكتب مئات يف ُمنتِرش الطب ص تخصُّ يف الهائل إسهامه إن الخصوص).
أبقراط عىل تعليقات عن عبارة ُخمسها ونحو املوضوعات. من ضخًما نطاًقا تُغطِّي
جالينوس عمل عليه بُني الذي األساس قدَّم الذي القديم، الطب عمالق (٤٦٠–٣٧٠ق.م)،
(األرض األساسية والخصائص األخالط عن ألبقراط الرباعي» «النموذج كان فقد نفسه.
الخاص. نظامه جالينوس منه استلهم ما هو والعمر، واملواسم واملاء) والنار والهواء
عىل يحتوي البرشي الجسم إن القائلة األخالط فكرة عىل القائمة األمراض فكرة كانت
يف التوازن عدم وأن والدم، والبلغم الصفراء والعصارة السوداء العصارة سوائل؛ أربعة
كذلك عرش. التاسع القرن إىل وصوًال السائد الطبي املبدأ هي املرض، يُسبِّب األخالط هذه
الدم، تحمل الرشايني أن أثبت من أول فكان به. خاصة مهمة اكتشافات جالينوس ق حقَّ
األعصاب أنواع بني الفرق وبنيَّ الدوري. بالجهاز امُلتعلِّقة املعارف يف تحوًُّال أحدث وبهذا
لم أنه ومع الترشيح، هو األعظم شغفه كان ذلك، ومع رائدة. جراحية تقنيات واستخدم
اإلمرباطورية يف قانونية غري املمارسة هذه كانت (إذ البرشية الجثث ترشيح عىل قادًرا يكن
الخنازير ترشيح من اكتسبها التي املعرفة نقل فقد ١٥٠ق.م)، سنة منذ الرومانية
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د تُجسِّ بحيث منحوتة أثينا، يف أسكليبيوس معبد يف عليها ُعِثر ترشيحية نذور :4-2 شكل
يشفي أن يف أمًال أسكليبيوس لإلله قرابني تُقدَّم كانت أنها يُعتَقد الجسم. من مختلفة أجزاءً

ُمعيَّنة. أسقام من يُعانون كانوا الذين املرىض

أحٌد يُعاِرض ولم س. ُمتحمِّ جمهور أمام املأل، عىل يفعله كان ما عادًة يشء وهو والقرود،
.١٥٤٣ سنة الترشيح عن الثوري بحثه فيزاليوس أندرياس نرش أن إىل الناتجة النظريات
طبيبًا ليُصِبح رأسه، مسقط بريجامون، إىل جالينوس عاد والعرشين، الثامنة سن يف
وهو يَدرس، أعوام عرشة أمىض قد كان الوقت، ذلك بحلول هناك. املجالدة مدرسة يف
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الفرع هذا عن فريدة عامة نظرة تشكََّلت ذلك، وبفضل ل»،14 ُمسجَّ طبي تعليم «أطول
لجروحهم، معالجته وأثناء الوقت، ذلك يف الرياضيني صفوة هم املجالدون كان العلم. من
بناء عىل ساعده مما والعضالت، األعصاب وظائف عن قة ُمتعمِّ بمعلومات جالينوس حظي
طُرًقا فاستحدث املهني. مساره يف الحًقا كبرية بفائدة عليه تعود أن شأنها من عملية خربة

اإلصابات. ملعالجة ُمبتَكرة عالجات وابتدع العميقة العضلية األنسجة لخياطة جديدة
موهوبًا. ُمعاِلًجا بوصفه ِصيته رسيًعا ذاع حيث روما، إىل انتقل ميالدية، ١٦١ عام يف
محارضات يُعطي وبدأ سابًقا، كتبها قد كان التي األعمال ح ونقَّ الكتب، يُؤلِّف واستمر
الرومان؛ صفوة من ًرا ُموقَّ عضًوا بوصفه جالينوس م تنعَّ ترشيحية. عروًضا ويُقدِّم عامة
كان روما. عالم يف يوناني دخيًال، ما نوًعا ظل ولكنه قوية، عالقات وذا ًفا وُمثقَّ ثريٍّا فكان
سلوكه وبخاصة اإلمرباطوري، للمجتمع ازدراءه يبدي ما أحيانًا وكان بلغته٧ دائًما يكتب

من: شاكيًا العملية، الدراسات تجاه

ال الذين الفضيلة، عىل املتعة يُؤثِرون الذين … النفوذ وذوي األثرياء مادية
اآلخرين يمنحوها أن ويُمِكنهم ما دقيقًة معرفة يحوزون الذين بأولئك يعبئون
العملية حاجتهم مع فقط يتوافق العلم رجال يمنحونه الذي االحرتام ولكن …
وهم فني. امُلثقَّ يُطيقون وال دراسة لكل الخاص الجمال يرون ال فهم إليهم.
قصورهم، تحسني ويف النفقات حساب يف فقط والحساب الهندسة إىل يحتاجون

ماله.15 يرثون سوف بمن التكهن يف فقط والكهانة والفلك

وراء السبب تفسري يف الرومانية، الفكرية للحياة دامغة إدانة يحمل الذي التقييم، يُسِهم
بعدها. وما القديمة العصور أواخر يف الغربية أوروبا يف العلمية األفكار تأثري ضآلة
شبه نحو عىل وكانت نادرة، الالتينية إىل اليونانية العلمية النصوص ترجمة كانت فقد
الالتينية إىل جالينوس أعمال بعض تُرجَمت املوسوعات. من كجزء وتوَجز ص تُلخَّ دائم
تعد لم تُرتَجم لم التي األعمال ولكن روما)، يف طويلة فرتات أمىض الواقع، يف (فالرجل،
الخامس القرن يف اإلمرباطورية انقسام بعد تدريجيٍّا اليونانية اللغة اختفاء مع تُستعمل
الكتب، وإنتاج للمعرفة األساسية املراكز األديرة أصبحت بعدما الرشق، ويف امليالدي.
األخرى هي املسيحية، العقول تستسيغها ال التي الفلسفية، جالينوس نصوص سقَطت
حظٍّا األوفر هي فكانت املبارشة، العملية بأهميتها الطبية، أعماله أما املجهول. غياهب يف
األمر بادئ يف ُحفَظت فإنها التايل، الفصل يف سنرى وكما ومشاركتها. نسخها يُعاد أن يف
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يف العرب الباحثون يكتشفها أن قبل وفارس، سوريا يف املسيحية املجتمعات بواسطة
التاسع. القرن

تعليمه فيه غرس فقد الطب. عىل قارصة النهمة الفكرية جالينوس شهية تكن لم
األرسطية األفكار إدماج إنجازاته أكرب أحد وكان بالفلسفة، شغًفا بريجامون يف امُلبكِّر
كتابه ذلك عىل مثال وأبرز متنوعة، أعمال يف السمة هذه وأدخل الطبي. الفكر مع
تُمثِّل التي األعضاء»، وظيفة «حول أطروحة وكذلك فيلسوف»، أيًضا هو طبيب «أفضل
كان بالطب. الفلسفة حاسمة بطريقة يربط العمَلني فكال الترشيح؛ علم يف الهائل بحثه
القواميس؛ وتأليف للغة التاريخية الدراسة أي اللغة؛ فقه بعلم أيًضا مفتونًا جالينوس
ترجمها التي املخطوطات من ضخمة مكتبة جمع لرجٍل رضوريان خربة مجاال وهما

بنفسه. حها ونقَّ
بالنقل. األمر تعلَّق عندما له إزعاج مصدر جالينوس كتابات من الهائل الكم كان
جالينوس أدرك جميعها. تبقى أن ُممِكنًا يكن لم أنه درجة إىل كثرية ببساطة كانت فقد
األكثر كانت أبحاثه أي ًال ُمفصِّ األعمال، من املزيد أنتج أن النموذجي فعله رد وكان هذا
املشكلة هذه باإلسكندرية الطب مدرسة حلَّت بها. قراءتها ينبغي التي والكيفية أهمية
فيما ُدعي الذي جالينوس»؛ «منهج باسم يُعَرف فيما دراساته من وعرشين أربع بنظم
يقرءوها أن الطالب عىل كان كتابًا». عرش «الستة باسم االرتباك، عىل يبعث نحو عىل بعد،
منهج كان نفسه. الوقت يف وشامًال وجيًزا طبيٍّا تعليًما كانت والنتيجة ، ُمعنيَّ برتتيب
الطبي للتعليم أساًسا وشكَّل وإيطاليا، سوريا يف انترش إنه حتى للغاية ناجًحا جالينوس
األبرز الخبري نوتون، فيفيان قال بعده. وما العارش القرن من اإلسالمي العالم أنحاء كل يف
قدره.»16 يه نُوفِّ أن يمكن «ال جالينوس: منهج عن عام، بوجه القديم والطب جالينوس يف
يستند التي املبادئ األطباء يفهم أن واقتىض لقرون الطب دراسة أُُطر د حدَّ املنهج فهذا
املعرفة من الفرع هذا عىل املهني الطابع إضفاء عىل نفسه الوقت يف ُمساِعًدا العلم، إليها

صارمة. معايري وفرض
أن زعم إذ نفسه؛ هو منه جالينوس شهرة بشأن صخبًا أكثر أحد ثمة يكن لم
عرشين عىل أطروحات وأمىل اإلمرباطورية، أنحاء كل يف يعيشون مرىض من طلبات لديه
الجغرايف التوزيع أن عجب ال لذا ضخًما؛ نصيٍّا إنتاًجا هذا وكان واحد، وقت يف ناسًخا
،٢١٠ سنة نحو روما، يف وفاته تلت التي السنوات يف للغاية. النطاق واسع كان لعمله
جالينوس وسيطر املغرب، مثل بعيدة أماكن يف يحدث الجالينوسية األطروحات نسخ كان
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و«املجسطي»، «العنارص» كتابَي مع الحال هو وكما القديمة. العصور موسوعات عىل
املعلومات مُلعاَلجة طرق ابتكار عىل الباحثني الجالينوسية» الكتابات «مجموعة حجم أجرب
كانت لذا واملال؛ الوقت من ا جدٍّ كبريًا قدًرا يستنزف مخطوطات عمل كان واختصارها.
ونُقَلت العلمية األفكار ُكثِّفت نادرة. بمجملها األعمال هذه تشمل التي الجديدة النُّسخ
يف وليس — وامللخصات والقواميس والتعليقات املوسوعات — ثانوية مؤلفات طريق عن
األساسية األفكار من بعض بقي األقل عىل ولكن إليه، يسعون ُكتَّابها كان الذي الشكل

جيل. إىل جيل من تناقله وجرى
كان جذريٍّا. ًا تغريُّ َت تغريَّ قد املعرفة خريطة كانت الخامس، القرن نهاية بحلول
أو وأُحرَقت، املكتبات ونُهبَت املدارس، وأُغلَقت تالىش، قد القديمة املعرفة مراكز أغلب
املكتبة ولكن ولألفكار، للتجارة مركًزا تزال ال اإلسكندرية كانت سكون. يف لتتالىش تُرَكت
املتعصبني من ُطغمة كانت ،٤١٥ عام يف املايض. يف عليه كانت ملا طيف مجرد كانت
ساحرة، أنها منهم فاعتقاًدا هيباتيا. الرياضيات وعاملة الفيلسوفة قتَلت قد املسيحيني
سريابيس لإلله الرائع املعبد صوب باهتمامهم تحوَّلوا ثم املحار، بأصداف حيًة سلخوها
الرخام أعمدة سقوط إىل أدَّى ما املعبد؛ «أحجار ونزعوا يحويها، التي اللفائف ومجموعة
اإلسكندرية. يف للمسيحيني ساحًقا انتصاًرا هذا كان نفسها».17 الجدران وانهيار الضخمة،
«للحرب رمًزا تدمريه وكان الوثنية، والسلطة املعرفة مركز السابق يف السريابيوم كان
كان الذي األمر ومقدساتها؛ القديمة الثقافة عىل املسيحية تشنها التي النطاق الواسعة

املكتبات».18 عىل الحرب يعني
حينذاك، .٦٤١ عام يف العرب، بوصول الزمن، من قرننَي بعد ًدا، ُمجدَّ األوضاع انقلبت
من معظمها يف تتألف مجموعتها وكانت اإلسكندرية، مكتبة من الكثري بقي قد يكن لم
الفاتحني اهتمام محط تكن لم التي املسيحية، الديانة عن موضوعات تتناول مؤلفات
الحمامات إىل أرسطو، لفائف عدا اللفائف، كل تُرَسل بأن أمر الخليفة أن يُحكى املسلمني.
استغرق يبدو، ما وعىل االستحمام. ماء ن تُسخِّ كانت التي األفران يف ُوضَعت حيث العامة،
وتسلية. دراماتيكية أقل الحقيقة ولكن جيدة، قصة هذه كلها. إلحراقها أشهر ستة األمر
يتفتَّت والربدي يبَهت الِحرب فكان التدريجي. التدهور للمكتبة األرجح املصري كان لقد
يُصِبح املخطوطات ضياع كان جديدة، نسخ صنع يف أحد يُفكِّر لم وإذا تراب. إىل ُمتحوًِّال
لسلطان أبديٍّا رمًزا ظلَّت املدوية سمعتها ولكن العظيمة، املكتبة اندثَرت محتوًما. أمًرا

فقدها. ملأساة وكذلك املعرفة
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الحجم يف تجاوَزتها، إذ األُفول؛ يف آخذة اإلسكندرية كانت ميالدية، ٥٠٠ عام بحلول
كان الرشقية. الرومانية اإلمرباطورية عاصمة القسطنطينية، مدينُة السياسية، واألهمية
االعتناء من أكثر الضخمة باملباني عاصمتهم ببهرجة ُمنشِغلني السادس القرن أباطرة
حكام من أي يكن لم الرابع. القرن أواسط يف أُنشئَت قد كانت التي اإلمرباطورية، باملكتبة
الخلفاء، عليها سيكون التي بالطريقة العلمية باملعرفة ا مهتمٍّ الفرتة هذه يف اإلمرباطورية
األوائل. البطاملة امللوك عليها كان التي بالطريقة حتى أو الحًقا، بهم نلتقي سوف الذين
كانت وبالتأكيد القسطنطينية، يف توجد صغرية خاصة كتب مجموعات ظلت أنه بد ال
ذلك بعد اإلمرباطورية املجموعة يف وجالينوس وبطليموس إقليدس أعمال من نسخ توجد
القديمة العلوم روافد كتابات مصري كان ،٥٠٠ عام يف أنه إال الزمان. من قرننَي بنحو
إىل و«العنارص»، «املجسطي» من نسخ بضع إال يبَق فلم يقيني. غري العظيمة الثالثة
من كل بني ُمتناِثرة لجالينوس، الضخمة األعمال مجموعة من مختارة نصوص جانب
أو القديمة، املعابد أطالل يف منسيٍّا، بعضها، وقبع واليونان. واألناضول وسوريا مرص
يف عليه العثور يُمِكن كان اآلخر وبعضها ُمهَملة مكتبات يف قديمة صناديق يف ُمختفيًا
قليل عدد حماية تحت خاصة، كتب مجموعات يف األرفف عىل موضوًعا أو األديرة بعض
أن إىل ُمتَِّقدة والطب والرياضيات الفلك علوم جذوة إبقاء من تمكَّنوا الذين الباحثني من

العبايس. العرص إبَّان بغداد يف العلمي، البحث من التالية العظيمة الفرتة فجر بزغ

هوامش

«مكتبات باسم أيًضا تُعَرف والتي بريطانيا، يف والنرش الطبع حقوق مكتبات (١)
واملكتبات كامربيدج جامعة ومكتبة بوديل ومكتبة الربيطانية املكتبة هي القانوني»، اإليداع

وويلز. السكتلندا الوطنية
إىل وأعاده جثمانه عىل سوتري بطليموس استوىل بابل، يف اإلسكندر مات عندما (٢)

لإلسكندر. األسايس الوريث باعتباره مركزه ليُوطِّد مرص
ستينيات حتى بريطانيا يف مدريس ككتاب تُستخَدم «العنارص» أطروحة كانت (٣)

العرشين. القرن
العصور يف لالهتمام وإثارة مأساوية القصص أكثر من واحدة هي هيباتيا قصة (٤)
شخصية هيباتيا كانت التاريخية. الحقبة تلك يف عاملة أشهر منها وجعلت كلها القديمة
إىل وعملت ثيون والدها علَّمها اإلسكندرية، مدينة يف الفكر أرباب بني قيادي دور ذات
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من حشد يد عىل واغتيلت الوثنية للثقافة املسيحيني لعداء هدًفا أصبحت ولكنها جواره،
دينيٍّا. املتعصبني الغوغاء

نشًطا كان أنه املحتمل من ولكن هيبارخوس، حياة عن املوثوقة املعلومات تندر (٥)
بطليموس استخدمها املالحظات من مجموعة دوَّن حيث ١٩٠–١٢٠ق.م، زهاء رودس يف
لم فإنه لنا، معروفة هيبارخوس أعمال من العديد عناوين أن ورغم الفلكية. نماذجه يف

واحد. عمل إال منها يبَق
بريجامون متحف يف اآلن موجود زيوس، هيكل وفيها املدينة، هذه آثار من كثري (٦)

برلني. يف
غالبية كان إذ اللغة؛ ثنائية الرومانية الدولة كانت معتاد. غري أمًرا هذا يكن لم (٧)

والالتينية. اليونانية يتحدثون الصفوة
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الثالث الفصل

بغداد

والقرائح والظرافة، الخصائص ولهم السالم. مدينة وبها اإلسالم، قلب بغداد،
حاذق وكل فيها. حسن وكل بها، جيد كل دقيق. وعلم رقيق، هواء واللطافة،
هي عنها. ذبٍّ وكل عليها، حرب وكل إليها، قلب وكل لها. ظرف وكل منها،

تُمَدح. أن من وأعىل تُنَعت، أن من وأحسن تُوَصف، أن من أشهر
املقديس
األقاليم» معرفة يف التقاسيم «أحسن كتاب

ميالدية. ٩١٧ عام ربيع الزمان:
عاصمتها، من زوي، البيزنطية اإلمرباطورة أرسلته بغداد، إىل يصل السفراء من فوٌج
اإلمرباطوريتان كانت أن بعد سالم؛ معاهدة بنود عىل للتفاوض هنا هم القسطنطينية.
إىل الرشق من ترسي التي املشرتكة، حدودهما عىل لقرون تتحاربان واإلسالمية البيزنطية
حيث الكثرية، املدينة قصور من واحد يف السفراء يوضع األناضول. جزيرة شبه عرب الغرب
املقتدر املسلم، بغداد حاكم يأمر الستقبالهم. ُمضيفوهم ز يُجهَّ أن بانتظار شهَرين يقضون
بالكامل القصور ع ُمجمَّ بتجديد العباسية، للدولة عرش الثامن الخليفة ،(٨٩٥–٩٣٢)
جميلة منسوجة سجاجيد وتوضع الستائر، مئات وتُعلَّق األثاث، ترتيب فيُعاد لهم؛ إكراًما

الحدائق. وتُشذَّب الرسوج ع وتُلمَّ اإلمرباطورية، أنحاء كل من آتية
االستقبال. يوم أخريًا ويحل

«وكان البديعة. الرخامية بأعمدته الخيل، خان هو فراء السُّ سيدخله كان قرص أول
بغري وفضة ذهبًا مركب خمسمائة عليها فرس خمسمائة األيمن الجانب من الدار يف
وكل الطوال. بالرباقع الديباج الِجالل عليها فرس خمسمائة األيرس الجانب ومن أغشية،
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يف «كان حيث الوحش، حري إىل ننتقل هنا، من الجميلة.» بالبزة شاكري يَدي يف فرس
الناس من تقرب قطعان الحري من إليها أُخرَجت التي الوحش أصناف من الدار هذه
بالديباج ُمزيَّنة فيلة «أربعة يوجد كان التالية الدار يف أيديهم». من وتأكل مهم وتتشمَّ
الخطيب ويُنوِّه بالنار». والزراقني الهند] [يف السند من نفر ثمانية فيل كل عىل والويش،
«فهال قائًال: بجدية لبغداد، تأريخه يف وصفه ل سجَّ الذي ،(١٠٠٢–١٠٧١) البغدادي

املبادرة.1 من الهدف بالطبع، كان، وذلك أمرها.» الرسَل
مة ُمكمَّ أسد، مائة تحوي داًرا األنفاس، يحبس تفصيل يف فيصف، الخطيب يميض
يشع رصاصمصقول يحدهما ونَُهري بركة بينهما وبستاننَي حراسها، بها ويُمِسك األفواه
املحيطة الحدائق كانت ُمزرَكشة. مجالس لها قوارب أربعة عليهما ويطفو كالفضة، بياًضا
بد ال ب. ُمذهَّ بنحاس ُمحاطة جذوعها كانت نخلة، ٤٠٠ منها غريبة، بأشجار ُممتلئة
األشغال مجد كامل تُظِهر التي العجائب، هذه لصنع الِحَرفيني من مئات استُخِدم قد أنه
اإلطالق: عىل روعة املشاهد أكثر جاء ذلك بعد للبيزنطيني. العربية الفنية والرباعة املعدنية
ثمانية وللشجرة صاٍف، ماء فيها رة ُمدوَّ كبرية، بركة وسط يف شجرة وفيها الشجرة، «دار
نوع كل من والعصافري الطيور عليها كثرية [أفُرع] شاخات منها غصن لكل غصنًا عرش
أوقات يف تتمايل وهي ب. ُمذهَّ وبعضها فضة، الشجرة قضبان وأكثر ضة. وُمفضَّ بة ُمذهَّ
الطيور هذه من وكل الشجر؛ ورق الريح تُحرِّك كما يتحرك األلوان مختلف ورق ولها
ميكانيكية وأشغال ِحَرفية من خليط ا؛ حقٍّ ساحًرا منظًرا كان هذا أن بد ال ويهدر.» يصفر

وجه. أكمل عىل البغدادية الثقافة إنجازات أظهرت بارعة
من الِقَطع آالف حوائطه عىل ُمعلًَّقا كان إذ رسالته؛ يف خفاءً أقل كان التايل القرص
يف يصطف وكان وِقِيس، ة ُمحالَّ وجعبات الجلد، من ودرقات الصدر، وواقيات الدروع،
اتساع ليُظِهروا بعناية مختارين األجناس، مختلف من العبيد من يُحىص ال عدد ممراته
حر يف قًرصا وعرشين ثالثة عن يقل ال فيما ُمرِهق طواف بعد املسلمة. املمالك رقعة
أخريًا السفراء اقتيد امُلثلَّج، واملاء الرشبات مرشوب فقط وطأته من ف خفَّ القائظ، يوليو

املقتدر. الخليفة حرضة إىل
به يُحيط بالذهب، ُمطرَّز بقماش د ُمنجَّ األبنوس من عرش عىل جالًسا فوجدوه

أبنائه. من خمسة
الخالفة أن بيزنطة لسفراء لتُظِهر مت ُصمِّ اإلسالمية السلطة دهاليز عرب الرحلة هذه
من كبرية أجزاءً فقَدت قد كانت أنها رغم بها، يُستهان ال قوة تزال ال كانت العباسية
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الساحل من امتدَّت قد اإلسالمية اإلمرباطورية كانت مجدها، أوج ففي السابقة؛ حدودها
والفيلة السباع تستحرض أن وسعها يف يزال ال كان الهيمااليا. جبال إىل ألفريقيا األطليس
كانت بغداد، وعاصمتها، عرًضا. تُقدِّم أن وسعها يف يزال ال وكان الهند؛ من النار ونافثي

العلمي. البحث مراكز من ا مهمٍّ مركًزا تزال ال
الذهبي، عرصها ذروة يف بغداد كانت فقط، واحد قرن فمنذ انحدار؛ يف كانت ولكنها
األول القرن يف وروعتها. وعلمها ورقيها لجمالها العالم يف مكان أي يف مثيل لها يكن لم
حاكًما كان األرض؛ عىل هللا ظل بأنه يُوَصف الخليفة كان العبايس، الحكم من الباهر
املنصور ا؛ خاصٍّ تأثريًا خلفاء ثالثة صنع امُلبكِّرة، الفرتة هذه يف هائًال. نفوذه وكان رائًعا
ُملِهًما راعيًا وأصبح بغداد أنشأ الذي الحاكمة، لألرسة الثاني الحاكم ،(٧١٤–٧٧٥)
نظًرا الحايل الوقت يف األشهر ،(٧٦٣–٨٠٩) الرشيد هارون وحفيده، العلمي؛ للبحث
والذي وليلة»، ليلة «ألف كتاب يف ملغامراته كبري، حد إىل خياليٍّا كونه رغم امُلمِتع، للتجسيد
للبحث ًسا ُمتحمِّ داعًما أيًضا كان وإنما فحسب، عامليٍّا وزعيًما ُمخيًفا ُمحاِربًا يكن لم
تحت بغداد استقطبَت الذي ،(٧٨٦–٨٣٣) املأمون الخليفة هارون، ابن وأخريًا، العلمي؛
يجمع مزيج عرب األمام، إىل اإلنسانية املعرفة دفع والذي الزمان، ذلك عقول أعظم عنايته

والطموح. والفضول والتنوير الثروة بني
أنفسهم لوجدوا الراقية، القرص أجواء من خرجوا قد البيزنطيون السفراء كان لو
والفرس العرب من شخص، مليون نصف فيها يتنافس كان إذ بالحياة؛ تعجُّ مدينة يف
والنجاح. البقاء أجل من والسالف، والهنود واليهود واليونانيني واألفارقة والبدو واألتراك
األرض. عىل صهر بوتقة أكرب يف جنب إىل جنبًا ويعملون ويُصلُّون وينامون يأكلون كانوا
وأولئك الحرير.١ من حتى أكثر ُمرِبحة برشية شحنات عبيًدا؛ املدينة إىل كثريون ُجِلب
أو ثرواتهم، صنع يف يأملون تجار ما؛ حلًما يتعقبون غالبًا كانوا بإرادتهم جاءوا الذين
اكتشافات. تحقيق يف يأملون باحثون أو اسًما، ألنفسهم يصنعوا أن يف يأملون ُمغنُّون
يف املعرفة اتساع عىل جوهري تأثري والعقائد واللغات األجناس من الخليط لهذا وكان
بينما األخرى، للثقافات تحويها التي املعرفة تنكشف حتى تُرتَجم الكتب كانت إذ املدينة؛
التبادل كان اآلخرين. عمل إىل وتقاليدهم أفكارهم إضافة عىل القدرة الباحثني لدى كان
يتعلق فيما األنواع؛ كل من للمعرفة انفجار إىل أدَّى مما بغداد؛ يف ِبُحرية يحدث الثقايف
الالهوت بعلم يتعلق فيما أيًضا ولكن لقصتنا، الرئييس الرتكيز محط هي التي بالعلوم
كان الشعر. األول، املقام ويف والثقافة، والتاريخ والقانون والفلسفة السياسية والنظرية
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جزءًا باعتباره يُغنَّى، كان ما عادًة الذي الشعر، يُعظِّمون حاشيتهم ورجال الخلفاء
الذين وامُلغنُّون اإلماء وكان العربية. الثقافة يُميِّز كان الذي النشط الشفاهي التقليد من

والثروة. والتوقري العظيمة، بالشهرة يُكاَفئون ويعزفون يُؤدُّون
«أمري بوصفه الخليفة ولدور لربهم اإلخالص عىل ُمجتِمعني العباسيون الخلفاء كان
وأن تحكم، أن لها ًرا ُمقدَّ كان الحاكمة ساللتهم بأن إيمانهم بهذا وارتبط املؤمنني».
عليها كانت التي األهمية مدى كامًال إدراًكا نُدِرك أن الصعب من لقرون. تحكم تظل
يف واملسيحي. اإلسالمي العامَلني أنحاء كل يف الوسطى العصور ونساء لرجال القَدرية
هو تفعله ما كان أيٍّا بأن الشعور املهم من كان تُوَصف، ال وفوىض بمخاطر يعجُّ عالم
يشدون تجار أو محاصيلهم يزرعون فالحني عىل ينطبق هذا وكان إلهية؛ خطة من جزء
ُمتعدِّدة وسائل ُوجَدت إمرباطورية. يتزعمون خلفاء عىل ينطبق مثلما لرحلة، الرحال
أقوى كانت الليل سماء لكن خططك، عن راضيًا تعبده الذي اإلله كان ما إذا الكتشاف
أهل ذلك من يُستثَن ولم البرش، ألباب النجوم خلبَت الحضارة، بدء فمنذ الوسائل. تلك
ظهورهم عىل يستلقون كانوا الحارة، الطويلة الليايل فخالل الوسطى؛ العصور يف بغداد
عىل ويُضفون امُلتألِلئة، السماء نحو أعىل إىل يُحدِّقون ملنازلهم، امُلنبِسطة األسطح عىل

نفسه: املأمون الخليفة أوضح كما هائلة. أهمية النجوم

س��اه��را ب��ه ه��مٍّ م��ن أب��ي��ُت ال��س��ائ��را ال��ف��َل��َك ذا ت��رى أَم��ا
خ��اب��را ب��ه َخ��ل��ًق��ا أرى ف��م��ا أم��ِرِه وف��ي ف��ي��ه ُم��ف��كِّ��ًرا
ح��اِض��را ل��ل��ورى أض��ح��ى وك��ي��ف ت��داب��ي��ِرِه لُ��ط��ِف ع��ن يُ��خ��ِب��ر
س��ائ��را أب��راج��ه ف��ي أك��وُن م��رًة أُرى ه��ل ِش��ع��ري ل��ي��ت ي��ا
غ��ائ��را غ��ائ��ره وَم��ْع ط��وًرا ط��ال��ًع��ا ط��ال��ع��ه َم��ْع أك��ون
وال��ظ��اه��را2 ال��م��س��ت��ور وأع��رف ت��دب��ي��ره ج��م��ل��ة أرى ح��ت��ى

السماء عالم عن ملحة للمستقبل، خريطة النجوم َمت قدَّ ُمخيًفا، تقلُّبًا ُمتقلِّب عالم يف
علم بني نُميِّز الحارض، وقتنا يف باألسفل. األرض أرسار الكتشاف املفتاح وكذلك الغامض
البرش. شئون عىل تأثريها تأويل أي التنجيم، وبني والكواكب، النجوم دراسة أي الفلك،
فقد املعرفيَّني؛ الفرَعني بني التمييز هذا مثل يُعتَمد فلم الوسطى، العصور بغداد يف أما
واألوبئة، الطبيعية والكوارث بالطقس يتنبأ أن يُمِكن التنجيم أن يعتقدون الناس كان
األبراج)؛ خرائط طريق (عن شخصيتهم وسمات وطالعهم الشخصية بصحتهم أيًضا بل
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بني جًرسا التنجيم كان حياتهم. مجاالت من مجال كل بشأن قرارات التخاذ فاستخدموه
واملجهول. املعلوم بني واإلله، البرش عالم

العصور أوائل يف بغداد إىل وصوًال القرون عرب املايض يف النظر نُمِعن ونحن
ولكن بالضبط، هناك جرى ملا للغاية واضحة صورة نُكوِّن أن الصعب من الوسطى،
مؤلفات هو ذلك يفعل ما وأكثر ذلك، عىل يُساِعد املعارصين بغداد ملؤرخي الغزير اإلنتاج
أفعال وامللوك» الرسل «تاريخ كتابه يصف الذي العظيم، الفاريس الباحث ذلك الطربي،
ثمانية إىل ُمضنيًا امتداًدا يمتد الذي الكتاب، هذا . ُممالٍّ يكون ما غالبًا بتفصيل الخلفاء
إىل وصوًال الحقبة تلك عن توازنًا املعلومات مصادر أكثر من واحد هو مجلًدا، وثالثني
كتاب وهو بكثري إمتاًعا أكثر كتاب ثمة القراءة. يف إمتاًعا أكثرها يكن لم وإن ،٩١٥ عام
الشعوب، جميع لكتب فهرست «هو فيقول: مقدمته يف صه يُلخِّ الذي «الفهرست»، النديم،
علوًما تتناول التي مخطوطاتهم، لكل وكذلك العرب، بلغة املوجودة والعجم، العرب من
القرن نهاية يف ُكتب الذي الكتاب، هذا ألَّفوها.»3 الذين ألولئك ترجمات مع متنوعة،
العالم يف والباحثني والُكتَّاب املعرفة، أنواع كل عن للمعلومات رئييس مصدر هو العارش،
والباحثني، بالكتب ُمحاًطا بغدادي، كتب لبائع ابنًا كان الذي النديم، نشأ آنذاك. العربي
الذهبي. العرص يف العلمي للبحث بالحياة نابضة صورة يرسم «الفهرست»، كتاب ويف
يف البحث ويف الحديث أطراف تباُدل يف قضاها كاملة حياة نتاج هو الرائع كتابه إن

ملدينته. الفكرية األوساط
بيع َمحالِّ يف «الفهرست» كتاب يُطاِلعون الباحثون فيه كان الذي الوقت بحلول
القديمة، باملعارف الخاصة للكتابات الكاملة املجموعة تقريبًا كانت بغداد، يف الكتب
العربية إىل وتُرجَمت استُعيَدت، قد بالفعل والفارسية والهندية، واملرصية اليونانية
صد ويُحاِولون ضنك يف يعيشون كثريون أوروبيون كان حني ويف نقديٍّا. حت ونُقِّ
يف ثورة وأحدثوا األرض، ُمحيط قاسوا قد بغداد يف العلماء كان الفايكينج،٢ هجمات
وصنعوا العلمية، للممارسة وأساليب للرتجمة صارمة معايري روا وطوَّ النجوم، دراسة
وأنشئوا الجرب، قواعد وحدَّدوا الحديث، العددي نظامنا بأساس وارتقوا للعالم، خريطة
بدرجة قصري وقت ويف األمراض. من العديد أعراض وحدَّدوا الطب، يف جديدة فروًعا
بغداد من وجعلوا املعرفة خريطة رسم أعادوا قد وأتباعهم العباسيون كان ُمدِهشة،

والتنوير. االكتشاف من ذهبي عرص وهج يغمرها العلمية، للدراسة ا مهمٍّ مركًزا
دير حول تتمحور صغرية فارسية قرية بغداد كانت فقط، بقرننَي ذلك قبل
العظمة؛ طريق معالم الجغرايف، موقعها لها د حدَّ دجلة.٣ نهر ضفاف عىل نسطوري
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مدينة تقع بعض، من بالقرب بعضهما والفرات دجلة نهرا فيه يتدفق الذي املكان ففي
متنوعة بعبارات وصَفها التي الرافدين، لبالد الخصبة القديمة األرض قلب يف بغداد
نحو أو عام آالف خمسة مدى وعىل العالم». «ُملتقى أو ة» َّ «الرسُّ بأنها معارصون ُكتَّاب
الزراعة، ازدهرت للري. قنوات وحفروا محاصيلهم وزرعوا هنا، الناس استقر ذلك،
حتى العام، يف محاصيل ثالثة تُنِتج فيها األرض كانت أوقات يف وفريًا؛ الطعام وكان
تولََّدت التي الضخمة الثروات شكََّلت عدن. جنة موضع كانت أنها اعتقدوا كثريين إن
بني الخصيب األخرض الحوض يف اإلمرباطوريات من سلسلة أساس الخصوبة هذه من
اإلسكندر بقيادة واملقدونيني واألخمينيني، واآلشوريني والسومريني، البابليني، النهَرين؛
التي الفرثية، اإلمرباطورية من جزءًا أصبحت ١٥٠ق.م عام يف السلوقيني. وساللة األكرب
تُدعى فارسية حاكمة ساللة وصلت عندما ميالدية، ٢٢٤ عام حتى سيطرتها تحت ظلَّت

السابع. القرن منتصف حتى املنطقة حكموا الذين الساسانيون،
شعوب عىل ُمتقطِّع نحٍو عىل تهبط العربية الجزيرة شبه من البدوية القبائل كانت
يشء عن بحثًا الخشن البدوي حياتها أسلوب عن فتتخىل لقرون، امُلستِقرة الرافدين بالد
مجرى يُحوِّل أن شأنه من كان يشء حدث السابع القرن منتصف يف ولكن أفضل،
يف لتاجر جربيل املالئكة رئيس ظهر مكة، مدينة فوق عاليًا مغارة، ففي التاريخ.
وظهر القرآن. ليصري ذلك بعد ن ُدوِّ وحيًا إياه نًا ُملقِّ محمًدا، يُدعى عمره من األربعني
تناميًا محمد أتباع عدد تنامى التالية، القليلة العقود خالل الوجود. إىل اإلسالم دين
جاعًال العربية، الجزيرة شبه وباقي مكة ثم املدينة يف أوًال رسالته نرش حيث ُمطَِّرًدا،
مات بموجبها. يعيشون دة ُموحَّ عقيدة إياها ومانًحا واحدة راية تحت املختلفة قبائلها
وتنقلهم الجديد إيمانهم بحماسة مدفوعني أتباعه، ولكن ميالدية، ٦٣٢ عام يف محمد
مثاليٍّا. توقيتهم كان فارس. وبالد وسوريا مرص اجتاحوا الرائعة، خيولهم عظيمة برسعة
بعد االنهيار، شفا عىل ما، يوًما جبارة كانت التي الساسانية، اإلمرباطورية كانت فقد
ما كل كان كثرية، حاالت ويف البيزنطية.٤ جارتها مع الحرب من عقود أضعَفتها أن
قاطنيها إىل تهديد نظرة وينظروا املدينة بوابات إىل يصلوا أن هو فعله املسلمني عىل
مرص سقَطت الجزية. سبيل عىل ضخمة مالية مبالغ ودفع باالستسالم إياهم آمرين
وتجاوزوه، بكامله األوسط الرشق اكتسحوا قد املسلمون كان عقود غضون ويف رسيًعا،
الذي العائد كان البيزنطيني. من األرايض من كبرية مساحات وأخذوا الساسانيني فهزموا
أصبح الذي امُلتفيشِّ اإلرساف َجت أجَّ ثروة ُمذِهًال؛ الفتوحات هذه من خزائنهم عىل ق تدفَّ
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أكرب مساحة غزوا قد كانوا الثامن، القرن أوائل بحلول به. مشهورين املسلمني صفوة
ُمربَّع. ميل ماليني خمسة املساحة هذه بلغت إذ أوجها؛ يف الرومانية اإلمرباطورية من
األكرب، اإلسكندر األصل يف دها وحَّ قد كان التي األرايض، عادت سنة، ألف منذ مرة وألول

واحد. حكم تحت
(ملك) باسيليوس بصفته األكرب، اإلسكندر كان كبريًا. األمر لهذا الثقايف املغزى كان
آسيا، وسيد مرص، وفرعون فارس، وشاهنشاه الهيلينية، العصبة عىل وامُلهيِمن مقدونيا،
يف وتقاليدها ودينها وفلسفتها اليونان لغة نرش قد أرسطو، تلميذ أهمية، األكثر وربما
مع الحدود مثل بعيدة أماكن يف للهلينية خارجية مراكز ًسا ُمؤسِّ إمرباطوريته، أنحاء
من شبكة ُمشكًِّال باسمه، املدن هذه من فقط عرشين ى سمَّ به، اتَّسم وبتواضع الصني.
هذه كانت موته. بعد لقرون اليونانية بالثقافة وتتغنى اإلسكندرية اسم تحمل مدن
بقيَت إذ األجل؛ طويلة أيًضا كانت ولكنها بطيئة، الثقايف» االنتشار من الواسعة «الحركة
اإلسكندر مدن من كثري ضياء أرشق وفاته، من تقريبًا ألفية بعد سنة.4 ألف يُقاِرب ما
كلها كانت وألنها املعرفة، خريطة عىل — وبعلبك وباكرتيا واإلسكندرية وحلب مرو —
بأفكار البغدادي الذهبي العرص أمدَّت فقد العباسيون، الخلفاء يحكمها أقاليم يف حينذاك

وكتب. وباحثني
حيث الشمال، نحو املسلمني آالف هاجر اإلسالمية، الفتوحات تلت التي العقود يف
خصبة كانت التي املناطق وهي الشاسع؛ خراسان وإقليم وإيران العراق يف استقروا
ومع وسمرقند. ونيسابور ومرو بلخ مثل الرائعة الحرير طريق ملدن وموطنًا وُمزدِهرة
اإلسكندر فعل مثلما الجديدة، اإلسالمية اإلمرباطورية حكام اكتشف ما رسعان ذلك،
وتفرََّقت ينبغي، مما أقل كانوا إذ بالقوة؛ الحكم فرض املستحيل من كان أنه قبلهم،
رعاياهم مع فتسامحوا غزوها. قد كانوا التي الشاسعة األقاليم عرب كبريًا تفرًُّقا أعدادهم
االستمرارية عوا وشجَّ اإلسالمية. للرشيعة وفًقا الرضائب عليهم وفرضوا املسلمني غري من
وقلَّدوا ووظَّفوا للحكم، قائمة أنظمة واعتمدوا ويزرعوا، املحليون السكان يبقى كي

الساسانية. للصفوة امُلنتمني من الكثري وصاحبوا
وتأثريًا ًرا تطوُّ الثقافات أكثر من واحدة كانت الساسانية الثقافة أن ُمفيًدا وكان
ببضعة ذلك فقبل نسبيٍّا. وبدائية شابة كانت العربية الثقافة وأن األرض، وجه عىل
حينذاك، أما العربية. الجزيرة شبه صحارى يطوفون بدًوا، محمد قوم كان فقط، أجيال
مع يتماىش الذي الحياة أسلوب وأرادوا جموًحا، أحالمهم أشد يتجاوز ثراءً أثرياء فكانوا

67



املعرفة خريطة

بعلماء أنفسهم وأحاطوا ُمرتَفة منازل يف وعاشوا فاخًرا، طعاًما الساسانيون أكل ذلك.
األبهة كل بحماسٍة فاستوعبوا بذلك، مبهورين العرب وكان المعني. وشعراء وموسيقيني
أكثر من واحدة ليصنعوا الدمثة تقاليدهم مع ودمجوها الساسانية، فارس تُبديها التي
ذلك عن امُلطَلق التعبري هي بغداد أصبحت وروعة. إرساًفا العالم رآها التي الثقافات

االسترشافية. الرؤية أصحاب العباسية األرسة خلفاء بفضل االندماج،
املسلمة، اإلمرباطورية األُمويني ساللة حكَمت ،٧٥٠ عام سبقت التي السنوات يف
كانت محمد مات إن ما اإلسالم صف تشق بدأت قد كانت التي الدقيقة التصدعات ولكن
األوسط الرشق م قسَّ الذي السني/الشيعي الديني االنشقاق سيما ال التعمق؛ يف آخذة
العباسيون عمل بالسلطة، األحق من بشأن النبي بيت آل تناُحر مع الحني. ذلك منذ
نرش ،٧٤٧ عام يف السخط. لنرش بهدوء محمد) عم العباس، إىل نسلهم يرجع (الذين
مرو مدينة عىل السود راياته اح، السفَّ ، وامُلعربِّ الدقيق باللقب يُعَرف كان الذي زعيمهم،
فرد كل وإبادة ُمطاَردة يف مىض السلطة، عىل استوىل أن وبعد لثورة. الِعنان وأطلق
الحايل، عرصنا بمقاييس حتى بالوحشية اتسَمت جماعية مذبحة يف األُموية العشرية من
شابٍّا، أُمويٍّا أمريًا ولكن الجثث. وحرق القبور نبش يف الذروة بلغت أنها يُزَعم والتي
امُلنحِدرون ومىض ُمناِفسة. حاكمة أرسة س أسَّ حيث إسبانيا، إىل فر الرحمن، عبد يُدعى
كان التايل. الفصل يف سنرى كما قرطبة، مدينة يف بالحياة نابض مركز بناء يف نسله من
،٧٥٤ عام يف الجدري بمرض ُمتأثًِّرا مات وعندما عنيًفا. كان مثلما قصريًا السفاح حكم

.(٧١٣–٧٧٥ (نحو املنصور محمد بن هللا عبد جعفر أبي أخيه، إىل الخالفة انتقلت
كثة غري لحية ذا طويًال، كان أخيه. عن تماًما مختلًفا املنصور كان الحظ، لحسن
أعظم كان االستقرار. وتحقيق السلطة توطيد يف حكمه سنوات وأمىض ثاقبتنَي، وعيننَي
ندعوها التي املدينة السالم؛ مدينة اسم عليها أطلق جديدة، عاصمة تأسيس إنجازاته
عمد دمشق، يف العربي األُمويني معقل عن بعيًدا السلطة تمركز إعادة إطار يف بغداد.
الجديدة مدينته دعائم ترسيخ عىل عامًال الساسانية، بالصفوة صلته تعزيز إىل املنصور
فأقرب السواء؛ عىل وشخصيٍّا رسميٍّا أمًرا هذا كان القديم. الفاريس الرتاث مجد إىل لتمتد
عائلته قدََّمت الذي برمك، بن خالد يُدعى خراسان، من فارسيٍّا كان املنصور أصدقاء
وبالثقافة، بالغرابة يتصفون كانوا الذين الربامكة، كان العباسيني. لثورة أساسيٍّا دعًما
اليونانية؛ اللغة قراءة وتعلَّموا أرسطو درسوا حيث اإلمرباطورية، أقىصشمال يف بلخ، من
أبهَرت التي والعظمة الرفيعة الثقافة روح أخرى، فارسية أرسة أي من أكثر دوا، فجسَّ
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الجديدة. لعاصمته موقع إيجاد يف املنصور مساعدة عىل برمك ابن عِمل العرب. سادتهم
عن فقط كيلومرتًا ثالثني تبعد التي الصغرية، بغداد قرية واختارا جنوبًا سافرا ومًعا،

قطيسفون. القديمة الساسانية العاصمة

املركز يف رة امُلدوَّ املدينة تُظِهر األوىل مرحلتها يف لبغداد ترميمها أُعيَد خريطة :1-3 شكل
الجانب عىل اليسار، إىل بها. املحيطة األحياء مع تتقاطع متنوعة وقنوات األربع، وبواباتها

مرصده. املأمون الخليفة بنى حيث الشماسية، حي يوجد دجلة، نهر من اآلخر

يشء، الصني وبني بيننا ليس دجلة، «هذه العسكريني: لقادته املنصور بنيَّ كما
وهذا ذلك، حول وما وأرمينية الجزيرة من امِلرية وتأتينا البحر، يف ما كل فيها يأتينا
موقع ذات بغداد كانت ذلك.»5 حول وما والرقة الشام من يشء كل فيه يجيء الفرات
طرق إىل عيىس، ونهر الرسات قناتَي طريق عن منها، املبارش الوصول إمكانية مع مثايل،
والشمال وراءها؛ وما سوريا إىل الفرات نهر عرب الغربي، الشمال الرئيسية؛ التجارة
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الهند، إىل البوابة الفاريس، الخليج إىل والجنوب، املوصل؛ عرب دجلة، نهر عىل الرشقي،
الربية. الطرق من شاسعة شبكة مركز يف بغداد تقع أيًضا األقىص. والرشق والصني
امُلتعرِّجة، بقوافلهم الحرير طرق طول عىل يهبطوا أن والتجار املسافرين شأن من فكان
وساحل وسوريا، العربية الجزيرة وشبه أفريقيا شمال إىل طريقهم يف إيران، جبال عرب

أوروبا. إىل هناك من ويمضون املتوسط البحر
التقليد حتى أن وبرمك املنصور اكتشف عندما ُمواِتية كانت الظروف أن كذلك بدا
هناك. عظيمة مدينة س سيُؤسِّ مقالًصا يُدعى ملًكا أن ع توقَّ قد كان املحيل املسيحي
يُنادى كان التي التدليل أسماء أحد كان مقالًصا أن السعادة، غمَرته وقد املنصور، تذكَّر
شاء ما اليهودي الفاريس العالم رسم ذاك!»6 وهللا «أنا مرسوًرا: فصاح طفولته، يف بها
يتبعها التي الالمعة الشخصيات — نوبخت يُدعى وزرادشتي الفزاري يُدعى وعربي هللا،
والعقائد األجناس من امُلبِهج مزيجهم برش الذين البالط، مي ُمنجِّ من املنصور فريق
لتحديد األبراج ُمخطَّطاِت — بعد فيما البغدادي العلمي للبحث الثقافات د امُلتعدِّ بالطابع
الظهر. بعد الثانية الساعة يف ،٧٦٢ يوليو ٣٠ الجديدة؛ املدينة بناء يف للبدء وقت أنسب

بنفسه. حجر أول املنصور ووضع
العمال من آالف مهارات يطلب إمرباطوريته، أركان جميع إىل مراسيم املنصور بعث
من يأتوا كي والعبيد والبنائني والنجارين والحدادين واملعماريني واملهندسني احني واملسَّ
ابتكر األرض، عىل امُلدِهش تصميمه رسم يف الرماد وباستخدام أحالمه. مدينة إقامة أجل
إنشاء تفاصيل من تفصيلة كل شئون بأول أوًال يُدير كان وإذ فريدة. دائرية مدينة
يف بهم ُملقيًا شديًدا، تدقيًقا إنفاقهم يف بتدقيقه عماله نفوس يف الرعب يبعث كان املدينة،
للعمال يُدَفع كان وصغرية. كبرية نفقة بكل حساب كشف تقديم عن عجزوا إذا السجن
كانت املهرة. للمعماريني الدرهم من و١ / ٢٤ اليوم، يف الفضة من حبات ثالث أو حبتان
لم لكنه األرض، عىل مدينة أعظم يبني كان فربما يُحَسب؛ قرش وكل تُوَزن، طوبة كل
عىل ُعِثر سنوات، بعد أنه الطربي يُخِربنا الطمي. من واحدة حفنة إهدار يعتزم يكن
دائريان جداران شكَّل بالضبط. وزنها جانبها عىل محفوًرا األصلية الجدران من طوبة
مائي خندق مع أميال، أربعة البالغ املدينة ُمحيط ى امُلحمَّ الطني من املركز ُمتِحدا هائالن
وقادت واملنازل. الحكومية املكاتب الداخل يف ثالث جدار وشكَّل الخارجي. الجدار حول
الرشقية الشمالية البوابة اإلمرباطورية؛ أركان إىل القباب ثنائية شاسعة بوابات أربع
مكة، إىل الرشقية والجنوبية سوريا، إىل الغربية والشمالية والري، خراسان مدينتَي إىل
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ذات واألبراج الحوائط الثنائي الرتكيب تُظِهر بغداد لبوابات حديثة ترميم عمليات :2-3 شكل
الطابَقني.

كان الحارة، الصيفية العرص أوقات يف الفاريس. والخليج البرصة إىل الرشقية والجنوبية
ليستمتع الرشقية الشمالية للبوابة العلوية الغرفة يف يجلس أن يحب نفسه الخليفة
الوصول عىل أهله ساعده الذي البعيد، خراسان إقليم نحو ببرصه ويشخص بالنسيم

السلطة. إىل الحاكمة بساللته
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الثنائية. الدفاعية والحوائط الكبري املسجد تُظِهر رة امُلدوَّ للمدينة لة ُمفصَّ خريطة :3-3 شكل

يتجنب يكن «لم ُمِرسًفا. املنصور يكن لم ذريته، من كثريين مع صارخ تباين يف
أن شأنه من كان ولكن املقابل، يف عليه يحصل يشء يوجد كان عندما امُلفِرط السخاء
عن تقتريه أسفر ما.» خسارة تكبُّد عنه سيُنِجم كان إذا معروف أصغر إسداء يرفض
كان السياق، يف ذلك ولوضع وفاته.7 عند درهم مليون و٦٠٠ دينار مليون ١٤ بها خزانة
الخروف تكلفة أن الطربي وقدَّر ذهبي دينار كل ُمقاِبل فضيٍّا درهًما عرشين نحو يوجد
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حمل الدرهم)، سدس هو (الدانق الدوانيق» «أبو لقب ُمكتِسبًا واحد. درهم نحو كانت
اإلرساف إىل افتقر لكنه وشدة، مستقبلية ورؤية حيوية من العباسيني طباع املنصور
املنصور، كان واملأمون. الرشيد هارون سلياله بهما سيشتهر اللذَين للمتعة والعيش
سيُصاب الحفالت، ويكره املوسيقى يحب ال الخمر عن عازًفا ُمقِرتًا َوِرًعا كان الذي
ليلة «ألف لكتاب الخليعة الحكايات سواء لذريته، امُلرتَف الحياة أسلوب من بالذهول
أنه املفرتض من أنه (رغم محظية ٤٠٠٠ ضاجع املتوكل الخليفة بأن الزعم أو وليلة»
برمك، ابن صديقه من وبتوجيه ذلك، عن عوًضا نفسه). الوقت يف جميًعا يُضاِجعهن لم
قرص بجوار الكبري املنصور مسجد بنى ،٧٦٦ عام ويف العلمي. البحث املنصور احتضن
العلم. مجال يف للباحثني ِقبلة املسجد أصبح ورسيًعا رة، امُلدوَّ املدينة يف الذهبية البوابة
كذلك قادت ولكنها للعبادة، مراكز ومدارسها املساجد كانت اليوم، حالها هو مثلما
للتعلُّم املحلية املجتمعات إليها تتوجه أماكن فأصبحت العلمي، والبحث التعليم يف املسرية
إن املكتبات. فيها وتُنشأ الكتب فيها تُحَفظ أماكن كانت إذ وُمناَقشتها؛ األفكار وتشاُرك
أعظم يشء من «ما نفسه: النبي تعاليم من مبارشة نبع والتعليم للتعلم املسلمني حب
واإليمان العلم كان األوىل، القليلة القرون يف الناس.»8 فعلَّمه علًما تعلَّم رجل من هللا عند
فلسفي مستًوى عىل الفكري البحث يدفع الدينية الحقيقة إىل السعي يكن فلم ُمتناِغَمني؛
االتجاه كاستنباط ُمحدَّدة؛ عملية لحاجات إجابات يتطلب أيًضا كان بل فحسب، واسع
اليوم أوقات معرفة أو صحيحة، بطريقة الصالة سجادات وضع يمكن حتى ملكة الدقيق
بعُد بَنَت قد تكن لم كما بعُد تتضح بدأت قد الدينية املذاهب تكن لم الصلوات. أجل من
تلك يف الالحقة. القرون يف العلم تعوق أن شأنها من التي امُلحاِفظة االتجاهات أسوار
«نبع بمثابة الكتب كانت الكتب؛ كل إىل يمتد للكتاب اإلسالمي التبجيل كان اللحظة،

ينضب».9 ال الذي الروحية الحياة
الكتب عالم يُغريِّ أن شأنه من كان جديد ُمنتَج بغداَد وصل الثامن، القرن أواخر يف
طالس، معركة يف الصينيني هزموا قد العرب كان ،٧٥١ عام يف الورق. وهو األبد إىل
أرسى من اثنان نقل الشاسعة. آسيا وسط سهوب أعماق يف الحالية، قريغيزستان يف
نباتات ومن الُقنَّب من الورق صنع كيفية رسَّ سمرقند، إىل أُخذا قد كانا اللذان الحرب،
تنقلت هناك ومن سمرقند، يف العربي العالم يف ورق مصنع أول وبُني أخرى. ليفية

.٧٩٣ عام يف بغداد وصلت حتى الحرير، طرق عىل تدريجيٍّا الفكرة
أوجه أيًضا يوجد كان بغداد، إىل الورق فيه وصل الذي نفسه الوقت يف وتقريبًا
التطورات هذه الكتب. تجليد تقنيات ويف والِغراء، الِحرب تصنيع يف تكنولوجية تقدُّم
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فنون أيًضا ازدهَرت ًال. تحمُّ أكثر وكذلك جماًال أكثر تُصِبح أن للكتب كفَلت ُمجتِمعة
لتلبية الناس من متزايدة أعداد توظيف مع امُلنمنَمات ورسم املخطوطات وزخرفة الخط
الذين الورق»، «تجار أو الوراقني، هم هؤالء أعظم وكان التجارة. لهذه املتزايدة الطلبات
أكثر اليعقوبي املدعو الباحث أحىص التاسع، القرن أواخر يف الكتب. بيع محال أداروا
بهم الخاصة السوق لديهم كان وحدها. بغداد يف وضاح ربض ضاحية يف منهم مائة من
والتي يبيعونها، كانوا التي الكتب إلنتاج النساخ من فرًقا منهم كثريون ووظَّف هناك،
الوراقني من كثري كان ًعا. ُمشجَّ كان ح فالتصفُّ حوامل؛ ذات مناضد عىل تُعَرض كانت
الفكر؛ أهل فيها يجتمع أماكن متاجرهم وصارت معرفة من لديهم ما بحكم باحثني
عملية إىل بعضهم وانضم العلمي. للنقاش وِحَلًقا رسمية غري أكاديميات بمنزلة فكانت
السابقة. الحضارات كنوز لكشف وصوب حدب كل يف ُمرتِحلني املخطوطات، عن البحث
تجارة وبتطوير الكتابة، من قوتهم كسب من الباحثني تمكني يف أيًضا الوراقون ساعد
محيط عىل يُطَلق كان كما اإلسالم، دار أنحاء كل يف بغداد من املعرفة نقلوا الكتب،
إذ — بالعربية الناطق للعالم الهائل األدبي اإلنتاج صار ملا ولوالهم، اإلسالمي. النفوذ
— عرش الحادي القرن نهاية بحلول يكتبون مسلم مؤلف ٥٠٠٠ من أكثر يوجد كان

ُممِكنًا.
إىل الناس جاء ُمزدِهرة. حارضة بغداد كانت إنشائها، من عاًما أربعني غضون يف
والسالم. بالتسامح املدينة وعود يجتذبهم بعدها، وما اإلسالم دار أنحاء كل من هناك
عملية مشكالت أوجد مما ُمطَِّرًدا؛ نموٍّا املدينة ونَمت هائلة زيادة السكان تعداد فازداد
تحتية؛ لِبنية اإلمرباطورية احتاجت والرضائب. الغذائية واملؤن الصحية باملرافق تتعلق
التكنولوجيا يف التقدم أوجه عىل كلها اعتمدت والتي ري، وقنوات وأنظمة وجسور طرق
املعرفة كانت رياضية. حسابات استلزمت الهندسية املرشوعات أبسط حتى والتصميم.
ال جزءًا التنجيم وكان األرواح. وإنقاذ األمراض عالج يف للمساعدة رضورية الطبية
كان التشخيص. يف يُستخدم كان حيث الطب، يف وبخاصة اليومية، الحياة من يتجزأ
ورسم واملالحة الجغرافية البحوث من نوع وألي للتنجيم جوهرية أهمية ذا الفلك علم
من أي ُمتابَعة املمكن من يكن ولم جلية). عسكرية أهمية لها كان (التي الخرائط
األكاديمية الدراسة كانت والدقة. والحساب القياس لغة الرياضيات؛ بدون األمور هذه
بما العلمي البحث ومساعي الثقايف اإلنتاج تُِمدان وكانتا ُمتشاِبكتنَي، العملية واملعرفة

زخم. من إليه يحتاجان
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الشفاهي الرتاث من املعالم ُمحدَّدة غري مجموعة من العربية اللغة قالب ل تحوُّ مع
من الرتجمة من ضخم برنامج بدأ امليالدي، الثامن القرن يف رسمية مكتوبة لغة إىل
كثري كان الوسطى). الفارسية اللغة من املكتوب (الشكل البهلوية أو الفارسية اللغة
عن عملية أطروحات عن عبارة العربية إىل ترجمتها املزمع الكتب من األوىل املوجة من
إىل االهتمام ل تحوَّ طويل بوقت ذلك قبل ولكن الرضيبي، والنظام واإلدارة الحكومة
كبريًا دوًرا النجوم لعبَت والفلك. التنجيم يف الكتابات من الواسعة الفارسية املجموعة
قد الباحثون كان القرون، مر فعىل الساسانية؛ فارس يف الدولة ديانة الزرادشتية، يف
أفكاًرا نَت تضمَّ املعرفة، فروع من الفرع هذا حول األعمال من دة ُمعقَّ مجموعة أنشئوا
عام إىل ترجع التي البابلية الحضارة إىل عائدة امتدَّت وخيوًطا ومرص واليونان الهند من

١٨٠٠ق.م.
وكان نسبية. بسهولة العربي العالم أنحاء وعرب بغداد وإىل من تُنَقل الكتب كانت
أنحاء سائر يف تعمل كانت التي الحكومية، الربيد خدمة العملية هذه يف ساعد مما
والخيل والبغال الجمال من مجموعات بواسطة تُحَمل كانت رسائل مع اإلمرباطورية،
ضخمة خرائط بغداد يف الرئييس املكتب جدران عىل ُمعلًَّقا كان بالتناوب. تعمل والحمام
القوافل خانات من شبكة وكانت لرحالتهم. التخطيط يف والُحجاج املسافرون يستخدمها
اج الُحجَّ تخدم الطريق جانب عىل مياه وخزَّانات املرىض رعاية ودور الصغرية) (الفنادق
الليايل أثناء املسافرين. من وغريهم والوعاظ والرسل والجنود امُلتجوِّلني والباعة والتجار
ويرشبوا ليأكلوا القوافل خانات ُمخيَّمات نريان حول يتجمعون الناس كان الطويلة،
مراكز جعلهم مما الحديث؛ أطراف ويتبادلوا ليتحدثوا ذلك، من واألهم ويسرتيحوا،
ُمنضمني مًعا، املسافرون تآزر زمنهم. تواصل ومواقع صحف وكأنهم للمعلومات، حيوية
تلك كانت إذ اإلمرباطورية؛ عرب البضائع تنقل كانت التي الطويلة الجمال قوافل إىل
العربية الجزيرة شبه صحارى عبور أخطار ملواجهة أمانًا الطرق أكثر هي القوافل
األميال، مئات للسفر االستعداد لديهم باحثون بينهم من وكان وإيران. أفريقيا وشمال
الربية والحيوانات الطرق وُقطَّاع والسيول واألمراض الرملية العواصف مخاطر ومواجهة
رشًقا فسافروا األبد. إىل األفكار تلك تضيع أن بمخافة مدفوعني الكتب، عن بحثهم يف
اليونانية اللغة كانت حيث البيزنطية، اإلمرباطورية يف األناضول بالد إىل وشماًال آسيا عرب
وأديرة قديمة معابد تضم قديمة مدن توجد كانت أيًضا، هنالك، الرئيسية. اللغة تزال ال

بالكتب. عامرة
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هيَّأ نفسه، القرن من الثامن العقد وأوائل الثامن القرن من السابع العقد يف
االبن يحيى، وُعنيِّ بغداد. يف العلم الزدهار املثالية الظروف برمك بن وخالد املنصور
مصائر وكانت املنصور) (حفيد الرشيد لهارون ا خاصٍّ ُمعلًِّما لخالد، االطالع الواسع
صار عندما املتبادل. واالحرتام الحب برباط مًعا ُمرتِبطة حينذاك، األقل عىل العائلتنَي،
العزيز، الصغري «أبي له: قائًال املحبوب، ُمعلِّمه استدعى ،٧٨٦ عام يف خليفة هارون
بتأثريك نعم، السماء؛ ومباركة بعونك ذلك كان العرش، هذا عىل وضعتني الذي أنت
ترجمة بأول تكليًفا يحيى أصدر ُمطَلقة.»10 سلطة أمنحك واآلن الحكيم! ونصحك السار
يف املال فضخوا امُلستنري، حذوه بغداد صفوة كل حذَت ما ورسعان «العنارص»، ألطروحة
النصوص كانت إذ رسيًعا تزايًدا الكتب إنتاج تزايَد القديمة. النصوص اسرتجاع سبيل
غضون ويف نفسه. الوقت يف كثرية نسخ إعداد يمكن حتى بالنساخ مليئة غرفة عىل تُتىل
الباحثون بها يعمل بالكتب، تعج مكتبة دون يكتمل قرصحقيقي أي يكن لم واحد، جيل

والنساخ.
يف ُمنغِمًسا كان فقد التناقض؛ من بالًغا قدًرا تحمل شخصية الرشيد هارون كان
حاشيته بذخ كان وأريبًا. وقاسيًا، وكريًما، وَوِرًعا، وعنيًفا، بالنشاط، وُمفَعًما امللذات،
تتناول فكانت معارص؛ ملياردير أي تُضاهي أن زبيدة، لزوجته، يمكن كان أسطوريٍّا.
ثيابها كانت بالياقوت. األحذية تزيني وابتدعت والفضة، الذهب من مائدة بأدوات الطعام
تحتاج كانت مكانها، من نهوضها عند إنها حتى الحيل من ا جدٍّ بكثري عة ُمرصَّ امُلبهَرجة
كانت لو كما لحظة كل اآلخر هو زوجها عاش جانبَيها. كال عىل خادمة إىل تستند أن إىل
الحروب، بخوض اشتهر مثلما الغرام بمطارحة هارون اشتهر حياته. يف األخرية اللحظة
وضع حتى السلطة، توىلَّ إن وما نفسه. بالقدر لإلعجاب ُمثرية كانت للتعلم شهيته ولكن
كان قبله، من أسالفه وشأن قديمة. كتب عن البحث مهمة خلف للخالفة الجبار الثَِّقل
عدًدا البيزنطية لإلمرباطورية الجنوبية التخوم داخل إىل إغارة ِفرق يُرِسل أن شأنه من
املناوشات، هذه عن الناجمة الفوىض أثناء العام.٥ يف مرات ثالث إىل يصل املرات من
رأس عىل الكتب وكانت أيديهم، إليه تصل أن يمكن يشء أي عىل يستولون الجنود كان

الثمينة.٦ الغنائم قائمة
عملوا الذين والباحثني الكتب هذه الستيعاب الحكمة بيت هارون أنشأ بغداد، يف
الكيفية أو الحكمة، بيت عليه يبدو كان الذي الشكل عن القليل أقل إال نعرف ال عليها.
أن يتعني مقرتحات فأي ثَم وِمن فيه؛ يوجد كان الذي املكان أو بها يعمل كان التي
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غري والتخيل.٧ التخمني من بجرعة ممزوجة ُمماِثلة، ألماكن أوصاف عىل ُمستِندة تكون
تُجَمع كانت التي الكثرية الكتب ت ضمَّ غرًفا أو غرفة — مكتبة احتوى أنه نعرف أننا
ويعمل املخطوطات، اخ النُّسَّ فيها ينسخ أماكن توجد كانت أنه بد ال لذا — هناك وتُنتَج
امُلكلَّفني املوظفني من كبري عدد يوجد كان أنه املحتمل من الرتجمة. عىل الباحثون فيها
ويُدِرج بأسمائهم واملديرين املكتبات أمناء بعض «الفهرست» كتاب يذكر إذ بإدارته؛
والسعاة والجالبني الرسل من العرشات ولكن هناك، عملوا الذين الباحثني من كثري أسماء
املعرفة مراكز كانت افرتاضهم. إال يمكن ال عاونوهم الذين جرٍّا، وهلمَّ التنظيف وعمال
فمن لذا الطعام؛ لهم ر وتُوفِّ للنوم مكانًا للباحثني تُقدِّم ما عادًة نفسها الفرتة يف األخرى
بسجاجيد العادة حسب ُمؤثَّثة االجتماعي، والتواصل الطعام لتناول غرف وجود ح امُلرجَّ
عىل وضعها من بدًال صناديق يف الكتب يُخزِّنون الغالب يف وكانوا منخفضة. وموائد
مجانًا. ر تُوفَّ كتابة وقصب أوراق مع عليها، يُراِجعونها مكاتب لديهم كانت كما أرفف
الشاسعة القصور عات ُمجمَّ أحد داخل يوجد الحكمة بيت كان هل معرفة املستحيل من
يف املعتضد، الخليفة هارون، سليل بدأ العارش، القرن نهاية يف ولكن ُمنِفصًال، كان أو
أيًضا ويبدو للباحثني. دراسة وغرف سكن عىل يشتمل ُملَحق به كان جديد قرص بناء
أم الحكمة؟ بيت من نسخة امللحق هذا كان هل هناك. إىل املأمون مكتبة لنقل خطَّط أنه
عاشوا الباحثني أن ح امُلرجَّ من القرص؟ قلب إىل أقرب موقًعا يحتل نًا، ُمحسَّ تصميًما كان
بعض ويف املساء حتى طويلة ساعات الحكمة بيت يف يعملون ما، حد إىل سلسة حياة
أوقات ويف مثًال، كبري، مرشوع يف ُمنخِرطني كونهم حال يف هناك، الليل يقضون األحيان

املدينة. يف آخر مكان يف وعائالتهم زوجاتهم إىل البيت إىل يعودون أخرى
يف يمتلك م، امُلنجِّ ويُدعى النبالء، أحد كان مبارشة، بغداد خارج كركر، قرية يف
ُمشاِبهة بطريقة تُدار كانت مكتبته أن املحتمل ومن الكتب، من مهمة مجموعة قلعته
يف ليدرسوا مختلفة كثرية بلدان من الباحثون جاء الحكمة. بيت بها يُدار التي لتلك
باعتباره سمعته عزَّزوا املقابل، ويف ضيوفه، باعتبارهم بهم يحتفي فكان م؛ امُلنجِّ مكتبة
الصفوة فأخذ اإلمرباطورية؛ أنحاء يف باملثل هذا وانعكس ًفا. وُمثقَّ ًرا ُمتنوِّ للتعلم، راعيًا
يحتاجون ما كل ومنحهم للباحثني برعايتهم للغاية، الجد مأخذ العلمي البحث رعاية أمر
كي أكاديمي؛ وتشجيع وكتب ومال، والطعام، للمبيت ومكان للكتابة، أدوات من إليه
بيت يف متاحة كانت العنارص هذه كل أن بد ال مواهبهم. من استفادة أكرب يستفيدوا
مشاركة عىل مًعا يعملون فالباحثون االن؛ الفعَّ والتنافس التعاون عامال وكذلك الحكمة،
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ثَم وِمن بعض؛ عىل بعضهم التفوق إىل يسعون أيًضا ولكنهم وإمكاناتهم، أفكارهم
دوًما. املعرفة حدود نطاق توسيع

كان منها وكثري بغداد، يف العامة الستخدام املتاحة املكتبات من العديد يوجد كان
امُلتعلِّقة اإلسالمية للعقيدة جوهرية أهمية ذات كانت إذ ومدارسها؛٨ باملساجد ُملَحًقا
متناول يف العلمي البحث جعلت كذلك ونَمت.٩ ازدهرت السخية، الهبات وبفضل بالكتب،
الثمن، باهظة تزال ال الكتب كانت الورق، استخدام يف البدء بعد حتى إنه إذ الجماهري؛
دينار، مائة يتكلف أن يمكن كان الطربي» «تاريخ كتاب مثل املجلدات د ُمتعدِّ فكتاب
من أفضل املال إلنفاق طريقة ثمة يكن لم العرب، من بالصفوة يتعلق فيما ولكن
للباحثني ُمعتادة التقاء أماكن أصبحت التي الخاصة باملكتبات مليئة بغداد كانت تلك.
رمز أهم املكتبة أصبحت وهكذا األكاديمية. للنقاشات رسمية غري ومراكز والرعاة،

االجتماعية. للمكانة
يف تلوح كانت املتاعب ولكن هارون، حكم تحت بغداد يف العلمي البحث ازدهر
فجأة هارون انقلب واضحة، غري فألسباب .٨٠٣ عام يف عاصفة أول واندلَعت األفق
يف ُمسنٍّا، رجًال صار قد كان الذي يحيى، السابق، الخاص بُمعلِّمه وألقى الربامكة، عىل
قد كانت التي القوية، الفارسية األرسة وسقَطت بوحشية. جعفر، ابنه، وقتل السجن
أبًدا. جديد من قائمة لها تُقم ولم كبري، بنجاح امللكي الرضا سكني حافة عىل رقصت
من ابنه املأمون، هللا عبد بًا ُمنصِّ يخلُفه، من ملشكلة هارون تصدَّى مبارشة، ذلك بعد
أمه كانت الذي األمني، الرشعي، البكر ابنه بعد بالخالفة األحق ترتيب يف والثاني أَمة،
هارون وفاة عىل السابقة األعوام أثناء بالبهرجة. تتسم كانت التي الشخصية تلك زبيدة،
حليفه. يكن لم القدر لكن األمني. إىل سلميٍّا تاجه انتقال يضمن أن حاَول ،٨٠٩ عام يف
لم التاريخ، مدى عىل العربي الفكري للجهد حقبة أعظم ليرتأس استمر الذي فاملأمون،
مرو، يف قوة مركز املأمون أنشأ الثانية. املرتبة يف يأتي أن يحتمل الذي بالرجل يكن
الدامية الخطى عىل سائًرا أمه، رأس مسقط الشاسع، الشمايل خراسان إقليم عاصمة
دامية أهلية حرب إىل وانزلق الحاكمة)، الساللة س أسَّ قد كان (الذي السفاح األكرب لعمه
لدى يكن لم شهًرا. عرش أربعة استمر الذي بغداد حصار يف ذروتها بلَغت أخيه مع
إيقافه. يمكن وال آرسة، شخصية وذا ذكيٍّا، املأمون كان فقد النجاح. يف أمل أي األمني

قام عندما ،٨١٩ عام حتى مرو يف بقي ولكنه ،٨١٣ عام يف خليفًة املأمون ج تُوِّ
تعافيًا األهلية الحرب من أبًدا املدينة تتعاَف لم بغداد. إىل عائًدا ميل األلف برحلة أخريًا
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والشقاق العنف أعمال اندالع من املدينة عانت فقد قويٍّا، قائًدا كان أنه ورغم ا تامٍّ
قرصه كان والرفاهية. األبهة من تُصدَّق ال حياة املأمون عاش والده، ومثل الحزبي.
فتيات لهم تُغنِّي فكانت الوالئم؛ أروع إىل حاشيته أفراد وُدعي األغراض بأجمل ُمؤثَّثًا
والعنب والفستق التني بأكل ويستمتعون حريرية وسائد عىل ُمتكئون وهم راقصات
رجال يُقدِّمه ذلك وكل العسل، منها يتقطر التي بالزعفران امُلَرشبة والبقالوة والرمان
يف وإفراطهم بالطعام استمتاعهم أوقات غري األخرى األوقات ويف فاتنون. مخصيون
الكرة ألعاب مثل عديدة أخرى أنشطة يف ينخرطون البالط أفراد كان الخمر، رشب

الخيل. وسباق والصيد واملبارزة بالصقور والصيد والصولجان
قد الربامكة كان ُمكثَّف. أكاديمي نشاط يُقاِبله املتعة إىل املحموم امليل هذا كان
قد أرسطو أن ُزِعم إنه حتى اليونانية للمعرفة وإجالًال بالعالم شغًفا املأمون يف غرسوا
أصبح مرص، يف حملة يف كان فعندما يلني. ال الفكري فضوله كان الحلم.١٠ يف زاره
التوصل ومحاولة برتجمتها محيل حكيم إىل وعهد الهريوغليفية الرموز برتجمة مهووًسا
شخيص اهتمام أعظم صاحب املأمون كان العباسيني، الحكَّام كل بني من معناها. إىل
قد والده كان الذي الحكمة بيت إنشاء أعاد مبارشة، بغداد إىل عودته فعقب بالعلم؛
العلمي التقدم من جديد بفجر إيذانًا وكان العربية للمعرفة مركًزا منه جاعًال سه، أسَّ
«اإلمرباطور إىل فكتب كبري، نطاق عىل الكتب جمع يف املأمون رشع الدولة. ترعاه الذي
القديمة، العلمية [املخطوطات] من تشكيلة عىل الحصول يف إذنه يطلب البيزنطي
ضمنهم] [من … الرجال من «مجموعة أرسل ثم البيزنطية»، الدولة يف وامُلدَخرة امُلخزَّنة
منتصف وبحلول لجمعها.11 القسطنطينية إىل بعثة يف الحكمة»، بيت مدير سلمان،

العالم. يف للكتب ُمستودَع أكرب هي الحكمة بيت مكتبة كانت التاسع، القرن
الكنيسة كانت متنوعة. وبلغات وصوب، حدب كل من بغداد إىل املعرفة َقت تدفَّ
الذين الرسيان، املسيحيني بسبب أرقامها َمت وتضخَّ راسخة، األوسط الرشق يف املسيحية
مذهبية خالفات خلفية عىل الرئيسية الرشقية األرثوذكسية الكنيسة عن انشقوا قد كانوا
السلطات قبل من ُمضطَهدين كانوا وإذ بهم. الخاصة النسطورية كنيستهم وأنشئوا
الفارسية، اإلمرباطورية إىل فرُّوا قد منهم كثريون كان الخامس، القرن يف بيزنطة يف
مدينة نصيبني؛ يف والحًقا وإديسا، أنطاكية، يف املسيحي للتعليم مراكز أقاموا حيث
الهوت من اإلغريقية العلوم كانت املدن، هذه يف والعقارب. والخمر البيضاء الورود
واللغة اآلرامية اللهجات إحدى وهي الرسيانية؛ باللغة وتُدَرس تُدرَّس وفلك وطب وفلسفة
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مي ُمنجِّ كبري إديسا، ثيوفيلوس مثل رجال، جلب املسيحي. األوسط للرشق الفصحى
للمسيحيني وكان بغداد. إىل معهم آخرين إغريق وفالسفة أرسطو أعمال العبايس، البالط
األوىل وترجماتهم خربتهم وكانت القديمة اليونانية باملعارف وثيقة عالقات النسطوريني
الباحث درس بغداد. يف العلمية املعارف أساس العربية إىل الرسيانية من اليونانية للكتب
الفلك عن أطروحة وكتب «املجسطي» كتاب (٥٧٥–٦٦٧) سابوخت ساويرا الرسياني
العلم. من الفرع هذا يف أكثر يتعمق أن يريد شخص ألي بطليموس بكتابات فيها أوىص
الباحثون بدأ العربية، إىل والبهلوية الرسيانية من تُرتَجم املخطوطات كانت بينما
املنصور كان املنال. بعيد يَُعد ما ومقدار القديمة، املعرفة اتساع مدى يُدِركون بغداد يف
أن ا رسٍّ يكن لم علمية. نصوًصا منه يطلب البيزنطي اإلمرباطور إىل كتب قد نفسه
وهي نة، امُلحصَّ القسطنطينية أسوار خلف ُمخبَّأة كانت كثرية قديمة يونانية مخطوطات
اإلمرباطور ورد القديمة. ومكتباتها آثارها عىل وحافظت الغزو عىل استعصت مدينة
العقود يف إلقليدس. «العنارص» أطروحة تشمل العلمية، الكتب من صندوق بإرسال
الرياضيات. علم دراسة من ثريٍّا تراثًا ُمبتدئني العربية، اللغة إىل الباحثون ترجمها التالية،
مائة بنحو ذلك بعد ُصنَعت مماثلة، نسخة توجد ولكن األصلية، للنسخة البقاء يُكتَب لم
مخطوطتها هوامش إىل أُضيَف بوديل. مكتبة يف اآلن موجودة وهي القسطنطينية، يف عام
قيرصية، أسقف باتراس، من أريثاس األول، مالكها وضعها تعليقات الدقيقة اليونانية
بلغت نسخة، أول هي املنصور نسخة كانت إقليدس. نظريات إتقان يُحاِول كان بينما
بالرسيانية، «العنارص» أطروحة من أقدم نسخة ثمة كان إن بغداد. إىل تصل علمنا، إىل
مبارشة؛ ُمرتَجمة نسخته عىل يحصل لم املنصور أن ويبدو البقاء، لها يُكتَب لم فإنه

الرشيد. هارون حكم يف أُنتَجت عربية نسخة فأول
الة رحَّ وصل ،٧٧١ عام ففي الرشق. من بغداد إىل الرياضية األفكار أيًضا أتت
(مستهل «سيدهانتا» يُدعى الهندوكية باللغة فلكي عمل من نسخة ومعه املدينة إىل
يُبنيِّ لم إقليدس، عكس عىل .(٥٩٨–٦٦٨) براهماجوبتا الهندي الريايض للعالم الكون)،
كان (كما غموًضا عليها أضفى وإنما برباهني، الرياضية فرضياته بوضوح براهماجوبتا
الصعب من ولكن جميلة، كانت الشعر؛ من ستار تحت الهندية) الرياضيات يف معهوًدا
يف امُلتمثِّلة الجبارة باملهمة الفزاري، بالطه، م مُلنجِّ املنصور وعهد طالسمها. فك للغاية
الطريقة وهي املوضعي»؛ «الرتميز مبدأ بغداد إىل أدخل الذي «سيدهانتا»، كتاب ترجمة
والعرشات اآلحاد من أعمدة يف ،٩ إىل ١ األرقام باستخدام هذا، يومنا إىل بها نكتب التي
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يف اتُّبع وعندما محدودة، غري النظام هذا فتحها التي اإلمكانيات كانت جرٍّا. وهلمَّ واملئات
ستُصِبح كانت حسابية عمليات بإتاحته بأكمله الرياضيات فرع يف تحوًُّال أحدث النهاية،
يف بالفعل معروًفا املوضعي الرتميز كان القديم. الروماني الرقمي بالنظام مستحيلة
الرياضيات لعلماء التسعة» «الرموز عن كتب الذي سابوخت، ساويرا به وأُعِجب سوريا

.٦٦٢ عام يف الهنود
الرمز الصفر؛ قواعد براهماجوبتا أدرج «سيدهانتا»، كتاب من ُمبتَكر جانب يف
الكون».12 أرسار «يحل الذي واملوجب» السالب بني االرتكاز «نقطة للعدمية، الغامض
ُمتعدِّدة وأماكن أشكال يف تدريجيٍّا َرت تطوَّ قد األساسية الرياضية الفكرة هذه كانت
عىل منحوتًا كان لدينا معروف للصفر مكتوب رمز أول أن املفارقات، ومن ومختلفة.
الحالة، هذه يف بغداد. من مقربة عىل سومر، يف تقريبًا، ٣٠٠٠ق.م عام يف شمعي، لوح
فجوة إىل يُشري مكانيٍّا، شاغًال ُقطريني)، (إسفينني بسيًطا رمًزا باعتباره الصفر يُستخدم

األرقام. من سلسلة بني
يف معتادة أداة مكانيٍّا، شاغًال بوصفه الصفر، فأصبح تدريجيٍّا. الفكرة انتَرشت
أخراج يف موضوعة اللحاء، من قطع من مصنوعة إيصاالت عىل ويُكتَب الدفاتر، مسك
تحوَّل الهند، ويف الفاريس. الخليج موانئ وعرب الحرير طرق أسواق بني ومحمولة التجار
وعدد للمعدوم العاملية الفكرة إىل ما يشء غياب إىل يُشري ُمفيد محاسبة رمز من تدريجيٍّا
«عديم تعني التي ،sunya الهندية الكلمة من نفسه الصفر مفهوم ينبع ذاته. حد يف
الجاينية أتباع افتتاُن ارتقى الهند، يف البوذية. الفلسفة يف أسايس مفهوم وهو القيمة»،
أصبحت الذي الفلسفة، عالم نحو عاليًا بالرياضيات الالنهائية وبفكرة الكبرية باألرقام
كيانات األرقام وأصبحت اليومية.١١ الحياة رضورات قيود من تحرََّرت إذ مجردة؛ فيه
ا. جدٍّ كثرية الفضة من حبات أو مشمش ثمار أو جماًال فقط تُمثِّل تعد فلم ذاتها؛ حد يف
يمكن ال الذي املقدار ذات املجردة األرقام الهنود الرياضيات علماء جابَه حني يف
للُمعِضالت حلوًال فأوجدوا الهندسة، علم غرام يف القدماء اليونانيون وقع ره، تصوُّ
يلجئون ما نادًرا كانوا األرقام. عد من بدًال األشكال، ورسم األطوال بقياس الرياضية
التجار. عوام أداتَي يُمثِّالن واللذين الحساب، علم إىل الواقع، يف أو، الصفر، استخدام إىل
يسلك لم لذا تاجًرا؛ كان نفسه فمحمد التجارة؛ عىل قامت اإلسالمية اإلمرباطورية لكن
هو الباحثني هؤالء أعظم أحد كان التاسع، القرن يف املنحى. هذا البغداديون الباحثون
،(Algorithmus إىل الالتينيون الكتاب يخترصه (الذي الخوارزمي موىس بن محمد
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«كتاب باسم املعروف مؤلفه يف الخوارزمية١٢ مفهوم وضع الذي الفاريس العبقري وهو
من ُمستِقالٍّ فرًعا بوصفه الجرب علم ،٨٢٠ عام يف س، أسَّ الذي العمل وهو الجرب»؛
حل يف الناس مساعدة إىل يهدف الكتاب هذا كان اإلطالق. عىل األوىل للمرة العلم فروع
املثال. سبيل عىل للري، األرض تقسيم أو رضائبهم كحساب اليومية، الحياة مشكالت
قواعد ووضع التجريد من أعىل مستًوى إىل بالرياضيات االرتقاء طريق عن بذلك وقام
لطائفة للغاية ُمفيًدا يجعله مما املختلفة؛ األسئلة من كثري عىل تطبيقها يمكن عامة
عديدة أنواًعا األوىل، للمرة أخرى، أمور ضمن الخوارزمي، أدرج الناس. من واسعة
األخرى العلمية النصوص من ا جدٍّ كثري ومثل لحلها. طرًقا وقدَّم الرتبيعية للمعادلة

اإلسالمية. اإلمرباطورية أنحاء إىل وُحِمل كثرية مرات الكتاب نُِسخ بغداد، يف املكتوبة
هو رأسه مسقط أن يعني اسمه لكن الخوارزمي، حياة عن يشء أي نعرف ال نكاد
مرحلة يف قومه، كان آرال. لبحر القاحلة الشواطئ عىل بعيدة والية وهي «خوارزم»،
القديم الحرير طريق طول عىل الغرب نحو الطويلة الرحلة خاضوا قد ما، زمنية
وصوًال زاجروس جبال عرب والرمان، الفستق أنواع ألذ ينمو كان حيث نيسابور، من
مع وعمل عاش وهنا، بغداد. مشارف عىل الخرضاوات وحدائق الخرضاء البساتني إىل
–٨٠١) الكندي الصباح إسحاق بن يعقوب يوسف أبو العرب»، «فيلسوف صديقه،
ُممتِدَحني العربي، الهندي العرشي النظام عن كتبًا الرجَلني من كل ألَّف ٨٧٣).١٣
عىل الناس حمل يف إطالًقا يفلحا لم ولكنهما املحدودة. غري وإمكاناته الجميلة بساطته
تأخذ ما دائًما النموذج يف الهائلة التغيريات هذه فمثل القديمة؛ العد طرق عن التخيل
عدد جاء هنا (ومن ستني الرقم حول دار الذي البابيل، الستيني العد نظام وظل وقتًا،
تالية. لقرون والرومانية، اليونانية األعداد جانب إىل السائد، هو ساعاتنا)، يف الدقائق

مدينة طريق عن بغداد إىل جاء قد «سيدهانتا» كتاب يكون أن املحتمل من
فكانت عديدة، لقرون الطبية للدراسات مركًزا كانت التي الحالية، إيران يف ُجنَديسابور،
تقاليد مع ومرص اليونان من أفكاًرا ويمزجوا فيه يلتقوا أن الباحثون يستطيع مكانًا
جلب قد األول شابور الفاريس امللك-الباحث كان الثالث، القرن يف األقىص. الرشق من
فدرَّسا اليونانيان. طبيباها يُراِفقها ُجنَديسابور، يف لتعيش الجديدة الرومانية زوجته
بوجود الطب، وممارسة لدراسة مركًزا املدينة جعال ثَم وِمن وأبقراط؛ جالينوس نظريات
فارِّين أثينا، من يونانيون فالسفة وصل ،٥٢٩ سنة بعد ومكتبة. وأكاديمية مستشفى
سوا وأسَّ النسطوريون املسيحيون أيًضا جاء حني يف البيزنطي، اإلمرباطور اضطهاد من
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تطور األعداد الهندية العربية

براهمية، القرن األول ا+يالدي

هندية (جواليور)، القرن التاسع

عربية غربية (جوبار)،
نحو القرن الحادي عرش

ديوناكرية سنسكريتية، هندية،
نحو القرن الحادي عرش

القرن الخامس عرش

القرن السادس عرش (دوِرر)

عربية رشقية، نحو
القرن الحادي عرش

ميالدية. ١٠٠–١٦٠٠ العربية، الهندية لألعداد الجغرايف واالنتقال التطور :4-3 شكل

يف الرشق. نحو هجرتهم أثناء قديمة يونانية مخطوطة معهم جالبني هناك، مجتمًعا
الهند إىل أطبائه من واحًدا (كرسى)، خرسو الساساني، امللك أرسل السادس، القرن
هذه ُمزَجت الطبية. األفكار وتبادل ُجنَديسابور إىل للمجيء الباحثني ليدعو والصني
وُجِلب والرسيانية، واليونانية والفارسية اليهودية بالتقاليد الخاصة األفكار مع األفكار
كان إذ الذي، املنصور، يد عىل بغداد إىل الطبي الفكر من مختلفة ملسارات االنصهار هذا
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جورجيوس البهي االسم ذا النسطوري الطبيب استدعى باملعدة، سيئة آالم من يُعاني
من يسوع») يد عىل «امُلخلَّص تعني بالفارسية (بختيشوع بختيشوع بن جربائيل بن
األطباء من ساللة وأنشأ بغداد يف وبقي الخليفة، معدة آالم بختيشوع عالج ُجنَديسابور.
جاعًال املدينة، إىل الُجنَديسابورية الطبية للنظرية الكاملة الثروة بختيشوع جلب امللكيني.
املدينة. يف والرتجمة للمعرفة ا مهمٍّ راعيًا بعدئٍذ وأصبح الطب، ر تطوُّ يف وريثتها بغداد
عىل تواله منصب وهو ،٨٠٥ عام يف للبالط طبيبًا بختيشوع، حفيد جربائيل، ُعنيِّ
بختيشوع عائلة أدَّت املأمون. منهم مختلفني، خلفاء فخدم عقود، لثالثة ُمتقطِّعة فرتات
العملية هذه وبلغت بغداد، يف الصدارة إىل القديمة اليونانية املعرفة إبراز يف أساسيٍّا دوًرا
القديمة املعرفة من أبعد إىل العربية العلوم بانتقال سمح مما املأمون؛ حكم إبان أوجها
الشخيصورؤيته املأمون فضول كان بذاته. قائًما تقليًدا تصري بأن العلوم لتلك سمح كما
من بتشجيع الجرب عن أطروحته الخوارزمي كتب فقد العملية. لتلك الدوافع أعظم من
لينصب مختلفة سياسات املعتزلة، مذهب أتباع من كان الذي املأمون، انتهج املأمون.
«محنة فابتدع الكاملة. السياسية، وكذلك الدينية، السلطة ويضمن هللا» «خليفة نفسه
أيديولوجية وفرض التحكيم أجل من تفتيش) محكمة بمثابة كانت (التي القرآن» خلق
الجدل وطرق اليونانية الفلسفية النصوص استخدام يف املعتزلة مذهب واتبع إسالمية
من والعلماء الفقهاء [املأمون] «جعل والدراسة. للبحث مناسبة بيئة ُمهيِّئًا (املنطق)،
مدن من له يُجَلبون الرجال هؤالء فكان جلساته؛ يحرضون العامة الثقافة ذوي الرجال
دراسات بإجراء اهتمام الناس لدى نشأ لذلك، نتيجة رواتب. لهم وُرصَدت مختلفة

الجدل.»13 واستخدام بحث إجراء كيفية وتعلموا نظرية تحقيقية
كانت التي الكثرية الفكرية التقاليد كل تالقت املأمون، أنشأه الذي الحكمة بيت يف
ويبنون ويستوعبونها يُرتِجمونها وظَّفهم الذين الباحثون كان بينما بغداد إىل وصلت قد
الِعرقية؛ الناحية من عربًا منهم فقط قلة كانت املعرفة. خريطة رسم ُمعيدين عليها،
اإلسالم كثريون واعتنق زرادشتيون، وبعضهم مسيحيون، بعضهم فرًسا، كانوا كثريون
ازدهر وهكذا الوظيفية. مساراتهم وترية وترسيع الصفوة مع لالندماج طريقة بوصفه
الديني. والتسامح والرعاية والتكنولوجيا الثروة من املناخ هذا ظل يف األكاديمي السعي
ُمتغطِرًسا وكان مستقبلية، رؤية ذا كان ولكنه اإلرضاء صعب راعيًا املأمون كان
باحثيه. من املستحيل ويتوقع التساؤل دائم حماسه، يف طفوليٍّا كان ولكنه حد، أقىص إىل
إىل ل التوصُّ لهم يُتيحان وذكاءً خياًال يمتلكون بأشخاص ُمحاًطا كان الحظ، ولحسن
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اخرتعوه، الذي التقلص الذاتي للرساج موىس بنو وضعه الذي التوضيحي الرسم :5-3 شكل
الِحيَل». «كتاب امُلسمى كتابهم من

العبقري، الثالثي هذا كان موىس. بني األشقاء ذلك يف يفوق أحد يكن ولم إجابات،
أبوهم مات عندما مرو. يف املأمون مي ُمنجِّ ألحد أبناء ثالثة من يتألف األطوار، الغريب
اليوناني الدراسة منهاج حسب فعلَّمهم كنفه، يف الصبية املأمون أخذ ُمفاجئ، نحو عىل
وملكاتهم املمتاز تعليمهم من والحسن وأحمد محمد استفاد بغداد. إىل بهم جاء ثم
العملية؛ الهندسية املرشوعات عىل بالرياضيات معرفتهم ُمطبِّقني جيدة، استفادة الفكرية
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وأسعَدهم الخليفة لدى عنهم غنى ال وأصبحوا الري. ونظم والجسور القنوات موا فصمَّ
سبق قد كان الواقع، يف العالم. له يقيسوا أن األجرأ؛ مطلبه تحدي مستوى إىل ارتقاؤهم
فلك علماء من معلومات استخدم الذي بطليموس، لتقديرات فوفًقا األمر. بهذا القيام
يخص فيما دليل أي يوجد لم لكن غلوة. ألف ١٨٠ األرض محيط يبلغ عليه، سابقني
جوهرية. أهمية ذات ولكنها صغرية، تفصيلة وهي الغلوة؛ طول عليه كان الذي املقدار
بطليموس حسابات أن هو للمأمون التابعون الفلك وعلماء موىس بنو عرفه ما أن غري
واحدة درجة تقيس أن استطاعتك يف كان إذا بأنه البسيط االفرتاض إىل تستند كانت
الرقم هذا ترضب أن هو تحتاجه ما فكل إذن الشكل، الكروية األرضية الكرة أرض عىل
يف امُلسطَّح سنجار سهل إىل الفلك علماء أفضل من فريق أُرِسل املحيط. لتجد ٣٦٠ يف
مجموعة كل وسارت مجموعتنَي إىل الفريق م ُقسِّ الليل، جوف يف العراق. غرب شمال
وباستخدام الجنوب. جهة واألخرى الشمال جهة واحدة لألخرى؛ معاكس اتجاه يف
بعد األرض. مُلنحنى واحدة درجة مقدارها زاوية قاستا عندما توقفتا النجوم، مواقع
التي املسافة بعناية وقاستا األخرى، باتجاه إحداهما عائدتنَي املجموعتان سارت ذلك
ميًال ٦٨ يُعاِدل (ما عربيٍّا ميًال ٥٦٫٦ للقيمتنَي، ًطا ُمتوسِّ أخذوا ذلك، بعد قطعتاها.
ملحيط مجموع عىل ليحصلوا ٣٦٠ يف املتوسط هذا ورضبوا الحديث)، العرص أميال من
ِقيَست التي ميل ال٢٤٩٠٠ قيمة عن فقط ميل ٤٠٠ أقل أي ميل؛ ٢٤٥٠٠ بلغ األرض
بساطة االعتبار يف أخذنا إذا وخاصة باهًرا، إنجاًزا هذا وكان الحديث. العلم بواسطة
القرب مدى عن فكرة أي املأمون لدى يكن لم بالطبع، يستخدمونها. كانوا التي اآلالت
عىل عازًما كان ألنه ونظًرا الفعيل، املجموع من له التابعني الفلك علماء إليه وصل الذي
الصحراء يف التجربة لتُكرِّر أخرى مجموعة بعث اإلمكان، قدر دقيقة إجابة عىل الحصول
القياس من وأبعد أعىل إليه توصلوا الذي املجموع كان قصري. بوقت ذلك بعد السورية

اليقني. وجه عىل بها يعرفوا أن يمكنهم طريقة ثمة يكن لم بالطبع ولكن الفعيل،
لقد التاسع. القرن يف بغداد يف العام املناخ عن واضحة فكرة يمنحنا اإلنجاز هذا
وفكر ثروة من لديهم ما كل رين ُمسخِّ لتخيالتهم، الِعنان وأقرانهم موىس بنو أطلق
نحو عىل يشتهرون موىس بنو كان العلميَّني. والتفوق االكتشاف نحو السعي سبيل يف
املخطوطات عىل للعثور َمهامَّ يف املندوبني من بفرق بعثوا فقد للرتجمة. برعايتهم خاص
دينار ٥٠٠ مُلرتجميهم دفعوا النديم، أورد وحسبما الكتب. إنتاج عىل طائلة ثروة وأنفقوا
إىل استناًدا لذا، الذهب؛ من جرام ٤٫٢٥ عىل يحتوي الواحد الدينار (كان الشهر يف
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راتب يُعاِدل «ما إسرتليني)،14 جنيه ١٨٠٠٠ يُقاِرب مبلًغا هذا يُعاِدل الحالية، األسعار
جندي.»15 أو عادي ِحَريف من شاسع بفارق وأكثر الحكومية الدواوين أعضاء كبار

باسم املعروف الكتاب أشهرها وكان بهم؛ خاصة كتبًا الثالثة اإلخوة كتب كذلك
بعضها ميكانيكي، تعديل أو اخرتاع مائة من مجموعة عن عبارة وهو الِحيَل»؛ «كتاب
ُمضادة وجرة وحده، يعزف ومزماًرا للريح، ا ُمضادٍّ ُمشِعًال تشمل نافع، وبعضها تافه
َرت سخَّ إما آليات األجهزة هذه كل استخدم الضبط. ذاتي زيتيٍّا وقنديًال لالنسكاب،
آخر؛ جزء إىل اآللة من جزء من قوة نقَلت أو الطفو، أو الجاذبية مثل الطبيعية، الطاقة
الحركة، ناقل كان األجهزة هذه أهم أحد بأخرى. أو بصورة االستخدام قيد زال ما وكلها
هذه وصلت الرومان. أزمنة يف ُمستخَدمة كانت تصميمات من موىس بنو اقتبسه الذي
يف حيوي ُمكوِّن وهي عرش، الرابع القرن أواخر يف أوروبا إىل الثورية التكنولوجيا
ب تعجَّ التي الشجرة» «دار أن امُلؤكَّد من الحارض. الوقت يف األنواع كل من امُلحرِّكات
كان موىس. بنو األصل يف مها صمَّ تكنولوجيا عىل تعتمد كانت البيزنطيون السفراء منها
أفكارهم أن ح امُلرجَّ ومن العربي العالم أنحاء يف واسع نطاق عىل مقروءًا الحيل» «كتاب
الغربية. أوروبا إىل انتقلت الالتينية، إىل ُمرتَجمة هناك، ومن املسلمة، إسبانيا إىل سافرت
شابٌّ نسطوري مسيحي موىس بني لحساب عملوا الذين امُلرتِجمني أبرع من كان
إجادة والعربية الرسيانية اللغتنَي يُجيد كان فقد .(٨٠٩–٨٧٣) إسحاق بن ُحننَي يُدعى
ليدرس الفرات؛ نهر عىل بغداد جنوبيَّ الحرية،١٤ مدينة يف رأسه مسقط غادر وقد تامة،
عىل يوحنا وافق أخريًا ماسويه. بن يوحنا امُلتعجِرف الُجنَديسابوري الطبيب مع الطب
ألنه حرييٍّا؛ باعتباره إليه ينظرها كان التي االزدراء نظرة عن النظر بغض ُحننَي، تعليم
كان الذي ُحننَي عقل أن بيَد تجاًرا. أو صيارفة إما الحرييون يكون أن املعتاد من كان
لم خارًجا. وألقاه الجنون، إىل يوحنا قادت تنتهي ال التي وأسئلته التساؤل عن يكفُّ ال
قديمة، كتبًا ليجمع البالد عرب و«سافر بغداد فغاَدر ُحننَي. عزيمة االنتكاسة هذه تُثبِّط
عاد عندما أسفاره. خالل اليونانية اللغة وتعلَّم البيزنطية»،16 الدولة إىل ذهب إنه حتى
ظهر عن هومريوس أشعار «يتلو أن مقدوره يف كان عديدة، سنوات بعد بغداد إىل ُحننَي
العربية، إىل ترجمتها عىل العمل يف ورشع الكتب من رائعة مجموعة جمع قد وكان قلب»
من كثري من تكليفات ُمتلقيًا ُمتميِّزة، بسمعة حظي ما ورسعان الرسيانية.17 عرب غالبًا
ضمَّ فريًقا ُحننَي َّس ترأ ُمرتِجًما. وكذلك طبيبًا للعمل املأمون وظَّفه البغداديني. الرعاة
الوثيقة بمعرفته وُمستعينًا الرتجمة، عملية يف ثورة ُمحِدثًا أخيه، وأبناء ابنه النهاية يف
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من بدًال جملة، لكل الفعيل املعنى إعطاء بهدف والعربية واليونانية الرسيانية باللغات
صة امُلتخصِّ املعرفة من أعىل مستويات إىل امُلرتِجمون احتاج الحرفية. الرتجمة مجرد
عن صارمة معايري ُحننَي ووضع وحدها. كافية اللغوية الخربة تعد فلم هذا؛ قوا ليُحقِّ
عدة ح ويُنقَّ مخطوط كل ق يُدقَّ حتى آخرين، ُمرتِجمني مع وثيق بشكل العمل طريق
باللغة دة امُلعقَّ العلمية األفكار عن للتعبري كاملة تقنية مفردات وفريقه ُحننَي ر طوَّ مرات.
للرتجمة. مثايل نموذج ووضع ترجموها التي النصوص وتحسني مراجعة مع العربية،

(عادًة ما كتاب نَُسخ من جمعه يُمِكنه عدد أكرب جمع هو اآلخر ُحننَي ابتكار كان
وحسبما حجية. األكثر اإلصدار إلنتاج جميعها بينها واملقارنة مختلفة) بلغات كانت ما
بقوله: الطوائف»، عن «أطروحة امُلسمى جالينوس بعمل يتعلق فيما نفسه، هو أوضح
للغاية َمعيب يوناني مخطوط من … [ُجنَديشابور] ُجنَديسابور من لطبيب «ترجمتُها
بني فقارنت اليونانية. املخطوطات من عدد حوزتي يف ع تجمَّ قد كان األثناء هذه يف …
قارنت مبارشة ذلك بعد صحيحة. واحدة نسخة الطريقة بهذه وصنعت املخطوطات هذه
بضع بعد أُترِجمه. يشء كل يف ذلك فعل عىل معتاد إنني وصححتها. بها الرسياني النص
[الخوارزمي].»18 موىس بن محمد جعفر ألبي العربية إىل الرسياني النص ترجمت سنوات
والنصوص ُحننَي ابتكرها التي الرتجمة طرق أهمية بياُن يشء يف املبالغة قبيل من ليس
أمكنهم بحيث القديمة لألفكار فهم اكتساب من الباحثني مكَّنَت فقد صنعها. التي
الكتشافاتهم. أساًسا استخدامها ثَم وِمن وتصحيحها، فيها والتشكيك وتقييمها تنظيمها
التي اليونانية، النصوص من لكثري القياسية النُّسخ بمثابة ُحننَي ترجمات أصبَحت
ُحننَي ترجم الالتينية. إىل تالية، قرون يف ذلك، بعد وتُرجَمت جيل إىل جيل من انتقلت
أحد عن بنفسه. عليه وعثر عنه بحث َمن هو كان منها وكثري لجالينوس، عمًال ١٢٩
بحثًا وسافرت حثيثًا سعيًا إليه «سعيُت يقول: كتب «اإلثبات»، كتاب وهو األعمال، هذه
لم ولكنني اإلسكندرية، إىل وصلت حتى ومرص، وفلسطني وسوريا الرافدين بالد يف عنه
اشتهر ما أكثر كان دمشق.»19 يف نصفه يُقاِرب ما عدا يشء، أي عىل العثور من أتمكن
من عديًدا بنفسه وألَّف املأمون بالط أطباء من واحًدا أيًضا كان لكنه الرتجمة، ُحننَي به
العيون»،20 طب يف منهجي مرجع «أول العني»، يف مقاالت «العرش كتاب ومنها الكتب،
أهم أحد كان بالرتجمة، اشتغاله يف البرشية. للعني ترشيحية رسومات أول ن تضمَّ الذي
طالب لتعليم الجالينوسية النصوص من فعاًال منهًجا يُنشئ أن الرئيسية حنني أهداف
ُخطى عىل سار الذي ،(٨٣٠–٩١٠) ُحننَي بن إسحاق ابنه، وبخاصة بغداد، يف الطب

العبايس. البالط يف وطبيبًا اإلنتاج خصب ُمرتِجًما فأصبح املرموقة والده

88



بغداد

الرازي زكريا بن محمد وصل عندما التاسع، القرن أواخر يف ُحننَي إرث توطُّد ازداد
وأبقراط، جالينوس برتجمات باالستعانة فارس.١٥ من قادًما بغداد إىل (٨٥٤–٩٢٥)
مستشفيات تأسيس يف وساعد األطفال، وطب النفس لعلم طبية فروًعا الرازي س أسَّ
وقت يف طهران) ضواحي من ضاحية (حاليٍّا الري بمدينة رأسه مسقط ويف بغداد يف
قواعد أيًضا وضع كما اإلسالمية. الثقافة يف شائعة املرىض لرعاية األوقاف فيه باتت
الطبي التدريب أهمية وأكَّد الضابطة، املجموعات ُمستخِدًما الرسيرية للتجارب أصولية
أيًضا مبدئيٍّا. دوريٍّا جدوًال ُمنشئًا الكيميائية، العنارص لتصنيف فعالة بمحاولة وقام
الفاكهة إىل والخيمياء والهندسة الفلك من املوضوعات، من كبرية مجموعة يف بغزارة كتب
الفوارق تصف مقالة بكتابنَي؛ أسايس بشكل اسمه يرتبط الروحاني. والعالج والتغذية
األوىل؛ للمرة العالج، وإىل دقيق، تشخيص إىل التوصل تم وبفضلها والجدري الحصبة بني
وفاة بعد الطب». يف الحاوي «الكتاب تُسمى الطبية، املعلومات من ضخمة وموسوعة
تُعاِدل التي به، الخاصة العمل ملفات ُمستخِدمني الكتاب، امُلخِلصون طالبه ع جمَّ الرازي،
الطبية الكتب أهم من واحًدا باعتباره إليه يُنَظر كان ولقرون مجلًدا، وعرشين ثالثة
األوسط.١٦ والرشق أفريقيا وشمال أوروبا أنحاء سائر يف ثقة موضع وكان املوجودة،
قيَّمها ثم املتاحة الطبية املعارف كل جمع قد قبله، من جالينوس كشأن الرازي، كان
الكبري «العجوز هذا كان وتطبيقها. استخدامها السهل من كان بحيث وصنَّفها ونظَّمها
ًال و«ُمتفضِّ ومستقيًما»، ومرموًقا، «كريًما، النديم، املؤرخ مصادر حسب ط»، امُلسفَّ الرأس
أحدث بأفعاله، وقدوة ُملَهًما، طبيبًا كان ء»؛ واألِعالَّ بالفقراء الرأفة وحسن بالناس بارٍّا
،٨٧٣ سنة ُحننَي تُويف العلمية.21 ودقته العملية وأفكاره األخالقي، بموقفه الطب يف ثورة
يف واستمروا الباحثني مجتمع يف بارزين أعضاءً كانوا إسحاق، وابنه أخيه أبناء ولكن
لكن جالينوس، أطروحات عىل مًعا عمال قد واالبن األب كان بغداد. يف ترجمات إصدار
من للطب تاريًخا كتب فقد ذلك ومع بالرياضيات، اهتماًما أكثر باألساس كان إسحاق
هو العلم تاريخ يف األعظم إسهامه كان نوعه. من األول وكان والدين؛ الفلسفة منظور
كالهما وكان «املجسطي»، وكتاب «العنارص» أطروحة من لكل جديدة إصدارات تقديم
إسحاق نسختَي باسم تُعَرفان لذا ٩٠١)؛ سنة (تُويف قرة بن ثابت زميله يد عىل ُروِجع قد
يُدعى باحث صنعهما للكتابنَي أقدم لرتجمتنَي استكماًال كانتا النسختان هاتان وثابت.
محلهما. تحالَّ لم ولكنهما (٧٨٦–٨٣٠ بني فرتة يف (ظهر مطر بن يوسف بن الحجاج
النيص، تأثريه كان املهني، ومساره الحجاج حياة عن تفاصيل أي إلينا يصل لم بينما
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التي ترجمته، الحجاج أنجز عميًقا. و«املجسطي»، «العنارص» من لكل ترجمتَيه يف امُلتمثِّل
قبل املنصور، حفيد هارون، حكم أثناء «العنارص» ألطروحة األوىل، تكون أن املحتمل من
كانت خليفة. املأمون كان عندما عقود، بضعة بعد جديدة نسخة يف عليها تعديالت إدخال
تستند كانت ألنها الحجاج؛ ترجمة من أفضل «العنارص» ألطروحة وثابت إسحاق ترجمة
الحجاج وفاة بعد ظهرت قد تكون أن املحتمل من جودة، أعىل يونانية مخطوطات إىل
ورسعان العربي، العالم أنحاء يف واسع نطاق عىل النسختنَي كلتا مت ُعمِّ .٨٣٣ سنة
النُّسخ كل الواقع، يف منهما. مختلفة صوًرا ليستحدثوا مًعا ني النصَّ الباحثون مزج ما
أي إلينا يصل لم إذ التقليَدين؛ تمزج اليوم بحوزتنا التي «العنارص» أطروحة من العربية
أرشميدس لكتاب نَُسخ عىل أخرى، أمور ضمن إسحاق، عمل اإلطالق. عىل خالصة نَُسخ
«املعطيات» إقليدس وكتابَي الكروية»، «الهندسة منيالوس وكتاب واألسطوانة»، «الكرة
«علم أو الوسطى» «املجموعة شكََّلت حتى الكتب هذه واستمرت املناظر»؛ و«تحرير
«املجسطي». وكتاب «العنارص» أطروحة بني فيما يُدَرسان كانا اللذَين الصغري»، الفلك
كاملة التاسع، القرن يف الحجاج يد عىل «املجسطي» لكتاب عربية ترجمة أول صدرت
الحجاج إصدار يُشكِّل األصيل. النص أخطاء من لكثري وتصويبات تقنية مصطلحات مع
التي املخطوطات من الرئيسيتنَي املجموعتنَي وثابت إسحاق وإصدار «املجسطي» لكتاب
ثَم وِمن مختلفة. متنوعة بطرق النسختنَي يدمج منها كثريًا أن رغم اليوم، إلينا وصلت
ما غالبًا تلت التي القرون يف «املجسطي» كتاب نسخوا الذين الكتبة أن الواضح فمن
كان باليد، تُنَسخ النصوص كانت وعندما يعملون، وهم أمامهم نص من أكثر لديهم كان
القياسية النسخة فكرة تكن لم الناتج. بالعمل يتعلق فيما لها حرص ال احتماالت ثمة

عرش. الخامس القرن يف الطباعة آلة ظهرت أن إىل واردة الثابتة
مدى عىل بغريه عنه يُستَعض ولم كثرية نواٍح من رائًعا للكون بطليموس نظام كان
أكثر الرصد أخطاء من كثري وأصبح والعيوب. بالتناقضات مليئًا كان لكنه سنة، ١٥٠٠
بينهم ومن بغداد، يف الفلك علماء فرشع سنة. ٧٠٠ مرور بعد أي حينذاك؛ وضوًحا
«املجسطي»، كتاب يف املعطيات وتحسني تصحيح عىل العمل يف والكندي، الخوارزمي
بطريقة فعله بمقدورهم كان يشء وهو بهم، خاصة رصد عمليات إجراء طريق عن
يف بناه قد املأمون كان الذي اإلسالمي، العالم يف األول املرصد يف بكثري فعالية أكثر
أن يعني وأساليبهم أجهزتهم من كل يف امُلحَرز التقدُّم كان املدينة. يف الشماسية حي
تحسينات إدخال من مكَّنهم مما بطليموس؛ معطيات من دقة أكثر كانت معطياتهم

نماذجهم. عىل كبرية
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بغداد

معطيات مقارنة باإلمكان يكون حتى دمشق، خارج آخر مرصًدا املأمون بنى
دة ُمعقَّ أَسُطْرالبات به الخاص الفلك علماء فريق م صمَّ أكرب. دقة لتحقيق املكاننَي كال
شمسية وساعات ربعية أَسُطْرالبات شملت أخرى صة ُمتخصِّ أجهزة جانب إىل وأنشأها،
األجهزة، هذه باستخدام ظلها.١٧ طول طريق عن الشمس ارتفاع قياس بإمكانها كان
بطليموس «جداول من نة ُمحسَّ نسًخا ُمصِدرين فيه، عوا وتوسَّ «املجسطي» كتاب حوا صحَّ
اإلرشادية الُكتَيبات هذه احتوت العربية. اللغة يف معروفة هي حسبما «الزيج»، أو السهلة»
مما «املجسطي»؛ كتاب يف ُمتناِثرة كانت التي النجوم جداول من كثري عىل الصغرية
عمل إذ والتنجيم؛ الفلك علم يف ثورة «الزيج» جداول أحدثَت نفًعا. وأكثر متاحة جعلها
لحساب استخدموها ثم مواقعهم مع عليها احتوت التي املعطيات مواءمة عىل الباحثون
لذا للغاية؛ عملية كتبًا كانت قبل. ذي عن بكثري أكرب بدقة والكواكب النجوم مواقع
فكانت أوروبا، وبقية وصقلية وإسبانيا أفريقيا، شمال أنحاء عرب واسًعا انتشاًرا انترشت

والكواكب. النجوم بحركات التنبؤ يف أساسية أدوات
الدقيقة الرتابطات ح تُوضِّ الوسطى العصور يف العربي الِعلم عن اللمحة هذه
الباحثون هؤالء كان لقد والجغرافيا. والرياضيات والفلسفة والتنجيم الفلك بني دة امُلعقَّ
رجال يُمثِّلون والخربات، االهتمامات من واسعة مجموعة من به امتازوا بما البغداديون،
للصحراء املأمون غزو فيكشف عديدة. بقرون النهضة عرص استبقوا الذين النهضة عرص
وقياس رصد يف امُلتمثِّلة أساليبهم إن لعملهم. علماؤه أَوالهما اللذَين واالهتمام الدقة عن
فرضيات، واختبار استحداث ثم بدقة، املعطيات ومقارنة وفحص الطبيعية، الظواهر
ابتكارات إىل باإلضافة املبادئ، هذه حدََّدت وقد املعارصين. للعلماء مألوفة تكون أن يمكن
هذه تُشكِّل كذلك األكاديمية. الدراسة يف جديدة حقبة معالم الطبية، املمارسة يف الرازي

العلمي». «املنهج باسم اآلن يُعَرف ملا أساًسا القرون، عرب تُنوِقَلت التي املبادئ،
لكن عرش، الحادي القرن حتى بغداد يف ُمتألًِّقا يتوهج العلمي البحث قبس استمر
يف املدينة وانزلقت ضعيفة، األحيان من كثري يف كانت السلطة عىل العباسيني قبضة
مغويل، جيش يد عىل ١٢٥٨ عام يف رت ُدمِّ وأخريًا واالضطراب. العنف من طويلة فرتات
باستهانة أمر الذي خان، لجنكيز امُلخيف الحفيد ،(١٢١٨–١٢٦٥) هوالكو يقوده كان
يُداس وأن امُلزخَرفة سجاجيده من واحدة يف العباسيني، الخلفاء آخر املعتصم، يَُلف بأن
الوحشية كأس من وذاقت العباسية الخالفة عىل الدائرة دارت املوت. حتى الخيول بأرجل
هوالكو، أمر فقد املعرفة. من خيوط نَجت الدمار، وسط يف حتى ولكن بها. بدأت التي
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علماؤه وأخذ بغداد مكتبات بنهب يبدو،22 ما عىل والتنجيم» بالخيمياء «شغوًفا كان الذي
بقية رت وُدمِّ إيران. غرب شمال يف مراغة، هضبة إىل اهتمامهم موضع كانت التي الكتب
الطويس الدين نصري وخاصة الفلك، علماء واصل املدينة. جيشه أحرق عندما الكتب
مكَّنَتهم أجهزة بنوا حيث مراغة، مرصد يف العمل والخوارزمي الكندي ،(١٢٠١–١٢٧٤)
عىل االعرتاض إمكانية الناتجة املعطيات وأتاحت الدقة. ُمتزايدة رصد بعمليات القيام من
أخرى. أمور جملة ضمن الكواكب، حركة إىل التذبذب بإدخال وتعديلها بطليموس نماذج
خارجها انترشت قد كانت باحثيه شهرة لكن البغدادي، الذهبي العرص انتهى
الحكام بالطها ورجال العباسية الخالفة ألهَمت أوِجها، يف املاء. سطح عىل كتموجات
أن العربية الجزيرة وشبه وإسبانيا أفريقيا وشمال الوسطى وآسيا فارس أنحاء يف
يبنوا وأن الكتب أجل من املال يدفعوا وأن أطفالهم يعلموا وأن بالباحثني مدنهم يملئوا
والبرصة واملوصل القاهرة يف العلمي البحث رعاية طراز مع مضاهاة وحدثت املكتبات.
مكتبات وازدهرت نشأت حيث وشرياز، وبخارى وطرابلس وحلب والكوفة ودمشق
والبريوني سينا ابن بينهم من الباحثني، من جديدة أجيال الساحة عىل وبرزت عظيمة.
عىل فكريٍّا تألًقا وأضفوا العلم يف الفريدة إسهاماتهم قدَّموا الذين الهيثم وابن والطويس

والقاهرة. ومرو غزنة مثل مدن
األرسة كانت إسبانيا. يف الغرب، يف بعيًدا يتألق كان الجميع بني نجم أملع أن بيَد
جنوب يف باهر رصح بناء يف ماضية تماًما، يُبيدوها أن العباسيون كاد التي األُموية،
الجديد املحور تُصِبح أن وشك عىل قرطبة كانت واملأمون. هارون بغداد لتُناِفس إسبانيا

رحلتنا. يف التالية املحطة وهي العلمي، البحث عالم فلكه يف سيدور الذي

هوامش

يف العبيد عىل الطلب كان الحرير»، «طرق كتابه يف فرانكوبان بيرت تناَول كما (١)
يُباعون ثم والنقل لألرس يتعرضون الناس من ضخمة أعداد كانت إذ هائًال؛ الفرتة هذه

الرقيق. سوق يف
ويف شارملان بالط يف الكتب بنسخ يرتبط آخر ثقايف نشاط يوجد كان بالطبع، (٢)

تُذَكر. أهمية ذي علمي بحث أي يوجد يكن لم ولكن الحقبة، هذه يف ُمعيَّنة أديرة
خلفية عىل (األرثوذكسية) الرشقية الكنيسة عن النسطوريون املسيحيون انشق (٣)
والسادس الخامس القرننَي يف وسوريا فارس بالد إىل وهاجروا عقائدية اختالفات
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أنحاء كل يف وكنائس أديرة وأقاموا البيزنطية. اإلمرباطورية يف االضطهاد من للهروب
كانت بعده. فما السابع القرن من بدءًا العربي الحكم تحت منها كثري وبقي املنطقة،

األول. القرن نهاية منذ املنطقة يف انترشت قد املسيحية
والعراق إيران عرب (الفارسية) الساسانية اإلمرباطورية امتدَّت املرحلة، هذه يف (٤)
ورشًقا الشاسعة الوسطى آسيا سهوب يف شماًال َعت وتوسَّ القوقاز، ومنطقة وسوريا

الصني. مع الجبلية الحدود حتى
من امتدَّت لكنها العسكرية، القوة تقلبات مع باستمرار تتغري الحدود هذه كانت (٥)
باسم تُعَرف األوسع املنطقة كانت تركيا. باسم حاليٍّا يُعَرف ما وسط الغرب إىل الرشق

العربية. اللغة يف الروم» «بالد أو األناضول، أو الصغرى آسيا
اإلمرباطورية به ظفَرت الذي الكنز من جزءًا اليونانية الطبية املخطوطات كانت (٦)
قديمة يونانية مدينة وهي وعمورية، الحالية) تركيا (عاصمة أنقرة معارك يف اإلسالمية
بوقت ذلك بعد الناس وهجرها املعركة آثار من أبًدا تتعاَف لم األناضول غرب وسط يف

قصري.
الباحثني ببعض حدا مما الحكمة؛ لبيت الفعيل املكان عىل دليل ثمة ليس (٧)
واحد. مكان يف وليس عدة، أماكن يف رمزي، وجود إال له يكن لم أنه يقرتحوا أن املعارصين

باملساجد. ُملَحقة تزال) (وال كانت ما عادًة تعليمية مؤسسات املدارس (٨)
.١٢٥٨ عام يف املغول غزاها عندما بغداد يف عامة مكتبة وثالثون ست هناك كان (٩)
وراء األسباب أحد أن املحتمل ومن برمك. بن جعفر هو الخاص ُمعلِّمه كان (١٠)
واألرسة املأمون بني قائًما كان الذي التحالف كرس أجل من كان له هارون اغتيال

للخالفة. أخيه تويل يقبل ويجعله نفوذه من بذلك ليُحد القوية؛ الفارسية
املساملة تشمل أساسية، مبادئ عدة حول تتمحور قديمة هندية ديانة الجاينية (١١)
املمتلكات؛ امتالك أو الرسقة بعدم عهًدا أنفسهم عىل أتباعها يقطع واالستقامة. والعفة
يؤمنون ال ولكنهم روًحا، حي حيوان أو نبات لكل وبأن األرواح بتناسخ يؤمنون إذ
تستخدم التي الجاينية، الكونية العقيدة يف محوري مبدأ هو الالنهائية مبدأ آلهة. بأي
عن يقل ال ما ويوجد البعيد. املستقبل يف والنجوم الكواكب حركات لتوقع ضخمة أعداًدا

الحايل. الوقت يف الهند يف الجاينية الديانة يتبعون شخص مليون ٤٫٢
يف وتُستخدم ُمعنيَّ ناتج تحديد إىل تهدف العمليات من مجموعة هي الخوارزمية (١٢)
طريقة يف جوهريٍّا دوًرا الخوارزمية تلعب اآليل. املنطق ويف البيانات، معالجة ويف الحساب،
العرصية. الحياة مجاالت من يُحىص ال عدد ويف الرياضيات ويف الكمبيوتر أجهزة عمل
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إليه اإلشارات طريق عن الكندي إنجاز حجم عن فكرة عىل نحصل أن يُمِكننا (١٣)
بأنه: يوصف حيث «الفهرست»، كتاب يف ُمنفِصلة صفحة وعرشين ستٍّا تبلغ والتي
مجموعة عن كتبه كانت … برمتها القديمة بالعلوم معرفته بسبب حقبته خالل «ُمتفرِّد
والحساب، الحسابية، والعمليات والهندسة، والفلسفة، املنطق، مثل العلوم، من متنوعة
يُكِمل والنديم بالكمال، يتصف أحد ال أن يبدو لكن أخرى.» وأمور والفلك، واملوسيقى،
بخيًال.» «كان دامغة: إدانة عىل ينطوي أخري بتعليق لإلعجاب امُلثرية القائمة هذه
اإلسالمية» للثقافة العارش القرن من استعراض النديم: «فهرست (محرر)، دودج بايارد

ص٦١٥. ،(١٩٧٠ كولومبيا، جامعة نرش دار (نيويورك:
قبل ما عرص يف الفارسية اإلمرباطورية يف مهمة عربية ُمستوَطنة الحرية كانت (١٤)

العراق. وسط جنوب يف الكوفة، جنوب تقع كانت اإلسالم.
أغسطس شهر من والعرشين السابع يف الرازي بيوم يحتفلون اإليرانيون يزال ال (١٥)

البالد. أنحاء يف اسمه تحمل ومعاهد مستشفيات ويوجد عام كل من
باريس. جامعة يف األوىل الطبية املكتبة يف فقط كتب تسعة من واحًدا كان (١٦)

ثيون كتابات يف العرب إىل وصلت قد األَسُطرالبات عن املعلومات كانت (١٧)
كتب كذلك إلقليدس. «العنارص» أطروحة من بنسخته استعانوا الذي اإلسكندري،
وازدادت واستخدامها، صنعها كيفية عن إرشاديٍّا ُكتَيبًا االجتهاد الدائم الخوارزمي

إسبانيا. يف األديرة طريق عن الغربية أوروبا عرفتها والحًقا فأكثر، أكثر تعقيًدا

94



الرابع الفصل

قرطبة

أمية، بني سالطني حكم تحت تُكتَب]، كانت [هكذا Cordova قرطفة أصبحت
كل من فني، ُمتلهِّ الطالب جاء إليها … فني امُلثقَّ مالذ اإلسالم، فسطاط هي
القانون؛ أو اإللهيات لتعلُّم أو العلوم، لتعلُّم أو الشعر، لدراسة العالم؛ أنحاء
فني، امُلثقَّ ومقر املسائل، جميع يف البارزة الشخصيات ُملتقى أصبحت لهذا

بالدرس. امُلوَلعني وملجأ
يد عىل اللغة محيط يف ُجمَعت نفيسة آللئ قرطبة] [أي ِعقدها يف ينتظم

… العلم رايات من مصنوعة وأرديتها وشعرائها؛ خطبائها

املقري محمد بن أحمد
إسبانيا» يف اإلسالمية املمالك «تاريخ كتاب

ُمتفاِخرة مهيبة، مدينة العالم، عىل ُمبِهجة مفخرة سطَعت الغربية، املناطق يف
ُمستوِطنني يد عىل َست تأسَّ مدينة العهد، الحديث العسكري بأسها نتيجة
بسحرها، تشتهر ثرية، مدينة قرطبة؛ الشهري باالسم تُعَرف وكانت إسبان
ومشهورة للمعرفة، السبعة الينابيع يف خاصة تفيض مواردها، كل يف رائعة

امُلستِمرة. بانتصاراتها دوًما
جندرسهايم، فون روزفيتا
بيالجيوس» «استشهاد كتاب



املعرفة خريطة

ال��ن��خ��ِل ب��ل��د ع��ن ال��غ��رب ب��أرض ت��ن��اءت ن��خ��ل��ٌة ال��رص��اف��ة وس��ط ل��ن��ا ت��ب��دَّت
أه��ل��ي وع��ن ب��ن��يَّ ع��ن ال��ت��ن��ائ��ي وط��ول وال��ن��وى ال��ت��غ��رُّب ف��ي ش��ب��ي��ه��ي ف��ق��ل��ُت
م��ث��ل��ي وال��ُم��ن��ت��أى اإلق��ص��اء ف��ي ف��ِم��ث��ل��ك غ��ري��ب��ٌة ف��ي��ه��ا أن��ِت ب��أرض ن��ش��أِت
ب��ال��وب��ِل ال��س��م��اَك��ي��ن وي��س��ت��م��ري ي��س��ح ال��ذي ص��وب��ه��ا م��ن ال��م��زن غ��وادي س��َق��ت��ك

الداخل الرحمن عبد

بخطوط وجهه ن تغضَّ مديدة، حياة أواخر يف ُمِسن، هو رمان. شجرة ظل يف يرقد رجٌل
باستطاعتهما يزال ال لكن التجاعيد، وتكسوهما ُمنتِفختان فعيناه الزمن؛ وعالمات
فتقسمه، البستان وسط تمر التي القناة يف ُمرتقِرًقا املاء يجري بسوادهما. اخرتاقك
أنه عىل ربه الرجل يحمد العالم. صفو يُكدِّر يشء وال ترشب كي ألسفل تهوي والطيور
ُمسرتخيًا الخلف إىل بظهره يعود بشيخوخته. يستمتع سالم يف هنا ها يرقد أن يستطيع
الشمس ضياء من تُِظله التي الشجرة نحو أعىل إىل ويُحدِّق المعة، حريرية وسائد عىل
خالل الفراسخ آالف الرشق، نحو ًها ُمتوجِّ املديدة، حياته ذكريات يف عقله يهيم الباهر.
يف الشجرة، هذه جدة أخرى، رمان شجرة يرى سوريا. إىل مولده، أرض إىل الصحراء،
امللك عبد بن هشام بن معاوية بن الرحمن عبد يسمع ُمغمَضتان، وعيناه آخر. بستان
يُطاِرد وهم أعمامه وأبناء إخوته صيحات لألندلس، أمري أول ،(٧٣١–٧٨٨) مروان بن
خلف ويختبئون املياه جداول ُمجتازين يقفزون الظليلة، األفنية عرب بعًضا بعضهم
األموي الخليفة جده، بناه الذي القديم، الرصافة قرص إىل املايض يف بذهنه يعود النوافري.
طوال الَزمه طيٌف األرض، عىل هللا جنة من طيف مبارشة؛ دمشق خارج الثاني، مروان
من الخالية واأليام جماله، يتذكر اآلن. فيه يرقد الذي البستان منه استُلهم طيٌف حياته،
جسده ينتفض ثم والسعادة. والطمأنينة الظليلة، جوانبه يستكشف قضاها التي الهموم

سواًدا. امُلِرشق العالم هذا فيها استحال التي اللحظة يتذكر وهو
الُكثُر األحفاد أحد عمره، من العرشين يف شابٍّا الرحمن عبد كان ،٧٥٠ عام يف
بعائلته. ُمحاًطا واالعتزاز الرسور يملؤها حياة يعيش امللك، عبد بن هشام األموي للخليفة
ويُشاِكس اإلماء، ويُغاِزل أعمامه، أبناء مع بالصقور والصيد القنص يف أيامه أمىض
عقب عىل رأًسا الهموم من الخالية حياته انقلبت العام، ذلك ربيع يف لكن، شقيقاته.
من فرد كل اغتيال بنية دمشق، إىل ونزلت السلطة عىل العباس بني قبيلة استولت عندما
وخادم األصغر شقيقه مع الرحمن عبد هرب عليه. العثور يُمِكنهم األُموية األرسة أفراد
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أعقابهم. يف تُرفِرف العباسيني لفرسان البغيضة السوداء واألعالم فرُّوا، بدًرا. يُدعى
يف ُمختبئني ُمطارديهم؛ يسبقوا أن باستماتة يُحاِولون التالية القليلة األسابيع أمضوا
النهاية، يف بحياتهم. لينجوا حرفيٍّا ويركضون الُقرى يف مأًوى وُمستجِدين الغابات،
يف بأنفسهم فألقوا بهم، يلحقوا أن وشك عىل والعباسيون الفرات، نهر ضفة إىل وصلوا
الذين العدو، جنود نحو عائًدا ُمنَهًكا الرحمن عبد شقيق استدار السباحة. يف وبدءوا املاء
يُلِحقوا لن وأنهم الخوف، إىل يدعو ما ثمة ليس بأنه النهر ضفة من يصيحون كانوا
األخرى، الضفة إىل السباحة يف يستمر أن شقيقه إىل الرحمن عبد ل توسَّ أذًى. أي بهم
رأسه ويقطعون املاء من شقيقه يسحبون وهم عاجًزا العباسيني يُراِقب أن إىل واضطر
سقطا حتى ركضا األخرى، الضفة إىل بأمان وبدر الرحمن عبد وصل أن بعد الفور. عىل

ثانيًة. سوريا تطأ لم أقدامهما ولكن حينها، األقل عىل هربا، قد كانا اإلجهاد. من
سافر فُمرتِحًال، فارٍّا، دوًما يكن لم إن التالية، األربعة األعوام الرحمن عبد أمىض
بعضهم أبدى ل. الرُّحَّ الرببر قبائل أرايض عرب مرص من أفريقيا، شمال صحراء عرب
بمقاليد ُممِسكني اآلن صاروا الذين البأس، الشديدي العباسيني أذُرع أن غري نحوه، ا ودٍّ
يُمثِّل كان الرحمن عبد بأن املحليني الحكام إقناع السهل من وكان لبعيد، امتدَّت الخالفة،
مالبس كومة تحت املرات إحدى يف اختبأ إنه حتى — بأعجوبة عديدة مرات نجا خطًرا.
موطن الحالية، املغرب إىل الحال به انتهى وأخريًا — القبائل شيوخ أحد زوجة تخص
لنفسه سمح الرحمن عبد أن بد ال املرحلة، هذه يف الرببر. من نفزاوة قبيلة أمه، قبيلة
أن من تمكَّن قد كان سوريا. من الرسيعة ُمغاَدرته منذ مرة ألول الصعداء؛ يتنفس بأن
إيجاد من وتمكَّن الكيلومرتات، من آالف عدة العباسيني عن يفصله بحيث بعيًدا ينأى
يف الحياة. قيد عىل البقاء من تمكَّن أنه ذلك من أروع كان ما ولكن أقاربه، وسط مالذ
البعد كل بعيًدا ُمفِلًسا؛ هاربًا يزال ال كان محظوظ، أنه فيه شعر أنه بد ال الذي الوقت
ا ُمباِرشً سليًال باعتباره إرثه كان سيكونه. أنه ُمعتِقًدا ترعرع الذي القوي الحاكم عن
يُصِبح أن يُمِكن شخًصا يريد أحد فال بالتوتر؛ يُصابون املحليني الحكام يجعل للنبي
عبد يستطع لم والشك. للسخط محوًرا كان ذهب، وحيثما الجوار، يف يتحرك خليفًة
لسبب؛ حياته عىل هللا أبقى لقد ذلك. يفعل أن أراد هو وال ماضيه من يهرب أن الرحمن
عليه يتعنيَّ ما عرف فقد مصريه، ق سيُحقِّ كان وإذا يَديه. بني األُموية الساللة فمستقبل
يف األولية خطته فشلت عندما جديدة. إمرباطورية ويبني جديًدا إقليًما يغزو أن فعله؛
يربط الذي الضيق املاء رشيط عرب ونظر الشمال نحو ل تحوَّ (تونس)، بإفريقية الظفر
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غَزتها قد والرببر العرب قبائل كانت التي إسبانيا، نحو األطليس، باملحيط املتوسط البحر
عاًما. بأربعني ذلك قبل

الجزيرة شبه كانت تنتظره؟ كانت التي األرض عن الرحمن عبد عرفه الذي ما
وأنهار الثلوج، تكسوها باملعادن غنية جبال وتتخللها الثور، شكل تتخذ التي الشاسعة
خلَّفها التي سوريا صحارى عن ُمختِلًفا آخر عامًلا مرتفعة؛ برية وسهول ُمتعرِّجة،
تُشكِّل وال الجيَّاش، ق امُلنمَّ بأسلوبهم العرب الوسطى العصور ُكتاب يشتهر وراءه.
بَهرهم فقد الصدد. هذا يف استثناءً أندلسية، باسم اآلن نعرفها التي لألندلس، أوصافهم
رنانة قوية بعبارات فأثنَوا البهجة؛ فيهم وبعث الجديد املسلم البلد لهذا الطبيعي الجمال
من الكبرية واألعداد … والنافع الحلو وطعامها الخصبة، وسهولها اللطيفة «تاللها عىل
البطيء والتعاقب … والصحي النقي والهواء … الوفرية واملياه … النافعة الحيوانات
أفريقيا شمال صحارى من جاءوا ألنهم فنظًرا مفهومة؛ فعلهم ردة إن السنة.»1 لفصول
بجنة أشبه كانت امُلعتِدلة الخرضاء األرض هذه أن اعتقدوا أنهم بد ال األوسط، والرشق

األرض. عىل
كان إذ اإليبريية؛ الجزيرة شبه عجائب اكتشف من أول هم املسلمون الغزاة يكن لم
قرون قبل املتوسط البحر ساحل امتداد عىل تجارية مدنًا بنوا قد والفينيقيون اليونانيون
الداخلية. األرايض معظم عىل كذلك وسيطرتهم ٢١٨ق.م، عام يف الرومان وصول من
ُمنشئني مقاطعات، إىل عليها) يُطِلقون كانوا (كما هسبانيا الرومان م قسَّ معتادة، بكفاءة
األرض، صفحة يف تحوُّل إحداث عملية وبدءوا وتاراجونا، وِمريدا قرطبة يف عواصم
الذهب من الهائلة باحتياطياتها تماًما. جديًدا مجتمًعا وُمنشئني الطبيعية املوارد رين ُمسخِّ
بلينيوس لتقديرات فوفًقا كبريًا؛ تجاريٍّا عمًال التعدين أصبح األخرى، واملعادن والفضة
٦٥٧٨ يُعاِدل بما شهريٍّا، الذهب من روماني رطل ألف ٢٠ إيبرييا إنتاج بلغ األكرب،
يف تُصدَّر والزيتون العنب وثمار الحبوب وكانت الزراعة َلت تبدَّ أطنان. ٦٫٥ أو كيلوجراًما
املسافات، عالمات إىل إضافة الطرق، من ضخمة شبكة الرومان بنى اإلمرباطورية. أنحاء
كذلك اإلسبانية. النقل شبكة أساس تُشكِّل تزال ال شبكة والجسور؛ املبيت وأماكن
وتُباع تُملَّح والرسدين واملاكريل التونة أسماك من ماليني فكانت الصيد؛ صناعة ازدهرت
صلصة وهي الجاروم؛ من هائلة كميات جانب إىل املتوسط، البحر منطقة أرجاء كل يف
واستقرُّوا قرون، سبعة إسبانيا الرومان حكم الطعام. تتبيل يف تُستخدم حارة سمك
نَمت النسبي، الهدوء من املناخ هذا ظل ويف األصليني. اإليبرييني السكان من وتزوَّجوا
ومعادنها. وحبوبها بخيولها مشهورة الجزيرة شبه وأصبحت الثقافة وازدهرت املدن
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ويف نفسها عىل داخليٍّا تتهاوى اإلمرباطورية كانت الرابع، القرن نهاية بحلول
واألالن والسويبيني الَوندال قبائل أفراد من ألف ٢٠٠ عرب ،٤٠٩ عام خريف أوائل
يف ذلك، ومع الجزيرة. شبه عىل الرومانية السيطرة وحطَّموا هسبانيا إىل الربانس جبال
الغربيني، القوط قبيلة هي مختلفة، جرمانية لقبيلة السيطرة دانت التايل، القرن معمعة
نجاح ارتكز ُمحاِربني، لكونهم ونظًرا العام. التدهور من قرننَي خالل ترتأس واستمرت
بالغنائم سعداء تُبقيهم معارك إىل ثَم وِمن ُمستِمرة؛ انتصارات إىل الحاجة عىل مجتمعهم
لهم يحدث أن دون نسبيٍّا، العدد صغرية صفوة باعتبارهم اإليبرييني حكموا واألرايض.
االقتتال وأسفر الرومان. فعل كما جديًدا، مجتمًعا يُنشئوا أن أو أبًدا حقيقي استيعاب
اليهودية الطائفة (وبخاصة رعاياهم تجاه املتزايد القمعي والسلوك امُلستِمر الداخيل
كبريًا، تراجًعا التجارة تراجعت تقريبًا. الحياة مناحي كل يف ركود عن إيبرييا) يف الكبرية
بعض أن لدرجة الثقافة وتقلََّصت الحرضية، املناطق يف السكان عدد يف تناُقص وحدث

الخفيني». «القوط لقب عليهم أطلقوا املؤرخني
عندما ،٧١١ عام يف اإليبريي التاريخ يف الكئيبة الفرتة هذه نهاية فجأًة حلَّت
املغرب من الرببر مع صفوفهم األوسط الرشق أنحاء من العربية القبائل رجال د وحَّ
واجهوا إليبرييا. الجنوبي الساحل إىل البحر يف كيلومرتًا عرش ثالثة البالغة املسافة وعربوا
ورشوط كاسحة عسكرية بقوة الحاكم الغربيني القوط لنظام الفعالة غري املقاومة
املدن عىل لهم دانت قد السيطرة كانت أعوام، ثالثة غضون يف لذا سخية؛ استسالم
السكان ِقبَل من عونًا مهمتهم ت تلقَّ بأكمله. الجزيرة لشبه الجنوبي والنصف الرئيسية
من سنوات استنزَفتهم والذين الغربيني القوط قمع من سئموا قد كانوا الذين املحليني،
املحليني، الحكام مع تسويات أُجريَت امُلحرِّرين. ترحيب بهم بون يُرحِّ فكادوا املجاعة،١
تاريخ يف التايل الفصل كان وهكذا الفاتحني. والرببر العرب بني واألموال األرايض وُوزِّعت
موجات وصول مع والفوىض، باالضطراب حافلة التالية العقود كانت بدأ. قد إيبرييا
فيها انصهَرت التي البوتقة هذه يف األوسط. والرشق أفريقيا من الُجُدد امُلستوِطنني من
عدد حاول السيادة. عىل لالستحواذ مختلفة فصائل كافَحت والقبائل، والعقائد األعراق
حكم تحت جانبه من كان الذي — تونس أمري عيَّنهم الذين امُلتعاِقبني الحكام من
توحيد — األُمويني) قبضة يف تزال ال كانت ،٧٤٧ سنة نحو (حتى دمشق يف الخالفة
كان التي الوحيدة الطريقة وكانت ذلك. يف فشلوا ولكنهم املنطقة يف االستقرار وإحالل
قوية قيادة هي البرش من امُلتقلِّب الخليط هذا عىل السيطرة إحكام بها املمكن من
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ماسة بحاجة الرحمن عبد وكان قوي حاكم إىل ماسة بحاجة األندلس كانت مبارشة.
قلوب أو قلبه يُخاِلج لم الشك أن بد ال األُمويني. ساللة تأسيس منه يُعيد ما مكاٍن إىل

إلهي. تدبري من جزءًا كان كله األمر أن يف أتباعه

عرش. الثامن القرن أوائل من لقرطبة مشهد :1-4 شكل

الرشق جهة إىل تقع التي امُلنكَّب، بلدة يف ،٧٥٥ سنة إيبرييا إىل الرحمن عبد وصل
والهروب النجاة أخبار انتشار ومع الدعم. حشد يف بدأ الفور وعىل َمَلقة، من مبارشة
سوريني منهم كثريون وكان والءهم، عليه يعرضون الناس هرع العباسيني، من امُلعِجَزين
سقَطت الثامن. القرن أربعينيات يف األندلس إىل هاجروا قد وكانوا أُموية، صالت لهم
يكن لم الذي الرحمن، عبد وجد ،٧٥٦ عام ربيع ويف سلمية، وبطريقة برسعة إشبيلية
وصل، عندما قرطبة. إىل الطريق عىل نفسه عمره، من والعرشين الخامسة تجاَوز قد
دوامات يف يتحرك الجائَشني واملاء الطني من وابل فكان فائًضا؛ الكبري الوادي نهر كان
انتظاره. يف الفهري، الحايل، األمري وكان املدينة، إىل املؤدِّي القديم الروماني الجرس تحت
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فوق عابًرا جواده ا ُمنتِرصً وقاد ، الفهريَّ الرحمِن عبُد هزم ذلك، أعقبَت التي املعركة يف
َموطنًا وجد ُمستِمر، هروب يف أمضاها سنوات وبعد وأخريًا املدينة. إىل ودخل النهر
األول الرحمن عبد األمري نفسه ب ونصَّ الحصني، الغربيني القوط قرص إىل دخل جديًدا.
قرطبة، يف للبناء ضخًما برنامًجا أيًضا وبدأ األندلس. عىل سيطرته توطيد يف ومىض
كل يف حوله موجودة كانت التي امَلجيدة الرومانية الحضارة بقايا من إياه ُمستوحيًا
وُفَسيفساء وتماثيل، ُمتداِعية، مدنية ومباٍن مهجورة، وحمامات ُمتهدِّمة، معابد مكان؛

ر. ُمتطوِّ ري نظام وهيكل
مدينته ببناء يتعلق فيما الرحمن عبد لدى لإللهام العظيم اآلخر املصدر كان
الفصل، هذا ُمستَهل يف القصيدة تُبنيِّ فكما مغادرته. عىل أُجِرب الذي وطنه هو الجديدة
يف جديد لعالم تشكيله يف امُلرِشد الضوء له تُمثِّل كانت فقد سوريا؛ أبًدا ينَس لم فهو
(املعروف ِمسكيتا» «ال امُلسمى املسجد ببناء توجيهاته أصدر ،٧٨٤ عام يف األندلس.
التي القديمة، الغربية القوطية فينسنت سانت كنيسة موقع عىل قرطبة»)، «مسجد باسم
قدسية كانت للعبادة. مكانًا يتشاركونها الحني، ذلك حتى واملسلمون، املسيحيون كان
األندليس القرص من وبالقرب الكبري الجرس بجانب املدينة، داخل الكائن — املوقع هذا
قد — حصينة») «قلعة تعني عربية (كلمة «ألكازار» فصار تسميته وأُعيَدت بُني الذي
الرحمن عبد مسجد بُني هناك. معبًدا الرومان بنى أن منذ سنة؛ ألف من ألكثر استمرت
اإلضافات مع ولكن، دمشق، يف صبيٍّا كان عندما فيه يُصيلِّ كان الذي املسجد طراز عىل
الطرز بني دمج إذ امُلستِقل؛ املعماري شكله اكتسب نسله، يد عىل إليه أُضيَفت التي
(كثري الغريبة الثمانمائة األعمدة تدعم واإليبريية. الغربية والقوطية والسورية الرومانية
الحمراء الخطوط ذات األقواس من ُمستوينَي الرومانية) األطالل من مأخوذ منها
ِمسكيتا» «ال قرطبة مسجد يخلب ُمتناِسقة. ومشاهد اذة أخَّ أنماًطا ُمشكِّلة والبيضاء،٢
ُفتَحت ،١٢٣٦ عام يف أنه إال الغرب. يف اإلسالمية العمارة عىل مثال أروع فهو األلباب،
كنيسة، إىل وحوَّلوه وقت أي يُضيِّعوا لم الذين الشمال، من املسيحيني يد عىل قرطبة
ألونزو قرطبة، أسقف قرَّر الزمن، من قرننَي وبعد املبنى. وكرَّسوا مذبًحا فوضعوا
القلق؛ يُثري ما وهو بمسجد أشبه زال ما فإنه الجديد، املذبح مع حتى أنه مانريكي،
قرطبة مسجد جنبات عرب تسري عندما وسطه. يف كاتدرائية ببناء إذن عىل حصل لذا
تنترش األعمدة فصفوف تماًما؛ إسالمي الحيز أن تُالِحظ الحارض، وقتنا يف ِمسكيتا» «ال
يرتفع املركز، إىل تصل عندما ولكن عربها، تتحرك وأنت ساحرة بمناسيب ُممتدة
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الكبري الوادي نهر عىل القديم الروماني الجرس من بالقرب مة ُمرمَّ عربية ناعورة :2-4 شكل
قرطبة. يف

يف نفسك وتجد واضح، مروحي وعقد ُمدبَّبة أقواس نحو األعىل إىل هائًال ارتفاًعا السقف
فيه شك ال مما وصليب. املاهوجني خشب من للجوقة كرايس لها يُكمِّ قوطية، كاتدرائية
هائل حجري تجسيد كاتدرائية، فوقه تجثم مسجد العالم، يف املباني أغرب من واحد أنه

الديانتنَي. بني للرصاع
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ظل يف للتغيري. اآلخر هو يتعرض باملدينة املحيط املشهد كان نفسه، الوقت يف
املحصول، من نسبة ك للُمالَّ يدفعون امُلزاِرعون كان اإليجارية، للزراعة اإلسالمي النظام
هذا كان اإلقطاعي. الغربي القوطي النظام ظل يف الحال كان كما صارمة رضيبة وليس
االستثمار عىل الناس ذلك ع شجَّ لذا الجميع؛ مصلحة يف كانت الجيدة املحاصيل أن يعني
أتى العمالة. رون يُوفِّ وامُلزاِرعون امُلَعدات رون يُوفِّ ك امُلالَّ فكان الزراعية؛ التحتية الِبنية يف
مناطق يف الزراعة من قرون عرب جمعوها الري يف تكنولوجية بخربة العرب امُلستوِطنون
كلمة كل تقريبًا أنه املفاجأة قبيل من فليس الكوكب؛ سطح عىل جفاًفا األماكن أكثر من
نواعري الناس بنى األندلس، أنحاء يف العربية. من تأتي بالري ارتبطت معارصة إسبانية
وحوَّلوا حقول إىل املنحدرات بعناية ودرَّجوا الرتبة، نوا وحسَّ ودرسوا الري، قنوات مللء
وعملوا الرومانية القنوات شبكة بناء وأعادوا تخزين. صهاريج إىل الجبلية املياه مجاري
تُزَرع، قمح حبة لكل املحاصيل. ن وحسَّ الخصبة األرض حجم من زاد مما تمديدها؛ عىل
فقط. ثالثة إىل واحًدا امُلعدَّل كان فرنسا، يف الحصاد؛ عند حبات ست ع توقُّ يمكن كان
طويلة القيمة عالية محاصيل زراعة عىل امُلزاِرعني النسبي السيايس االستقرار ع شجَّ
والكروم ينضج) حتى عاًما أربعني إىل يصل ما يستغرق قد (الذي الزيتون مثل األمد،
النباتات من وفرة إدخال كانت الزراعي لالزدهار األخرية السمة والخمر. الزيت إلنتاج
اإلسالمية اإلمرباطورية أنحاء يف وُوزِّع الهند من مأخوذًا منها كثري كان التي الجديدة،
والربتقال واألرز واملوز السكر وقصب القطن مثل املوسمية، املحاصيل كانت عها. توسُّ مع
األطايب أحدثَت صحيًحا. ريٍّا تُروى دامت ما إيبرييا، يف جيد نحو عىل تنمو والبطيخ
والتني، والزعفران والخوخ والبازالء والباذنجان واملشمش البلح مثل األخرى، الغريبة
من الواسعة الطائفة إىل أضاف مما األندلسية؛ الطعام وموائد املنزلية الحدائق يف تغيريًا
املتزايدة األعداد الطعام من الوفرة هذه أطعَمت بالفعل. موجودة كانت التي امُلنتَجات
نهاية يف العام، يف دينار ألف ١٠٠ نحو باملال، اإلمارة خزائن ومألت قرطبة سكان من
من يشء أي دون وصل رجل إىل بالنسبة به بأس ال مقدار وهو األول الرحمن عبد حكم

فقط. عقود بضعة منذ املتوسط البحر من اآلخر الجانب
قرص فأنشأ خرضاء. لثورة قائًدا جعله للنباتات العميق األول الرحمن عبد حب
دمشق. خارج جده بمالذ تيمنًا الرصافة؛ وأسماه قرطبة، من مبارشة الشمال إىل بساتني،
النباتات عن للبحث سوريا، وإىل األوسط، والرشق أفريقيا شمال أنحاء يف وكالء وأرسل
بلد»،2 كل من الجيدة واألشجار والغريبة النادرة النباتات أنواع «كل وجلبها، والبذور
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ُمذِهلة مجموعة كوَّن ثَم وِمن طفولته ونباتات بفاكهة نفسه يُحيط أن له يتأتى حتى
يف بقيت قد كانت التي أخته، إىل رسوًال أرسل أنه إىل القصص إحدى تُشري النباتات. من
معه. األندلس يف والعيش باملجيء إقناعها ليُحاِول العباسيني؛ مذبحة من ونَجت سوريا
من تذكاًرا سوريا؛ رمان من سلة إليه أرسلت ذلك عن عوًضا ولكنها املغادرة، رفضت
أفراد من واحًدا لكن الحارة، الطويلة الرحلة أثناء الفاكهة نَت تعفَّ السعيدة. طفولتهما
إسبانيا.٣ أنحاء كل يف اآلن نسلها وينمو حال، أي عىل البذور زرع الرحمن عبد حاشية
درس حيث األندلسية، النباتية الحدائق من التايل للجيل الطريق الرصافة قرص د مهَّ
استُخدَمت التي الغريبة األنواع ألقلمة طرًقا ووجدوا أدوية واستحدثوا النباتات، الخرباء
األدوية تطوير يف حيويٍّا دوًرا ولعب البستنة علم وازدهر األمراض. عالج يف ذلك بعد
الطبيعية الحدائق مع التقليد استمر املسيحي، الحكم ظل يف بعد، وفيما األندلسية.
أن إال وعالجات. أدوية لتحضري وتُستخدم تُزَرع النباتات كانت حيث للرهبان، التابعة
منتجات تفشل «لم حيث الرحمن، عبد قلب إىل الحبيب الرصافة قرص يف بدأ ذلك كل
يف وتُثِمر وتُزِهر جذورها، خ تُرسِّ أن يف هذه املختلفة املناخية والظروف البعيدة املناطق
الطب يف تغيريًا ُمحِدثة البالد»،3 أنحاء سائر يف ذلك بعد انترشت ومنها امللكية، الحدائق

املنطقة. يف والزراعة
للتجارة ُمزدِهًرا مركًزا قرطبة كانت ،٧٨٨ سنة األول الرحمن عبد تُويف عندما
املدينة أفق عىل هيمن الذي ِمسكيتا» «ال قرطبة مسجد أُُسس أرىس قد كان والحضارة.
عملية وترية تسارَعت نسله. عليه ليبني قويٍّا سياسيٍّا إطاًرا وأتاح الحني، ذلك منذ
جيًشا الرحمن عبد هزم عندما ،٧٦٣ سنة العبايس، السيايس النفوذ من األندلس تحرير
إىل وإيصالها امللح يف وتعبئتها الجيش، هذا ُقواد رءوس بوسم أمر ثم بغداد، من أُرِسل
هلل «الحمد قائًال: هتف الشنيع، للطرد تلقيه عند املنصور أن ويبدو املنصور. الخليفة
األندلس العباسيون ترك الحني، ذلك ومنذ بحًرا!»4 الشيطان هذا وبني بيننا جعل الذي
وحاسم قوي، عدو فهو اللدود؛ عدوهم هو األول الرحمن عبد أن ثبت فقد لشأنها.
واصل الدهشة. يُثري نحو عىل وحساس الذهن وُمتفتِّح براجماتي، أيًضا ولكنه وُمخيف،
اإلمرباطورية. أنحاء يف املسلمون مارسها التي الديني التسامح سياسة األول الرحمن عبد
يهودية طائفة أيًضا يوجد كان ولكن مسيحيني، اإليبرييني املحليني السكان غالبية كانت
بالحرية حينذاك لليهود ُسِمح الغربيني. القوط حكم ظل يف رهيبة معاناة عانت مهمة
املواطنني عىل تُفَرض رضيبة وهي «الجزية»؛ منها محدودة، لقواعد وخضعوا الدينية
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القرون يف األندليس املجتمع مالمح تحديد إىل والتعاون التسامح هذا أدَّى املسلمني. غري
هذا امتد املجتمع. هذا يف العلمي البحث عىل عميق تأثري له وأصبح ذلك، أعقبَت التي
أسهموا الذين العبيد من باستمرار) (واملتزايدة الضخمة األعداد إىل أيًضا امُلستنري املوقف
يد عىل أُِرسوا سالفيني، منهم كثريون كان األندلس. ونجاح رخاء يف للغاية كبريًا إسهاًما
عبيًدا. ليُباعوا إسبانيا إىل وأُِخذوا الرشقية حدودهم عىل الحروب أثناء الفرنجة ُمحاربي
كبرية أعداد تحوََّلت إذ الجديد؛ وطنهم تقاليد يف أطفال وهم بهم أُمِسك الذين أولئك كرب

حريتهم. بنيل وُكوفئوا اإلسالم إىل منهم
الرئيسية، بمنافستها باملقارنة بطيئًا للسلطة رئييس مركز إىل قرطبة تطور كان
عبد حفيد (ابن الثاني الرحمن عبد يُصِبح أن فُقبَيل العباسية. الدولة عاصمة بغداد،
بعيًدا. شوًطا قطع قد بغداد يف العلمي للبحث الذهبي العرص كان أمريًا، األول) الرحمن
كانا الحاكمتنَي الساللتنَي بني والتنافس فاملرارة دة؛ ُمعقَّ املدينتنَي بني العالقة كانت
عن ُمستِقلني يُصِبحوا أن يف األُمويني لدى العارمة الرغبة شأن من وكان أسطوريَّني
وبينما امليالدي. العارش القرن أوائل يف ُمناِفسة خالفة بإعالنهم ج تُتوَّ أن العبايس النفوذ
الثقافة صعيد عىل صحيًحا العكس كان بالتدريج، سياسيٍّا تنفصالن الخالفتان كانت
أصبحت اإلسالمية، اإلمرباطورية عرب التجارة شبكات تنامي فمع والتجارة. واإلدارة
الجارف. كالسيل بينهما) فيما األماكن (وكل وبغداد قرطبة بني قة امُلتدفِّ البضائع حركة
قرطبة، إليها تطلََّعت لذا اإلسالم؛ لدار الثقايف املركز هي بغداد كانت التاسع، القرن يف
العالم حافة عىل بل، بالضبط، العربي العالم حافة عىل ُمستِقرة غري تقف كانت التي
إىل كبرية بدرجة تُعزى األُموية الدولة ِبنية كانت يشء. كل يف بها ُمسرتِشدة املعروف،
املفروضة الرسوم ونظام الربيدية الخدمة أفكار كانت الوسطى؛ العصور يف العراق ِبنية
الدولتنَي بني الثقايف التبادل د تجسَّ منقولة. أفكار كلها والعملة والواردات الصادرات عىل
العبايس البالط ترك الذي األسطوري، الفاريس امُلغنِّي لزرياب، الفريدة الشخصية يف
كيف األندلسيني يُعلِّم حياته بقية أمىض حيث ،٨٢٢ سنة قرطبة إىل ووصل بغداد يف
لحظة من الرشقية للثقافة يحملونه كانوا الذي التقدير تجىل عرصية. حياة يعيشون
به، والرتحيب الستقباله بنفسه خرج بأن الثالث الرحمن عبد يكتِف «لم زرياب؛ وصول
صوته جانب إىل كبرية».5 هدايا ومنحه الخاص قرصه يف عديدة شهوًرا استضافه بل
الفضل إليه يُنَسب إذ العبايس؛ البالط وُرِقي روعة كامل قرطبة إىل زرياب جلب امُلدِهش،
هائلة مجموعة إدخال طريق عن التعبري، جاز إن التاسع، القرن إىل األندلس إدخال يف
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ونبات األصناف املتعددة والوجبات األسنان معجون ذلك ويف العرصية، االبتكارات من
موسيقية وآالت واأللبسة الشعر وترسيحات املائدة ومفارش املائدة وأدوات الِهليَون
بهذا ُفِتن الذي األمري، من امُلقرَّبني من وأصبح املوسيقى. من جديدة وأنماط جديدة
يف والجغرافيا الفلك دراسة عىل وحثَّ أيًضا، عامًلا زرياب كان الراقي. الساحر الرجل
ما رؤية لألندلسيني أتاح الذي الرجل ثقافية، أيقونة زرياب أصبح القرطبي. البالط

الخاصة. أفكارهم البتكار الثقة وأعطاهم الرشق من تعلُّمه يُمِكنهم
املعرفة أن فكرة ترتسخ بدأت التاسع، القرن خالل األندلسية الثقافة ر تطوُّ مع
الشباب بدأ للرشق. الفكري السمو ذلك عىل ع وشجَّ الرتحال، طريق عن التماسها ينبغي
أفضل من املعرفة ليستخلصوا أنفسهم»؛ عىل «العثور أجل من املجهول نحو يرتحلون
العصور أوائل يف الحتمية الرتحال وأهوال حرمان ويُقاسون العرص، ذلك يف املفكرين
لالستنارة التماًسا األول، املقام يف األسفار، هذه عىل يُطَلق كما «الرحلة»، كانت الوسطى.٤
هذه يف أيًضا؛ دنيوية علمية معارف اكتساب نَت تضمَّ ما كثريًا الواقع، يف ولكنها، الدينية،
التعليم نظام إىل جزئيٍّا يرجع ذلك وكان االثنني، بني حقيقي فصل ثمة يكن لم املرحلة،
التعلم يف راغب شخص أيُّ علمهم ويَلتمس لون يُبجَّ العلماء فيه كان الذي اإلسالمي،
الحكام فأنشأ تنفتح، اإلسالمية اإلمرباطورية جعلت قد التجارة كانت عقليٍّا. واالنفتاح
خاللها من تتيح تحتية ِبنية وأنشئوا ببعض، بعضها األماكن فربطوا وأصلحوها، الطرق
وأمضوا التجار قوافل مع الباحثون سافر والبضائع. للناس نسبية بسهولة التحرك
الذين التجار، كان ما وعادًة القوافل. خان نريان حول الطويلة الصحراء ليايل معهم
استخدموا حيث باحثني أنفسهم هم واالنفتاح، الطابع بعاملية الحال بطبيعة يتسمون
الوقت، ذلك يف وتُباع. لتُنَسخ األندلس إىل وجلبها الكتب عىل للحصول التجارية أنشطتهم
وتجارة إنتاج عن مسئولني وكانوا صون، ُمتخصِّ وورق كتب تجار يوجد كان أيًضا،
وقرطبة. وتُمبُكتُو وبغداد وفاس القاهرة يف الكبرية الكتب أسواق بني النصوص ونقل
اإلمرباطورية أنحاء يف املعرفة أنهار خاللها َقت تدفَّ التي الرئيسية القنوات هي هذه كانت
هم املسافرين؛ من آخر نوٌع القوافل يف والباحثني التجار إىل ينضم كان اإلسالمية.
عىل مكة، يف الحرام البيت حج بها ويُقَصد اإلسالم أركان أحد الحج ففريضة اج. الُحجَّ

املسلم. حياة من أساسيٍّا جزءًا السفر جعل ما وهو العمر، يف واحدة مرة األقل
شبه إىل الرشق نحو الشاقة الطويلة بالرحلة اج والُحجَّ الباحثني من مئات قام
األندلس. إىل عودتهم عند جديدة وكتبًا أفكاًرا معهم جالبني والعراق، العربية الجزيرة
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الذين الباحثني طريق عن املعتزلة مذهب األندلس عرفت التاسع، القرن عرشينيات ويف
عىل األندلسيون املفكرون انفتح منترشة، تعاليمه كانت وإذ العراق. يف عليه تعرَّفوا
ضمن الفلسفية، املسائل يف للتحقيق إطاًرا استخدامه يمكن اإلغريقي املنطق أن فكرة
التايل، القرن خالل شتَّى باحثني أنتج الذي التقليد بداية هذه وكانت إسالمي. سياق
والد كان .(٨٨٣–٩٣١) الجبيل مرسة بن محمد وهو أندليس، فيلسوف أول بينهم من
يف املعتزلية األفكار وتعلَّم التاسع القرن خمسينيات منتصف يف رشًقا سافر قد الجبيل
يُسيِطر كان الوقت، ذلك يف املوضوع. هذا تتناول كتبًا عودته عند معه وجلب البرصة،
يكونوا أن األوائل املعتزلة الباحثني هؤالء عىل كان لذا الدينيون؛ املحافظون األندلس عىل
لالضطهاد بعضهم تعرَّض إذ الالزم؛ من أكثر السلطات انتباه يلفتوا أال عىل حريصني
جلب عىل ساعد فإنه البداية، يف الخفاء يف كان املعتزلة مذهب أن ورغم كتبهم. وأُحرَقت
الحكم ظل يف التايل، القرن أثناء أُشدها لتبلغ األندلس، إىل القديمة الكالسيكية املعرفة
حكم ظل يف حدث مثلما الثاني؛ باهلل املستنرص والَحكم الثالث الرحمن لعبد امُلستنري

بغداد. يف املأمون
التجارة طرق ،٨٥٢ إىل ٨٢٢ سنة من بغداد حكم الذي الثاني، الرحمن عبد فتح
القسطنطينية. يف البيزنطيني مع تحالفات إقامة طريق عن املتوسط البحر منطقة يف
أحدث مما واملنسوجات؛ واملعادن األندلسية املنتجات يف التجارة فرص من هذا فزاد
للبحث سخيٍّا راعيًا الرحمن عبد كان كذلك األوسع. بالعالم الجزيرة وربط ضخًما ثراءً
القرن منتصف بحلول قرطبة. يف الفكري النشاط لتحفيز وسعه يف ما كل وبذل العلمي
املسيحي الباحث شكاوى من يتضح كما االزدهار؛ يف آخذة العربية الثقافة كانت التاسع،
حب يف الشبان املسيحيني وقوع عىل تحرسَّ الذي ألفاروس)، (بول القرطبي ألفارو
ودرسوها العربية الكتب املوهوبني الشبان املسيحيني كل «قرأ وشعرها: العربية اللغة
كانت األصلية.»٥ لغتهم ونسوا … هائلة بتكلفة ضخمة مكتبات يجمعون إنهم بحماسٍة؛
األفكار إىل االفتقار جرَّاء ببطء تختنق كانت التي الالتينية، هي بالطبع، اللغة، تلك
املستقبل، لغة شعرية، ُمذِهلة، لغة كانت إذ العربية؛ اللغة تغلَّبَت بينما الديني والضمور
يف واملشاركة تعلمها عىل حريصني كانوا الشبان املسيحيني أن يف عجب وال العلم. لغة
«امُلستعِربني»، باسم يُعَرفون فصاروا مدينتهم. حال َلت بدَّ التي امُلثرية الجديدة الثقافة

األندلس. عرب ُمنتِرشة وُمؤثِّرة، ضخمة جالية ليُصِبحوا وازدادوا املسيحيني، العرب
ذلك يف صاروا الذين ألفارو، مثل املحافظون، املسيحيون فيه كان الذي الوقت يف
قرطبة مجتمع يف وُمهدَّدون شون ُمهمَّ بأنهم يشعرون الثانية، الدرجة من مواطنني الحني
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يُرى اليرسى. الضفة عىل وقرطبة الكبري الوادي نهر عىل روماني لجرس مشهد :3-4 شكل
برج حافة رؤية يمكن بينما ِمسكيتا»، «ال قرطبة مسجد أعىل واضًحا الكاتدرائية سقف

الجرس. من املقابلة الناحية عىل الصورة يمني عىل كاالهورا

الجالية حالة يف صحيًحا العكس كان املسلمون، عليه يُهيِمن الذي الثقافات، د امُلتعدِّ
يف انتعشوا الغربيني، القوط اضطهاد لوا تحمَّ أن فبعد الضخمة. السفاردية اليهودية
يف والعيش اليهودية املعابد ببناء لهم سمح الذي نسبيٍّا، امُلتفتِّح الجديد النظام ظل
عكس عىل مبارشة. «ألكازار» شمال واقًعا كان الذي املدينة، من اليهودي الحي يف سالم
كان واإلسالم، امُلستوِطنني العرب لصالح امُلهيِمن مركزهم فقدوا قد كانوا الذي املسيحيني
الخاص ومجتمعهم الخاصة، وعقيدتهم الخاصة، بلغتهم االحتفاظ عىل ُمعتادين اليهود
اليهودي الشباب اعتنق ومجتمعه. وعقيدته فيه يعيشون كانوا الذي البلد لغة جانب إىل
كثرية مجاالت يف النجاح األُموي املجتمع تساُمح لهم وأتاح العربية، والثقافة اللغة أيًضا
أساسيٍّا دوًرا اليهود الباحثون لعب مواهبهم. مكَّنَتهم ما بقدر واالرتقاء العامة الحياة من
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يف املدنية الحياة ركائز من ركيزة جاليتهم بقيت بينما الالحقة، القرون يف العلم نقل يف
خمسني إىل يصل ما يُشكِّلون كانوا إذ الطب؛ مجال يف خاص بشكل تغلغلوا وقد قرطبة.
السكان تعداد من باملائة ١٠ فقط يُمثِّلون كانوا بينما إسبانيا، يف األطباء من باملائة

عموًما.
كبرية. بأعداد الرشق من الوصول يف العلمية األفكار بدأت تقريبًا الوقت ذلك يف
قدًما ماضية للرتجمة العظيمة الفرتة كانت التاسع، القرن بداية مع سابًقا، رأينا فكما
الرحمن عبد خليفة س أسَّ كبريًا. ازدهاًرا تشهد اإلسالمية الكتب تجارة وكانت بغداد يف
ملكية مكتبة ،٨٨٦ إىل ٨٥٢ سنة من الفرتة خالل حكم الذي األول، محمد الثاني،
الدنانري آالف األندلسيني صفوة وأنفق الوقت، ذلك يف كتب مجموعة أكرب هي كانت
املجلدات أفضل عن يبحثون الذين األثرياء بالرجال ُمزدِحًما الكتب سوق كان به. اقتداءً
الذين الباحثني؛ إىل بالنسبة جيًدا أمًرا هذا يُمثِّل لم ذلك، ومع مكتبتهم. أرفف ليملئوا
أنه من مزاد، يف شهور طيلة عنه يبحث أخذ قد كان كتاب ظهر عندما أحدهم، اشتكى
اضطر إنه حتى ا جدٍّ عاليًا السعر ارتفع فقد للمزايدة. حرب يف ا ُمحاَرصً نفسه وجد
تفوَّق الذي الرجل أقرَّ عندما غضب إىل أمله خيبة وتحوََّلت الكتاب، وخرس لالستسالم
ًفا «ُمتلهِّ ببساطة كان إذ الكتاب؛ يتناوله عما فكرة أي لديه يكن لم بأنه املزايدة يف عليه
املدينة».6 زعماء وسط طيبة سمعة يمنحني سوف الذي األمر أُنشئُها، مكتبة إلكمال
توجد ال األندلس. إىل وصل قد املعدمني والباحثني األثرياء الهواة بني األزيل النزاع كان
هناك، إىل املفردة الكتب بها وصلت التي الكيفية عن املصادر يف كثرية ُمحدَّدة معلومات
كثرية، سنوات والعراق مرص يف عاش ناصح، بن عباس يُدعى وقاضيًا شاعًرا ولكن
مثال، إنه قرطبة. يف الثاني الرحمن عبد إىل الرشق من الكتب يجلب كان بوصفه يُذكر
نصوًصا قدَّموا إما رجال مثله؛ كثريون يوجد كان أنه بد ال لكن واحد، مثال مجرد
الكتب. وجامعي الباحثني إىل باعوها وإما األندلس، إىل وصلوا عندما هدايا هيئة عىل
فرناس، بن عباس هو العراق من عودته لدى كتبًا معه جلب أنه امُلؤكَّد من آخر رجل
لدى كان العظماء. األندلسيني الباحثني مجموعة يف عظيمة شخصية أول أيًضا يعد الذي
ُرندة يف ُولد والذي اإلسالمية»،7 إسبانيا دافنيش «ليوناردو بمنزلة كان الذي الرجل، هذا
الرحمن عبد للبالط ًما ُمنجِّ وعيَّنه البحثية، االهتمامات من ُمدِهشة مجموعة ،٨١٠ سنة
سافر إنه يُقال ولكن لحياته، الفعلية الحقائق من ق التحقُّ السهل من يكن لم الثاني.
وكتب واملوسيقى الرياضيات درَّس حيث األندلس، إىل يعود أن قبل للدراسة، بغداد إىل
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مائية ساعة وأنشأ م وصمَّ الصخري،٦ الكريستال لقطع ُمبتَكرة طريقة واخرتع الشعر،
محاولته هو به يشتهر ما أكثر لكن فلكية. وقبة الفلك) يف (تُستخدم الِحلق ذات وكرة
بأجنحة ُممِسًكا القصة)، حسب جرف، (أو برج من والقفز بريش نفسه بتغطية الطريان
عمره، من الستينيات يف كونه من الرغم عىل نجا، ما، وبمعجزة ا. خاصٍّ تصميًما مة ُمصمَّ

الهبوط. عملية يف الطيور ذيول أهمية يُدِرك يكن لم أنه إىل فخلُص
بدء يف وأسهم أرذله. العمر من بلغ حتى فرناس ابن عاش رة، امُلتهوِّ تجاربه رغم
ُولد العرش. عىل الثالث الرحمن عبد جلس عندما التايل القرن يف أوَجه بلغ بحثي تقليد
نحو عىل تجاَوز، الذي هللا، عبد السابع، األمري حفيد كان .٨٩١ عام يف الثالث الرحمن عبد
أَمة الرحمن عبد أم كانت له. خلًفا لحفيده تنصيبه يف كلهم األربعة أبناءه للجدل، ُمثري
خلفية الجديد لألمري كان لذا بامبلونا؛ ملك ابنة مسيحية، أمرية كانت وجدته مسيحية،
بلون صبغه أنه يبدو ما وعىل أشقر، وشعر زرقاوان وعينان ُمختِلطة، ودينية ِعرقية
تعصف فوىض، حالة يف األندلس تارًكا هللا عبد مات أكثر. عربيٍّا يبدو نفسه ليجعل أسود
املسيحي أستورياس ملك الشمال من ويُهدِّدها تمرُّد، وحركات داخلية نزاعات بها
يمأل لم التفاؤل أن املحتمل من الجنوب. من أفريقيا شمال يف امُلستِقرون والفاطميون
والعرشين الواحد ذو الرحمن عبُد العرَش اعتىل عندما املعارصين السياسيني امُلعلِّقني
إسبانيا تاريخ يف زعيم وأنجح أهم يُصِبح سوف أنه يدركوا أن بوسعهم يكن لم إذ ربيًعا؛
اللغات من العديد ًفا، وُمثقَّ جيًدا تعليًما ُمتعلًِّما كان الذي الرحمن، عبد تكلَّم اإلسالمية.
ِمسكيتا» «ال قرطبة مسجد يف جامعة س أسَّ العلمي. للبحث ًسا ُمتحمِّ راعيًا وكان بطالقة
جهود كانت الرشق. من ُجلبَت التي العلمية النصوص عىل العمل عىل الباحثني ع وشجَّ
األرجح عىل جلبها التي (الزيج)، الفلكية وجداوله الهندي الحساب علم يف الخوارزمي
شكََّلت وقد التأثري، شديدة التاسع، القرن منتصف يف األندلس إىل فرناس بن عباس
اسمه يُوحي (الذي املجريطي عِمل الثالث، الرحمن عبد رعاية تحت األندليس. الفلك علم
حتى بقرطبة الخاصة الطول إحداثيات مع «الزيج» مواءمة عىل مدريد) يف ُولد بأنه
املواقيت واستنباط مكة اتجاه من والتثبت النجوم، حركات ع لتوقُّ استخدامها لهم يتسنى
الرحمن عبد وفهم للسلطة، حيوية أداة الفلك كان اليوم. خالل للصلوات الصحيحة
بحركاتها؛ التنبؤ كيفية ومعرفة النجوم لدراسة امُلتفرِّغني بالباحثني بالطه ملء أهمية

باملستقبل. التنبؤ ثَم، وِمن
يقومون كانوا الرحمن. عبد بالط يف الباحثني دائرة يف قياديٍّا عضًوا املجريطي كان
الفلكية. النظرية وتصحيح جداولهم دقة لتحسني مًعا ويعملون دورية، رصد بعمليات
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معارفه عىل وقامت العلماء، من التايل للجيل ًها وُموجِّ عظيًما ُمعلًِّما املجريطي كان
األندلس، يف والرياضيات الفلك علم ر تطوُّ يف التأثري بالغة شخصية بذلك كان مدرسة.
الولع «شديد املجريطي كان معهم. أفكاره وأخذوا أخرى، مدن إىل تالميذه وانتقل
قام أنه أيًضا ورد كما وفهمه»،8 «املجسطي» باسم املعروف بطليموس كتاب بدراسة
بالعربية، البقاء له يُكتَب لم الذي النجوم»، «خريطة امُلسمى بطليموس لكتاب برتجمة
علَّم عرش. الثاني القرن يف طليطلة يف أُجريَت التي الالتينية بالرتجمة فقط وإنما
صنع وكيفية صحيًحا، استخداًما الفلكية األجهزة استخدام كيفية تالميذه املجريطي
عىل املجريطي عمل املجريطي، تالمذة أحد الصفار، ابن وواصل بأنفسهم. أجهزتهم
حتى كبرية أهمية ذات الحًقا الصفار ابن كتبها التي األطروحة وكانت األَسُطرالبات،
من كل صنع عرش. الخامس القرن يف الفلكيني بواسطة تُستخدم تزال ال كانت إنها
جدول من جديدة نسًخا السمح ابن يُدعى تالميذه من آخر وتلميذ والصفار املجريطي،
ابن كتب لقرطبة. الجغرايف املوقع مع مواءمتها عىل وعملوا «الزيج»، امُلسمى الخوارزمي
أطروحتنَي كتب كما «العنارص»، إقليدس أطروحة يف الهندسة يُفرسِّ كتابًا أيًضا السمح

األَسُطرالب. عن
عمليات عىل امُلستِندة الفلكية البحوث من ثريٍّا تراثًا األندلس أنتَجت لذلك، نتيجة
األندلسيون الفلك علماء كيَّف الزمن. من طويلة فرتات مدى عىل أُجريَت دقيقة رصد
بطليموس إىل وعادوا وموقعهم، حاجاتهم لتُالئم الرشق من اآلتية النظريات أحدث
الهندية الرياضيات من ُمستقاة أفكار من واستفادوا عمله، حوا ويُصحِّ ويُفنِّدوا ليدرسوا
والتحسني التقييم عملية يف مساهماتهم ليُنِتجوا إلقليدس «العنارص» أطروحة ومن
اليدوية الِحَرف من املرتفعة املستويات عزََّزت لألمام. العلمي البحث تقود التي امُلتدرِّجة
دقة أكثر أجهزة لصنع استغلوه ما وهو تقدُّمهم، من املعادن، أشغال يف بخاصة املحلية،
أصفر، نحاس عامل كان الصفار ابن والد أن مصادفة ليست مىض. وقت أي من ونفًعا

امُلدِهش. الجمال ذات األشياء بعض والعلم الفن بني الخصبة الرشاكة هذه وأنتَجت
شبه أرجاء كل من طموًحا وأكثرهم الشباب أذكى الرحمن عبد بالط استقطب
يُدعى جيان مدينة من يهودي شاب من طموًحا أو ذكاء أكثر أحد يكن ولم الجزيرة.
كان الرحمن، عبد سيده كشأن للبالط. طبيبًا البداية يف ُعنيِّ الذي شربوط، بن حسداي
كانت التي الالتينية، ذلك (ويف بطالقة اللغات من العديد ويتكلم موهوبًا، باحثًا حسداي
الثقافة، ورفيع وجذَّابًا، املسيحيني)، الكهنة من قليلة قلة إال يفهمها ال أخرى ناحية من
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صار حتى طويل وقت يمِض ولم مستشاره. يف حاكم يتمناه ما كل لديه كان وبارًعا؛
والواردات الجمارك عن مسئوًال عيَّنه الذي الرحمن، عبد لدى عنه غنى ال رجًال حسداي
للغات حسداي إجادة الخزانة. أوضاع يف تحوًال ليُحِدث استخدمه منصب وهو قرطبة، يف
سافر مثاليٍّا. دبلوماسيٍّا منه جعل هذا كل اليهودي، الدويل املجتمع لدى ومكانته وذكاؤه
بالط وإىل فرانكفورت، يف األول، أوتو امُلقدَّس، الروماني اإلمرباطور بالط إىل حسداي
حسداي كان قرطبة، إىل السفراء وصل وعندما القسطنطينية، يف البيزنطي اإلمرباطور
من أُرِسل وفد يف عضًوا كان راهب وهو الجورزيني، يوحنا قال استقبلهم. من هو
مواهب أن ويبدو البارع.»9 الذكاء من القدر بهذا رجًال مطلًقا أَر «لم فرانكفورت:
سمنته من البدين، سانشو ليون، ملك شفاء يف نجح إنه حتى حدود؛ بال كانت حسداي
(امُلستعِرب) املسيحي الرحمن عبد من امُلقرَّبني زمرة يف حسداي إىل انضم امُلفِرطة.
للبعثات تماًما مناسبًا صار وخلفيته، ديانته بفضل الذي ريتموندوس، إلفريا، أسقف
التأريخات سَعت وفرانكفورت. القسطنطينية إىل عنها مسئوًال كان التي الدبلوماسية
لكن ُمميَّز، ديني لتساُمح مكانًا كانت األندلس أن فكرة يف الطعن إىل لألندلس الحديثة
يف ُمهيِمنًا كان التفتح أن تُثِبت الرحمن عبد حكومة يف وحسداي ريتموندوس أهمية
كانت مسلَمني يكونا لم أنهما حقيقة فإن ذلك، عىل عالوة املجتمع. من العليا الطبقة

لعباه. الذي الدور يف بالغة أهمية ذات
ُمستخِدًما األندلس، يف االستقرار دعائم أرىس قد الرحمن عبد كان ،٩٢٩ عام بحلول
كبرية مدينة املرحلة، تلك يف قرطبة، كانت البارع. والتفاوض الغاشمة القوة من مزيًجا
الطعام رائحة ومألت ليًال، بفوانيس تُضاء تامة نظافة النظيفة شوارعها كانت غنية.
من يُحىص ال عدد إىل الري نظام عرب املاء ق تدفَّ بينما أسواقها، العبقة والتوابل الشهي
أجمل الِحَرفيون صنع املدينة، ورش يف القرطبية. للمنازل الظليلة األفنية يف النوافري
األخرض والنحاس الفاخرة واألقمشة ًدا ُمعقَّ نقًشا املنقوشة والحيل الجلدية املشغوالت
كل يف تُباع كانت فاخرة سلٌع املنجنيز؛ إليها املضاف الزرقاء الفخارية واألواني الشهري
املدينة. وتجار للِحَرفيني هائًال ثراءً ق لتُحقِّ األوسط، والرشق املتوسط البحر منطقة أنحاء
ُمستوحاة الكبري، الوادي لنهر الخصيب الوادي يف ُمذِهلة قصوًرا األثرياء القرطبيون بنى
ومغاطس وبساتني حدائق عىل وُمشتِملة هناك، وجدوها التي الرومانية الفيالت بقايا من
«زينة بأنها املدينة ووصفوا ُمنبِهرين، كانوا لإلسالم معاداًة الُكتَّاب أشد حتى ومكتبات.
القديمة، ُمناِفستها ظالل من قرطبة فيها تخرج التي اللحظة وجاءت الجميلة».٧ العالم
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أعلن ،٩٢٩ عام ففي الساللتنَي. بني الكبري العداء يف األخري املنعطف أجل من بغداد،
وُمنِزًال بغداد مع العالقات جميع قاطًعا ُمناِفسة، خالفة إقامة عن الثالث الرحمن عبد

حولهم. من تتداعى إمرباطوريتهم كانت الذين بالعباسيني، النهائي االنتقام
كان فقد كافيًا. يكن لم خليفة نفسه إعالن مجرد أن أدرك الرحمن عبد أن غري
عام يف وهكذا، الجديدتنَي. ومكانته سلطته يعكس مقرٍّا لنفسه يُنشئ أن إىل بحاجة
مورينا، سيريا صوب الرشقي، الشمال نحو قرطبة، خارج كيلومرتات بضعة سافر ،٩٣٦
إىل الطريق منتصف يف مكانًا فوجد بالوادي. تُحيط التي التالل من مجموعة وهي
وبدأ الكبري، الوادي سهل عرب شاملة بانورامية بإطاللة يحظى العروس جبل منحدر
وكان العمال، من آالف عمل الزهراء. مدينة أسماها التي املهيبة القرص — املدينة يبني
مساحة (عىل ذاتي اكتفاء ذي حرضي مجمع إلنشاء محموم بإيقاع عبيًدا،٨ منهم كثري
العسكرية، وثكناته ومخابزه، ومساجده، وورشه، بحماماته، املربع)، الكيلومرت تتجاوز
قناة عرب الجبلية، املياه مجاري ُحوِّلت وحكومته. للخليفة فخمة سكنية َمباٍن وبالطبع
بينما جارية، مياه املدينة من ركن لكل كان بحيث ضخمة، خزانات إىل مة، ُمرمَّ رومانية
إيبرييا محاجر عملت األعىل. املستوى يف والقصور مصاطب، ثالث إىل أفقيٍّا املوقع م ُقسِّ
واألخرض الوردي الرخام؛ أجود من األطنان إنتاج مضاعفة عىل برسعة أفريقيا وشمال
ناربون مثل بعيدة أماكن من قديمة مباٍن نُهبَت تاراجونا. من واألبيض قرطاج، من
برخام الجدران تألََّقت الخلفاء، قاعة يف املدينة. عليها ُحمَلت عمود ٤٠٠٠ لجمع وروما
ُمتدلِّية كانت القسطنطينية، من هديًة أُرسَلت ضخمة، لؤلؤة يعكس وذهب، شفاف شبه
نفوس يف والعجب الرعب يبعث الزئبق، من حوض يهتز األرض، عىل السقف. وسط من

القاعة. أرجاء يف الشمس أشعة بإرساله الزوار
أن الثالث الرحمن عبد مقدور يف كان الزهراء، مدينة عظمة خلفية إىل استناًدا
العصور يف اآلخرين العظام العالم قادة جانب إىل العاملية الساحة عىل مكانه يشغل
والرسدينيني واللومبارديني الفرنجة من بالسفراء امُلتألِّقة املجلس قاعات ت عجَّ الوسطى.
حسداي، ُممثِّله، استخدم بينما املسيحية، إسبانيا شمال وممالك البيزنطية واإلمرباطورية
من الفورة لهذه كان والرشق. ألوروبا امللكي البالط قاعات أرجاء يف الشخصية مهاراته
بصفته الرحمن عبد وضع ترسخ فقد اإليجابية. النتائج من كثري الدبلومايس النشاط
قوية، بتحالفات ونعمت الدولية السياسات يف أساسيٍّا العبًا األندلس وأصبحت خليفة،
وسلطانه عظمته لديهم املعلوم األرض، «ملوك مفتخًرا: حسداي أشار كما وكذلك،
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مثل نفيسة، بهدايا عطفه يستجلبون الهدايا، إليه يجلبون الثالث]، الرحمن عبد [يقصد
هدايا بتقديم ُمكلَّف وأنا ، يَديَّ بني من تمر هداياهم كل وآخرين. القسطنطينية، ملك
العباسيني، مواجهة يف التحالف وترسيخ ثرائهم إثبات عىل منهم وحرًصا املقابل.»٩ يف
رخامية، وأعمدة ضخمة، بجواهر الزهراء مدينة فتألََّقت بشدة. كرماء البيزنطيون كان
قسطنطني اإلمرباطور أرسل ،٩٤٩ عام يف القسطنطينية. من ُمرَسلة ُمزخَرفة وأحواض
أرسل إذ ذلك؛ من أغىل شيئًا واملعرفة، بالعلم الرحمن عبد باهتمام سمع الذي السابع،
األول القرن يف ِديسُقوِريُدوس كتبه وقد الطبية» املواد «عن بعنوان الكتاب كان كتابًا.
خمسة من يتألف إذ ضخم وهو لألدوية مرجًعا أو دستوًرا الكتاب ويَُعد امليالدي.
إليها أُضيَفت قد النسخة هذه كانت الطبية. وخصائصها نبتة ٦٠٠ يصف مجلدات،
مليئة وكانت القسطنطينية يف موهبًة النسخ فناني أكثر بواسطة التوضيحية الرسوم
مهمة أدوات وإنما زينة، مجرد تكن لم والحيوانات؛ واملعادن للنباتات الجميلة بالصور
بواسطة ُمستخَدًما لقرون، ظل وكذلك األهمية، غاية يف ا نصٍّ كان بالتعريف. يتعلق فيما
الطبي. النبات بعلم امُلتعلِّقة جالينوس ألعمال رئيسيٍّا مصدًرا وكان األطباء، من أجيال
وهي للنص ركيكة عربية ترجمة إىل بالفعل لوا توصَّ قد األندلسيون الباحثون كان
أسماء من كثريًا لكن بغداد، يف عليها عمل قد إسحاق بن ُحننَي كان التي الرتجمة
(األمر سليم نحو عىل تحديده من بدًال العربية إىل فحسب صوتيٍّا تُرِجم قد كان النباتات
من فكثري األدوية)؛ لصنع استخدامها عند ُمخيفة عواقب له يكون أن شأنه من كان الذي
األوائل. امُلرتِجمني لدى معروفة غري كانت لذا العراق؛ يف ينمو الواقع يف يكن لم النباتات
الطب ر تطوُّ يف تحوُّل نقطة الطبية» املواد «عن لكتاب الجديدة الرتجمة كانت
يف ُمستِقالٍّ طبيٍّا تقليًدا س ويُؤسِّ الرشق إنجازات يتخطى أن له أتاحت إذ األندليس؛
من يُرتِجموه أن القرطبيني عىل تعنيَّ يحدث، أن لهذا يتسنى أن قبل ولكن، إسبانيا.
كتب الفور عىل األندلس. يف اليونانية يتحدث من يوجد يكن ولم العربية، إىل اليونانية
بضع وبعد العون، منه طالبًا القسطنطينية، يف اإلمرباطور إىل شربوط بن حسداي
كانوا الذين امُلرتِجمني فريق إىل لينضم نيكوالس يُدعى بيزنطي راهب وصل سنوات،
يتمكنوا حتى بالالتينية؛ الناطقني للُمستعِربني اليونانية نيكوالس ن لقَّ النص. عىل عاكفني
الطريقة، وبهذه فورية، ترجمة العرب الباحثني وبني بينه امُلتباَدل الحديث ترجمة من
يف تقريبًا النباتات كل عىل التعرف وأمكن العربية؛ إىل تدريجيٍّا العظيم العمل هذا تُرِجم
شربوط، بن حسداي إرشاف تحت واألعراق اللغات د امُلتعدِّ املرشوع هذا كان املحلية. البيئة
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إليها. الحاجة عند الكبرية بخربته شك دون وساهم الباحثني، فريق ودعم ع شجَّ الذي
أكثر من واحًدا الطبية» املواد «عن كتاب كان القديمة، العصور يف حاله كان وكما
عىل موضوعه يف األساسية املرجعية ظل إذ الوسطى؛ العصور يف تأثريًا الطبية النصوص
وإبِّان واسع. نطاق عىل وتُنوِقل والعربية، والالتينية باليونانية ونُِسخ سنة، ١٥٠٠ مدى
واإلنجليزية واألملانية واإليطالية الفرنسية إىل تُرِجم عرش، والسابع عرش السادس القرننَي
الرسوم كانت النهضة. عرص يف األعشاب كتب من لكثري األساس وشكَّل واإلسبانية،
والعلم الفن عامَلي عرب امُلنتِرش النباتات رسم نهج بمولد إيذانًا احتواها التي التوضيحية
الخامس القرن يف هذا يومنا إىل باقية رة ُمصوَّ مخطوطة أقدم ُخطَّت وقد هذا. يومنا إىل
موجودة اآلن وهي جوليانا، أنيسيا البيزنطية األمرية لحساب القسطنطينية يف امليالدي
النصوص من الطبية» املواد «عن كتاب من العربية النسخة كانت فيينا. يف مكتبة يف
لتقليد البداية نقطة بمثابة كان إذ األندلسيَّني؛ واألدوية النباتات علَمي ر تطوُّ يف األساسية
وبحلول واحدة، نبتة من تُصنَع عالجات الطبية»، «األعشاب ووصف دراسة من طويل
هذا ذوا نفَّ وقد منها. ٣٠٠٠ من أكثر األندلسيون الباحثون أدرج عرش، الثالث القرن
دراستها عىل وعكفوا وزرعوها للنباتات تكاثر عمليات أجَروا حيث نباتية، حدائق يف العمل
األدوية علم أُُسس ووضعوا عالجات وابتكروا الطبية، خصائصها دراسة إىل باإلضافة
الرصافة. يف حديقته يف األول الرحمن عبد مرة ألول بدأه الذي النهج عىل سائرين املعارص،
تُدَرس بالفعل كانت التي جالينوس، أعمال إىل العظيم ِديسُقوِريُدوس عمل انضم
نحو وعىل بغداد. يف ومجموعته إسحاق بن ُحننَي وضعها عربية برتجمات إيبرييا يف
بني وطنه، أبناء من ا جدٍّ كثري مثل يجمع، كان الذي الشبان، الباحثني أحُد ص لخَّ رائع

الشعري: املقطع هذا يف األمر الشعر، كتابة يف واملوهبة بالعلم االهتمام

رفقاء، وال ضيوف لديَّ يكون ال عندما
وجالينوس، بأبقراط أحتفي
لوحدتي؛ عالًجا كتبهم أتخذ

أُداِويه.10 جرح لكل عالج إنها

شقيقان، غادر العظماء. العراق أساتذة من ليتعلموا رشًقا األطباء من الكثري سافر
مع جالينوس كتب يدرسان بغداد يف سنوات عرش وأمضيا األندلس وأحمد، عمر يُدعيان
طبيب مع العيون وطب قرة، بن ثابت الشهري الصابئي الباحث ابن سنان، بن ثابت
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واشتُهرا للبالط طبيبنَي ُعيِّنا ،٩٦٢ عام يف الديار إىل عادا وعندما ص. ُمتخصِّ عيون
كان تقريبًا، نفسها الفرتة يف العيون. ِعَلل معالجة عىل بقدرتهما وتحديًدا بعالجاتهما،
هناك، ومن واملنطق. الطب ويدرس الجبيل، يُدعى آخر، أندليس باحث البرصة يف يعيش
عام يف إيبرييا إىل عاد ذلك وبعد املستشفيات ألحد مديًرا عمل حيث مرص، إىل انتقل
العميق وفهمه الواسعة بدرايته مشتهًرا طبيبًا، بصفته باهرة سمعة اكتسب وقد ١٠.٩٧١
إىل عادوا إن ما مجًدا شكٍّ دون منحتهم الرشق يف درسوا الباحثني أن فحقيقُة للطب.
اعتمدت قد الثالثة األطباء هؤالء بها حظي التي العالية املكانة أن بد ال ولكن ديارهم،
عملية يف إسهاماتهم كانت وقد الناس. شفاء عىل ومقدرتهم الطبية ممارساتهم عىل أيًضا
تلك ونرشوا قديمة لنصوص وترجمات الطبية األفكار بأحدث عادوا إذ حيوية؛ النقل

األندلس. يف التايل الجيل أطباء بني النصوص
الزهراوي عباس بن خلف القاسم أبو كان الجيل. ذلك عىل واحد رجل هيمن
بحثًا رشًقا سافر كان ما إذا نعلم ال الطب. تاريخ يف ا حقٍّ العمالقة أحد (٩٣٦–١٠١٣)
الثالث الرحمن عبد ابن الثاني، الَحكم وعيَّنه املجريطي، يد عىل تعلَّم ولكنه املعرفة، عن
املعروفة القرص — املدينة يف حياته من كبريًا جانبًا أمىض لذا للبالط؛ طبيبًا ووريثه،
جامًعا كتابًا الزهراوي ألَّف حياته، أواخر يف اسمه. جاء هنا ومن الزهراء؛ مدينة باسم
استمر والذي الطب»)،١١ «منهج باسم يُعَرف ما (عادًة الترصيف» «كتاب بعنوان ضخًما
إىل مكانه ُمتِخذًا الوسطى، العصور أواخر يف الطبية للممارسة زاوية حجر ليُصِبح
أرفف عىل الطب» يف «القانون سينا ابن وكتاب الطب» يف «الحاوي الرازي كتاب جانب
للطب، شامًال دليًال يَُعد الذي الترصيف»، «كتاب كان أوروبا.١٢ أنحاء يف األطباء كتب
وتحضري الغذائي والنظام والعالج واألعراض األمراض تتناول أطروحة ثالثني من يتكون
انتهجه الذي للتقليد اتباًعا واملراهم والعالجات واللصقات وامُلركَّبة البسيطة العقاقري
ًصا ُمخصَّ الكتاب، ثلث نحو يُشكِّل الذي األخري، القسم وكان الطبية». «املواد كتاب

الزهراوي. شهرة وراء األبرز السبب هو وهذا للجراحة،
معدوٌم زماننا ويف بلدنا يف ُمحِسنُه باليد «العمل أن عىل الزهراوي يتحرس مقدمته يف
علم يف ذلك قبل يرتاض «أن امُلماِرس عىل يتعني أنه رضورة ويُؤكِّد يُتاِبع أن قبل البتة»،
ومزاجاتها وهيئاتها، األعضاء، منافع عىل يقف حتى جالينوس، وضعه الذي الترشيح،
ومخارجها، وعددها والعضالت، واألعصاب العظام ومعرفة وانفصالها، واتصالها
وبشكل العرب، باألطباء تأثَّر كذلك مخارجها».11 ومعرفة والسواكن، والنوابض والعروق
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متحف يف معروضة الدقيقة، الجراحية الزهراوي أدوات من لبعض حديث ترميم :4-4 شكل
جراحة يف تُستخدم «بلطة بأنها: تُوَصف يساًرا املقدمة يف املوجودة األداة كاالهورا. برج

األوردة.»

كان والذي املتأخر، القديم العرص من األجانيطي بولس وباملوسوعي الرازي، خاص
للمعلومات. ا مهمٍّ مصدًرا الجراحة عن كتابه

كثري كان التي الجديدة، األدوات تصميم عىل ُمستِنًدا العميل الزهراوي نهج كان
املثانة، حصاة استخراج ومبضع العظم، ومنشار واملنظار، امللقط، منذئٍذ؛ ُمستخَدًما منها
واإلبرة والقضيب، وامللعقة اللوزتنَي، ومقصلة الجراحي، والخطاف املخفي، والسكني
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لة ُمفصَّ بيانية رسوًما أيًضا وضع بل فحسب، هذا ليس كثرية. أخرى وأدوات واملحقن
اإلسالمي. العالم يف سابقة وهي األدوات، هذه واستخدام صنع كيفية عن وتوضيحات
لكونها ونظًرا قرطبة. يف كاالهورا برج متحف يف معروضة األدوات لهذه ترميم ويوجد
جميلة ِقطًعا ويحسبها املرء يُخطئ أن بسهولة يمكن المعة، حمراء وسائد عىل موضوعة
عىل مكتوبًا تجد وظائفها؛ بشأن للشك مجاًال لك تدع ال أسفلها البطاقات ولكن الحيل، من
وعمليٍّا؛ ُمبَدًعا الطب يف الزهراوي نهج كان األوردة.» جراحة يف تُستخدم «بلطة إحداها:
من وقنب أفيون يف منقوعة إسفنجات ملرضاه بإعطائه التخدير مواد يف الريادة له كان إذ
الداخلية؛ الخياطة أجل من الجراحي الخيط يستخدم شخص أول وكان استنشاقها، أجل
عدوى، تُسبِّب أن دون البرشي الجسم داخل بسهولة تذوب طبيعية مادة عن عبارة وهو
عالج منها النفسية، لالعتالالت عالجات واستحدث الحني. ذلك منذ األطباء ويستخدمها
األفكار ويطرد النفس، يُريح ألنه والرسور؛ السعادة «جالب دعاه األفيون، عىل يعتمد
الترشيح عىل تركيزه أحدث املاَلنُخوليَا».12 ضد وُمفيد األمزجة، ويُلطِّف والهموم، السيئة
األخالقيات عن أفكاره أحدثت مثلما األطباء، من أجيال عىل تأثريًا األعضاء ووظائف
وتعليم النفيس بالطب ا مهتمٍّ أيًضا كان الغذائي. والنظام والتعليم الشخصية والنظافة
عن كتابه كان ذلك، ومع الترصيف». «كتاب يف باستفاضة ناقشه ما وهو األطفال،
يف انترش هناك ومن طليطلة يف الالتينية إىل فُرتِجم األعمق؛ التأثري صاحب هو الجراحة

أوروبا. أنحاء سائر
أوج مع تزاَمن العملية حياته من األول الجانب أن يف محظوًظا الزهراوي كان
الَحكم كان الثاني. الَحكم وابنه الثالث الرحمن عبد حكم يف القرطبي الذهبي العرص
العلوم دعم يف جهده «بدأ شابٍّا يزال ال كان وعندما أبيه، من التعلُّم إزاء حماسة أكثر
أعمالهم أفضل أخرى رشقية بلدان ومن مرص، ومن بغداد، من فجلب العلماء. ومصادقة
الوقت استخدام الَحكم أحسن قديمة».13 أو كانت جديدة منشوراتهم، وأقيم العلمية
وُمرِسًال األبحاث مجال يف املعارف من شاسعة شبكة ُمنشئًا للعهد، وليٍّا فيه كان الذي
الكتب رسقة أو استعارة أو نسخ أو لرشاء وراءها وما اإلسالم دار أنحاء يف وكالء
صاعد أورد وحسبما التكلفة. كانت مهما قرطبة، إىل وجلبها ملكتبته، والحديثة، القديمة
فإن: عرش، الحادي القرن يف العلم لتاريخ ًال ُمفصَّ استعراًضا كتب الذي األندليس،
يجمعوه أن بغداد] من موىس [بنو عباس بنو استطاع ملا ُمعاِدلة أصبحت «مجموعته
الكبري حبه بسبب إال ممكنًا ذلك كان ما بكثري. أطول زمنية مدة مدى عىل ُمجتِمعني
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يف الحكماء.»14 بامللوك االقتداء يف ورغبته له، املصاحب الفضل اكتساب إىل وتَوقه للعلم
سها أسَّ التي الجامعة ودعم الفقراء، لألطفال مدرسة وعرشين سبًعا س أسَّ الصدد، هذا
الرشقيني األساتذة ودعا سخية، هبات ل كفَّ بأن مشهورة فجعلها قرطبة، مسجد يف أبوه
وفسيفساء للمياه أنابيب تركيب عىل الدنانري آالف وأنفق املدينة يف والتدريس للمجيء
ملكية مكتبات ثالث ضم ،٩٦١ سنة العرَش الَحكُم اعتىل وعندما القسطنطينية. من
منها جاعًال الخاصة، ومجموعته محمد شقيقه ومجموعة القرص مكتبة هي رئيسية،
تليد، ويُدعى املكتبة، أمني صنَّف عندما شخص. ٥٠٠ فيها عنيَّ أنه يُزَعم واحدة، مكتبة
ولو فقط. بالعناوين مجلدات ٤٠٤ مأل ذلك، نحو أو ألف ٤٠٠ عددها بلغ التي الكتب
األندليس؛ الفكر عالم عن تفصيلية صورة أعطتنا قد لكانت تبقى، أن لها ُقدِّر كان
التي الباقية األعمال من املكتبة محتويات تشكيل نُعيد أن علينا القائم، للوضع ونظًرا
للَحكم الكبري التأثري كان الحايل. بوضعها أخرى، مصادر ومن أنفسهم، الباحثون كتبها
سمعته إىل جزئيٍّا يرجع اإلسالم دار أنحاء جميع يف بالكتب الخاصة الشبكات يف الثاني
الكتب معظم قرأ قد األندلسيني، املؤرخني أحد حسب كان، فقد باحثًا. بوصفه الشخصية
يكن لم الرجل هذا فإن املبالغة، تلك عن التغايض مع وحتى عليها؛ وعلَّق مكتبته يف
وبغداد مرص يف أجانب باحثني عنيَّ الكتب، وكالء جانب فإىل الكتب. لجمع هاٍو مجرد
بأن العراق يف كاتب إقناع من تمكَّن األقل، عىل واحدة حالة ويف لحسابه، الكتب لجمع

آخر. أحد أي يراه أن قبل الجديد لكتابه مخطوطة له يُرِسل
حدب كل من الباحثني للتعلم، عظيًما مركًزا باعتبارها قرطبة، سمعة اجتذبَت
القرطبيون كان والشعر. والنحو والرشيعة والفلك الطب مجاالت يف سيما ال وصوب،
ويرغب إشبيلية، يف ف ُمثقَّ رجل يموت «عندما إنه وقيل الكتابة، لعالم بحبهم مشهورين
لعائلة كان ملكيتها.»15 تُنَقل حتى قرطبة إىل يُرِسلونها ما عادًة مكتبته، بيع يف ورثته
وظيفة يف شهري وكاتب نساخ ستة عن يقل ال ما فيها وظَّفوا مكتبة ُفَطيس ابن العالمة
أحد ويورد عائشة. تُدعى شاعرة شكََّلتها أخرى خاصة مجموعة وثمة مكتبة؛ أمني
بيته يف تكون أن يف يحتفل معرفة عنده تكون ال الذي منهم الرئيس إن «حتى املصادر:
الفالني والكتاب كتب، خزانة عنده فالن يُقال ألن إال ليس فيها وينتخب كتب، خزانة
بد ال كان به.»16 وظفر له حصَّ قد فالن بخط الذي والكتاب غريه، أحد عند هو ليس
يف قرطبة يف ازدهرت النسخ صناعة أن ُمستغَربًا ليس لذا تُنَسخ؛ أن الكتب هذه لكل
يُؤلَّف كتاب ألف ٨٠ إىل ألًفا ٧٠ بنحو يُقدَّر ما إلنتاج الناس مئات فُعنيِّ العارش. القرن

الغربي. العالم يف للكتب سوق أكرب يف عام، كل املدينة يف
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معه مات ،٩٧٦ عام يف الَحكم مات فعندما خبا. ما رسعان لكنه قرطبة، نجم تألَّق
عاًما، عرش أحد العمر من البالغ الهشام، ابنه، ترك فقد الفكرية. والحرية االستقرار
يكن ولم السلطة. عىل لالستيالء ُمواِتية الفرصة أن املنصور الوزير ورأى العرش، عىل
قًرصا ليبني الزهراء مدينة ونهب تدمري يف فرشع حد. املنصور لدى العظمة لجنون
الساحرة الشاسعة املدينة غرقت وتدريجيٍّا قرطبة. من اآلخر الجانب عىل لنفسه جديًدا
لها قاعدة امُلتناِحرة الفصائل واستخدمتها الغبار، يف قرطبة تعلو التي التل سفح عىل
وأصولها وأبوابها، ومنحوتاتها، وأعمدتها، أنابيبها، كنوزها؛ وُسلبَت الخالفة، سقوط مع
للذكريات ُمثرية الزهراء مدينة أنقاض فإن هذا، من الرغم عىل األثمان. بأغىل ِبيَعت كلها
للمشاعر امُلثري واملوقع الفناء، وأحواض املجلس، لقاعات الكبرية األقواس تزال فال بقوة.
الحياة يُعيد ما هي الصغرية التفاصيل لكن الحارض، وقتنا يف السياح آالف إعجاب تنال
الحجري والتابوت فيها، تُركَّب األبواب قوائم كانت التي الدائرية كالثقوب املدينة؛ إىل
أنابيب وقطع القرص، إسطبالت يف سقاية حوض هيئة عىل استخدامه املعاد الروماني

الري. نظام من جزءًا كانت التي املكسورة الرصاص
الدين علماء تأثري فتحت نفسها. قرطبة عىل غضبه جام املنصور صب أيًضا
العلوم «تتناول التي الكتب كل عن باحثًا العظيمة، املدينة مكتبات نهب املحافظني،
بالطب امُلتعلِّقة الكتب عىل فقط ُمبقيًا أخرى، ومجاالت وفلك، منطق، من القديمة
والطب، والتاريخ، والشعر، والنحو، اللغة، تناولت التي الكتب ُحفَظت والرياضيات.
البقية بتدمري وأمر األندلس». يف بها ُسِمح التي املشابهة والعلوم والحديث، والسنن،
وُغطِّيت القرص آبار يف بها أُلقي وإما أُحرَقت فإما البقية أما قليل؛ عدد إال ينُج و«لم
أئمتهم ومقتها ألسالفهم معروفة تكن لم العلوم «هذه أن تربيره كان واألحجار». بالرتاب
اتباع بعدم ُمدانًا عنها يبحث شخص أي وكان هرطقة كتب تَُعد كانت السابقون».17
يُدمرونها وأيها عليها يُبقون نصوص أي بها وا تخريَّ التي الكيفية إن اإلسالمية. الرشيعة
«املجسطي» كتاب مثل نصوص كانت ما إذا تحديد الصعب من كان أنه بد ال لغًزا؛ تبقى
عقود يف عديدة مرات قرطبة نُهبَت الفلك. يف صة ُمتخصِّ أم رياضية كتبًا تَُعد لبطليموس
يف «تبعثرت فقد البقاء لها ُكِتب التي الكتب أما مكتباتها. رت وُدمِّ تلت، التي الفوىض
إشبيلية بينها من أخرى مدن إىل فارُّون باحثون أخذها فقد األندلس»،18 أنحاء كل
دويالت باسم ُعرَفت التي الصغرية اإلمارات هذه ظفرت وطليطلة. ورسقسطة وغرناطة
الذي نفسه الوقت يف وازدهرت عرش الحادي القرن أواخر يف باستقاللها «الطوائف»،
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للتعلم، عظيمة مراكز قصورهم جعل إىل جاهدين حكامها سعى قرطبة. فيه تراجعت
واهتماماتهم واملال الحظ من مزيج عىل نجاحهم واعتمد نابغني. وباحثني مكتبات تضم
حكمها عرش، الحادي القرن أواخر ويف بفالسفتها رسقسطة فاشتهرت الخاصة. الفكرية
سائر يف موهبة األكثر الرياضيات عالم كان أنه يحتمل الذي هود، بن املؤتمن يوسف
كتاباته من يتضح وابتكاًرا. أصالة األكثر كان أنه امُلؤكَّد من والذي املسلمة، إسبانيا
وجود مع العارش، القرن يف متاًحا كان مهم ريايض نص بكل ُمزوَّدة كانت مكتبته أن

املكتبة. تلك يف أساسيٍّا ُمؤلًَّفا باعتبارها إلقليدس «العنارص» أطروحة
بقيت لكنها األُمويني، حكم ظل يف به نعمت الذي مجدها قرطبة أبًدا تسرتد لم
العالم؛ مفكري أعظم من اثنان املدينة يف ُولِد عرش، الثاني القرن يف والكتب. للتعلم مركًزا
عىل كتاباته أثََّرت الذي اليهودي الفيلسوف ،(١١٣٥–١٢٠٤ (نحو ميمون بن موىس
بأنه يُعَرف الذي (١١٢٦–١١٩٨) رشد وابن وأوروبا، األوسط الرشق أنحاء يف الباحثني
فلسفة عىل االنتشار الواسعة تعليقاته بسبب الغربية أوروبا يف العلماني الفكر س ُمؤسِّ
«مدرسة لوحته يف رافاييل ره صوَّ الذي اليوناني غري الوحيد الشخص وكان أرسطو؛
أصبحت املسيحية، الشمال ممالك يد عىل ًدا ُمجدَّ إلسبانيا التدريجي االحتالل مع أثينا».
العصور أوائل يف العربية العلوم بني جرس بمنزلة وأفكارهما الباحثنَي هذَين كتب
للغاية قليلة نسخ إال ينُج ولم الوسطى. العصور أواخر يف الالتينية والثقافة الوسطى
«املجسطي» وكتاب إلقليدس، «العنارص» أطروحة من نُسًخا أن ونعرف العربية. باللغة
نُسَخت حيث الرشق، من قرطبة إىل جاءت جالينوس مؤلفات ومجموعة لبطليموس
طليطلة، إىل الكتب تلك بعض أُِخذ الباحثون. دراستها عىل وعكف البالد أنحاء يف وُوزِّعت
،١٤٩٢ عام ففي مختلًفا. األخرى الكتب من كثري مصري كان الالتينية. إىل تُرجَمت حيث
الرشوط كانت املسيحيني. أيدي يف الجميلة، غرناطة مدينة إسالمي، معقل آخر سقط
وأن سالم، يف يعيشوا أن اإلسبان للمسلمني ُسِمح فقد وُمستنرية؛ سخية عليها املتفق
انطمرت ما رسعان باألمل امُلفَعمة البدايات هذه لكن عاداتهم. ويتبعوا دينهم يُماِرسوا
يف غريبة ديانات أو لثقافات مكان ثمة يكن لم واالضطهاد. التعصب من موجة تحت
املسلمني، ونفوا وقمعوا اليهود، من آالًفا فطردوا وإيزابيال؛ فرديناند عرص يف إسبانيا
،١٤٩٩ عام يف ذروته ذلك وبلغ سنة. ٧٠٠ قوامها إسالمية حضارة تدمري عملية وبدأت
وهو غرناطة إىل سيسنريوس دي خيمينيز الكاردينال ب امُلتعصِّ الدين رجل وصل عندما
مكتبات محتويات فأخذ اإلسالمية. للثقافة آثار أي ومحو السكان ديانة تبديل ينوي
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كتاب؛ مليونَي يُناِهز ما ليحرق للمدينة، الرئييس امليدان يف هائًال موقًدا وبنى املدينة
من للثقافة تجريد هو املكتوبة الكلمة «تدمري أن مبدأ إىل استندت ثقافية» «محرقة كانت
الكتابة حَظَرت إعالنات ذلك تبع هويتها».19 من تجريدها إىل النهاية يف ويُؤدِّي الروح،
نجاًحا مسعاه يف سيسنريوس دي خيمينيز نجح العربية. الكتب حيازة ومنعت بالعربية
يف العربية املخطوطات من ضئيل عدد إال يبَق لم ،١٦٠٩ عام بحلول إنه حتى كبريًا
التي واملساجد الخاوية القصور إال يبَق «لم إذ الكاثوليكي؛ االنتصار واكتمل إسبانيا.
كانت التي اإلسالمية األندلس حضارة أسقَطت التي الفاجعة عىل صامتًا شاهًدا ُحوِّلت

ما».20 يوًما ُمزدِهرة
بالفعل تُرِجم قد العلمية الكتب أهم من كثري كان بأكملها، الحضارة حظ لحسن
آالت إىل وأوروبا املتوسط البحر عرب الحًقا، سنرى كما طريقه، وشق الالتينية إىل بأمان
الحديث العالم أُُسس يف تحوًال لتُحِدث قدًما الكتب تلك أفكار مضت منها والتي الطباعة،
بة، خالَّ مدينة يف الالتينية إىل العربية من الكتب، هذه من كثري َل تحوَّ معرفيٍّا. فيها وتُؤثِّر

القادمة. وجهتنا طليطلة، إنها قرطبة؛ شمال كيلومرت ٣٠٠ صخري، تل قمة عىل

هوامش

تقريبًا. السكان عدد نصف هلك و٧٠٩، ٧٠٧ عامي بني فيما (١)
ل امُلفضَّ لونه كان أنه (يُزَعم الرسول إىل واألحمر األُمويني إىل األبيض اللون يرمز (٢)

والحياة). بالدم ويرتبط
الرصافة بستان إىل وكالء أرسل الرحمن عبد أن القصة لهذه أخرى رواية تزعم (٣)

هناك. تنمو كانت التي الرمان أشجار ثمار ليجلب سوريا؛ يف املهجور
العاِلم محل يحل أن للكتاب يمكن كان ما إذا حول جدل احتدم الفرتة، هذه أثناء (٤)

املعرفة. الكتساب الرئيسية الوسيلة كونه ناحية من
ماريا كتاب يف ُمقتبَس الجلية»، «اإلشارة كتاب ألفاروس)، (بول القرطبي ألفارو (٥)
التسامح من ثقافة واملسيحيون واليهود املسلمون صنع كيف العالم: «زينة مينوكال
كانت ص٦٦. ،(٢٠٠٢ براون، ليتل نرش دار (لندن: الوسطى» العصور يف إسبانيا يف
حني يف العدد، قليلة وكانت دينية موضوعات باألساس تتناول بالالتينية املتاحة الكتب

املوضوعات. من ضخمة مجموعة تتناول بالعربية الكتب من آالف يوجد كان
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والتي الصخري، الكريستال من قطع من وزجاجات أباريق الِحَرفيون صنع (٦)
دة. ُمعقَّ محفورة بتصاميم وتُزخَرف ُمضٍن بجهد تُفرَّغ كانت

األسقف شهادة عىل لقرطبة وصفها يف استنَدت أملانية راهبة روزفيتا، (٧)
العالم»»، و«زينة «التعايش وولف باكسرت كينيث كتاب يف ُمقتبَس ريتموندوس.
كارولينا والية سبارتانربج، ووفورد، كلية رشقية، الجنوب الوسطى القرون جمعية

ص٥. ،٢٠٠٧ أكتوبر الجنوبية،
أو ،٣٧٥٠ أنهم فتذكر الثالث الرحمن عبد عبيد عدد بشأن الروايات تتباين (٨)

األسود. والبحر أوروبا أنحاء من يُجَلبون وكانوا أو١٣٧٥٠. ،٦٠٨٧
كتاب يف ُمقتبَسة ،٩٦٠ عام نحو الخزر»، ملك إىل «رسالة شربوط، بن حسداي (٩)
من ثقافة واملسيحيون واليهود املسلمون صنع كيف العالم: «زينة مينوكال، ماريا
ص٨٤. ،(٢٠٠٢ براون، ليتل نرش دار (لندن: الوسطى» العصور يف إسبانيا يف التسامح

عبيًدا. كانوا أنهم املرجح من ولكن مؤكدة، غري الِجباليم شعب هوية
كان أنه يزعم املقري ولكن قرطبة، يف املستشفيات بشأن تفصيلية أدلة توجد ال (١٠)
من عاد قد الجبيل يكون أن املعقول من مبالغة. تكون قد مستشفى؛ خمسون يوجد

وممارسات. بابتكارات والبرصة مرص
التأليف». عن عجز ملن الترصيف «كتاب هو البديع الكامل عنوانه (١١)

َمصاف يف وضعه فبعضهم الزهراوي؛ لعبقرية بالفضل الالحقون األطباء يدين (١٢)
الطبية. العلوم يف إلسهامه وجالينوس أبقراط
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الخامس الفصل

طليطلة

أقباس بعناية، لنا وُحفَظت ُجمَعت وطليطلة، بقرطبة العربية املدارس يف
الخمود. عىل امُلِرشفة اليونانية املعرفة

املقري محمد بن أحمد
إسبانيا» يف اإلسالمية املمالك «تاريخ كتاب

عىل ويقف طليطلة، بوابات إىل شاب يصل عرش، الثاني القرن منتصف يف ما وقٍت يف
يتمخض منه، باألسفل بعيًدا املدينة. إىل الجرس يعُرب أن قبل تاجة نهر مضيق حافة
بناظَريه الشاب يُحدِّق بينما الصخور عرب هوادة بال مجراه يف يميض وهو الجليدي النهر
ا خاصٍّ اهتماًما مهتم وهو جريارد اسمه الجرانيتية. تلِّها قمِة عىل الرابضة املدينة نحو
آالف سافر إيطاليا، يف ُمعلِّميه من تعلُّمه يُمِكنه يشء كل تعلَّم أن فبعد الفلك؛ بعلم
إنه، له قيل قد كان املعرفة. عن بحثًا كريمونا يف موطنه من والبحر اليابسة عرب األميال
العرب، اكتشافات يدرس أن مقدوره يف يكون سوف إسبانيا، يف طليطلة، مدينة يف هنا،
ُكِتب كتاب أعظم من نسخة عىل العثور بمقدوره يكون فسوف ا حقٍّ محظوًظا كان وإن
أيام جرَّاء الرتاب ويكسوه بالتعب يشعر «املجسطي». كتاب اإلطالق؛ عىل الفلك علم يف
يرتجف وصل. فقد منتهاها؛ الطويلة رحلته بلغت أخريًا ولكن الطريق، يف قضاها كثرية
امُلظِلمة. امُلتشاِبكة الضيقة الشوارع نحو بناظَريه ُمتِجًها تنتظره التي للكنوز بًا ترقُّ
مشارف عىل تكون أن أوروبا تُوِشك حياته، يف جديد فصل أعتاب عىل يقف هو وبينما
املدينة يجعل سوف طليطلة يف البحثي جريارد جهد إن الفكري. رها تطوُّ يف جديد فصل
بقية يُميض سوف واملسيحي؛ اإلسالمي العامَلني بني العلمية املعرفة لنقل مركز أهم
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الكتب هذه من نَُسخ تُساِفر سوف الالتينية. إىل العربية من الكتب يُرتِجم هنا، حياته
وسوف الرسوج، يف وتُكدَّس صناديق، يف وتُجَمع األيدي، وتتناقلها أوروبا، أنحاء كل يف
جامعة محارضات قاعة ومن كاتدرائية، مدرسة إىل دير من الطرق عرب تُنَقل وهي ترتج
وأكسفورد، وشارتر بولونيا إىل باريس ومن مرسيليا، إىل مونبلييه من باحث. مطالعة إىل
من أكثر آتية. لقرون العلمية املعرفة إطار الكتب هذه تُشكِّل سوف وراءها، وما وبيزا
لليونان العظيمة األفكار جلب عن مسئوًال الكريموني جريارد يكون سوف آخر، فرد أي

الغربية. أوروبا إىل الوسطى العصور وإسالم القديمة
واسع انتشاًرا انترشت قد بالفعل كانت العربية املعرفة شهرة أن جريارد رحلة تُبنيِّ
واملسيحي اإلسالمي العامَلني بني الحدود عىل طليطلة فموقع الغربية. أوروبا يف النطاق
خاللها من َقت تدفَّ بوابًة سوريا، يف وأنطاكية صقلية يف بالريمو مثل املدينة، من جعل
الغربية؛ ألوروبا مهمة نهضة فرتة عرش الحادي القرن من الثاني النصف كان املعرفة.
ألقى ،١٠٩٥ عام ويف املسلمني، حكامها من صقلية عىل النورمانديون استوىل فقد
كل من املسيحيني لرُيِسل األوىل، الصليبية الحملة إىل فيها دعا عظًة الثاني أوربان البابا
يمضون ثم األتراك، مع حربهم يف البيزنطيني ُمسانَدة أجل من الغربية أوروبا أنحاء
دخل ،١٠٩٩ عام صيف يف اإلسالمية. اإلمرباطورية من املقدسة األرض عىل ليستولوا
هي هذه كانت املسيحية. إىل املقدسة املدينة إعادة يف ونجحوا املقدس بيت الصليبيون
إذ الرشق؛ يف املسلمة القوات ضد الصليبية الحمالت من سلسلة ضمن األوىل الحملة
الثالث القرن يف الحمالت من والعديد عرش الثاني القرن يف إضافيتان حملتان جَرت
كان التي نفوذهما، مناطق بسط أجل من الكربيان الديانتان تصارَعت فقد عرش،
عىل لالستيالء وقاتلت الصليبية اإلمارات أُقيَمت عليها. والحفاظ املقدس، بيت يف مركزها
غياب ولكن الوضع، هذا ظل يف الثقايف التبادل بعض وجرى وأديسا؛ وطرابلس أنطاكية
الثقافية األفكار انتقال أن يعني كان للعنف الدائم االندالع وعمليات السيايس االستقرار

طليطلة. يف أكرب، وبدرجة صقلية، يف يحدث كان ما وحَجبَه محدوًدا، كان
القرن من الثاني النصف يف جدية بصورة إسبانيا شمال استعادة عملية بدأت
أوساط كانت عقود، بضعة غضون ويف .١٠٨٥ عام يف طليطلة سقطت إذ عرش؛ الحادي
هذه أغَرت هناك. عليها العثور يمكن التي العجائب حول بالشائعات تعجُّ الباحثني
واملجر، وفرنسا، أملانيا، ومن إنجلرتا، من أوروبا؛ أطراف أقىص من رجاًال الشائعات
ُخطى مبارشة، غري أو مبارشة بطريقة يتبع، نفسه جريارد كان ربما الدملايس. والساحل
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لبطليموس— كتاب بينها ومن — علمية كتبًا يُرتِجم كان الذي التيفويل، أفالطون ُمواطنه
التقى قد جريارد كان وسواء عرش. الثاني القرن وثالثينيات عرشينيات يف برشلونة يف
كتبه درس قد يكون أن شك بال املمكن فمن مطلًقا، الواقع يف به يلتِق لم أو بأفالطون
طليطلة إىل سافر قد جريارد أن يف إطالًقا شك ال أنه إال املزيد. عن البحث إىل دفعته وأنها

«املجسطي»».1 بكتاب ولعه «بسبب
جريارد أن بد فال مهده»،2 منذ الفلسفة كنف يف تعلَّم قد كان أنه من الرغم «عىل
بضع ذلك وتبع ُمعلِّم، يد عىل البيت يف ذلك كان وربما كريمونا، يف الدراسة بدأ قد
التي القريبة، بولونيا إىل ذهب قد يكون ربما هناك، ومن محيل. دير مدرسة يف سنوات
أوروبا. يف األوىل كانت التي الناشئة؛ جامعتها يف القانون دراسة مركز بالفعل كانت
من جزءًا بوصفهما والفلك الرياضيات مبادئ بعض ن تضمَّ قد تعليمه يكون وربما
ذكرت درسها التي الرئيسية املدرسية الكتب أن حني يف ولكن التقليدية، األربعة العلوم
تُقدِّم لم فإنها الهندسة، يف حجة باعتباره وإقليدس الفلك يف حجة باعتباره بطليموس
للعلوم العلمية بالجوانب ا مهتمٍّ كان ُمعلِّميه من األقل عىل واحًدا أن بد ال تفاصيل. أي
عن بحثًا ذلك بعد الرحال شد الذي الشاب، جريارد نفس يف حماسة وأشعل األربعة،
هذا يف األنسب املكان كان ذلك؟ بعد ذهب قد يكون أن املمكن من أين أعمق. معرفة
والذي كريمونا، غرب جنوب إىل فقط كيلومرتًا ثمانني يبعد الذي بوبيو،١ دير هو الجوار
أوروبا يف يوجد يكن لم التي الفلكية املخطوطات مجموعات من واحدة مكتبته ت ضمَّ

آنذاك. غريها الغربية
الذي دانجال، يُدعى أيرلندا، من لراهب مقرٍّا بوبيو دير كان التاسع، القرن يف
وراء العلمي الجانب شارملان، إىل خطاب يف يرشح، أن الفت، نحو عىل بمقدوره، كان
جمع من هو دانجال وكان .٨١٠ عام يف حدثا اللذين الكبريَين الشمسيَّني الكسوَفني
َعت توسَّ قد املجموعة كانت جريارد، زمن يف الدير. ملكتبة املخطوطات من كبرية مجموعة
هريمانوس الالمع عرش الحادي القرن لراهب الفلك عن األعمال من العديد لتشمل
فهرست يُدِرج واستخداماته. األَسُطرالب عن أطروحة أيًضا كتب الذي كونرتاكتوس،
«الرجل بوثيوس، كتبه «املجسطي» لكتاب ًصا ُملخَّ بوبيو من العارش القرن إىل يعود
كان أخرى مهمة شخصية ثمة لإليطاليني».3 متاًحا لبطليموس الفلك علم جعل الذي
البابا بعُد فيما أصبح الذي ،(٩٤٥–١٠٠٣ (نحو دورياك جربري وهي ببوبيو صلة لها
إسبانيا، شمال إىل بالرياضيات اهتمامه أخذه شابٍّا، جربري كان عندما الثاني. سلفسرت
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الوقت هذا يف العربية للمعرفة تعرُّضه مسألة لعل فيتش. أسقف أتو، يد عىل درس حيث
والهندسة الحساب يف إليه، نُسبَت عديدة نصوًصا ولكن خالفية، مسألة هي عدمه من
أيًضا ا مهتمٍّ وكان العربية؛ الهندية األعداد عىل يشتمل خاص ِمعداد باستخدام واإلحصاء
دير رئيس منصب جريارد شغل الِحَلق. ذات امُلسماة الفلكية اآللة وصنع الفلك بعلم
بالنصوص. املكتبة إمداد يف لعبه الذي الدور عن خطاباته وتكشف قصرية، لفرتة بوبيو
«لقد قائًال: يُخِربه ريمس، أساقفة رئيس أدالبريو إىل كتب ،٩٨٣ عام يونيو ٢٢ ففي
بعض وأيًضا التنجيم»، «يف بوثيوس كتاب هي: مجلدات ثمانية الحني ذلك منذ اكتشفنا
إىل كتب ريمس، يف حينئٍذ وكان أعوام، بخمسة ذلك بعد الجميلة.»4 الهندسة أشكال
مكان كل من أجمع تجعلني التي الحماسة مقدار تعرف «أنت يقول: بوبيو يف صديق

نسخها.5 قد كان التي الكتب إدراج يف قدًما يميض أن قبل وذلك الكتب.» من نسًخا
صقلية؛ عرب جنوبًا، إسبانيا؛ إىل طريَقني أحد سلك قد جريارد يكون أن املمكن من
إىل كريمونا من طريق عىل يقع بوبيو أن يتصادف فرنسا. ساحل حول شماًال، أو
أن امُلؤكَّد من لالثنني. ترجيًحا األكثر املغادرة نقطة تَُعد ثَم وِمن ميناء أقرب وهي جنوة،
من ليس لذا الخصوص؛ وجه عىل الفلك وبعلم بمجموعتها، مشهورة كانت الدير مكتبة
يكن لم إن إسبانيا، إىل يُغاِدر أن قبل ما مرحلٍة يف زارها قد جريارد يكون أن امُلستبَعد
متنوعة كتب عىل احتوت أنها أيًضا الواضح من هناك. إىل طريقه يف وهو ذلك فعل قد
«املجسطي». كتاب من الكاملة النسخة عن للبحث جريارد َزت حفَّ قد تكون أن يمكن

حياته من األوىل عاًما العرشين أمىض أنه املحتمل ومن ،١١١٤ عام يف جريارد ُولِد
«املجسطي». كتاب أجل من مسعاه يف رحلته يبدأ أن قبل إيطاليا، شمال يف األقل عىل
التجارية السفن إحدى متن عىل جنوة من رحلته بادئًا الشمايل، الطريق سلك أنه لنتخيل
فرنسا، جنوب إىل إيطاليا شمال ساحل عىل ُمتعرًِّجا سبيًال تتخذ كانت التي الكثرية
هي السفن كانت الوسطى، العصور يف وهيرييس. وفريجوس أنتيب موانئ يف وترسو
يعج املتوسط البحر كان ونوفمرب، أبريل بني ففيما راحة؛ وأقلها النقل وسائل أرسع
الساحل، من قريبة دوًما وتبقى ميناء، إىل ميناء من والسلع الرُّكاب تأخذ التي بالسفن
أيام بضعة يف مرسيليا إىل وصل قد جريارد يكون أن املحتمل من ممكنًا. ذلك كان حيثما
كان إذا ُمزدِهرة. فكرية ساحة وجد قد يكون فربما هناك، نزل قد كان ولو فحسب،
فلك بعالم التقى قد يكون أن ا جدٍّ املمكن فمن ويدرس، الوقت لبعض يبقى أن قرَّر قد
الجداول من مجموعة تصميم عىل عاكًفا ،١١٤٠ عام يف هناك كان الذي ريموند، يُدعى
املمكن. النطاق حدود يف يقع لكنه تخمني، محض بالطبع، كله، هذا املحلية. للمنطقة
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بحثًا يميض الكريموني جريارد جعل الذي بالسبب امُلتعلِّق للسؤال إجابة يُقدِّم أنه كما
كانت هناك. سيكون أنه بها عرف التي والكيفية طليطلة، يف «املجسطي» كتاب عن
استندت ريموند «جداول» أن أهمها ومرسيليا؛ طليطلة بني شتَّى فكرية صالت توجد
لم الذي الزرقايل الفلكي يد عىل السابق القرن يف مت ُصمِّ التي طليطلة»، «جداول إىل
يف وقتًا أمىض قد الشاب جريارد كان لو الخوارزمي. «زيج» ب إال يشء بأي يستِعن
للعلوم امُلذِهلة االكتشافات عن أخربوه قد هناك الباحثون يكون أن الوارد فمن مرسيليا،
هناك، إىل بالفعل وجهته ُمولِّيًا يكن لم وإن الرائدة. وكتبهم الالمعني وباحثيها العربية،

طليطلة. صوب هوه وجَّ قد يكونوا أن امُلؤكَّد فمن
عىل فهم قد جريارد يكون أن ح امُلرجَّ من تاجة، نهر مضيق حافة عىل وقوفه أثناء
ُمنحِدر، تل قمة عىل املدينة تستقر إذ املوقع؛ لهذا طليطلة س ُمؤسِّ اختيار سبب الفور
مما االنحدار؛ شديد واٍد عربَ ينساب الذي ج، امُلتعرِّ النهر جهات ثالث من بها ويحيط
انتحار، بمثابة يكون أن النهر عرب الهجوم شأن من عنها. الدفاع إمكانية للغاية يسهل
الكفاية؛ يف بما صعبًا يكون سوف االنحدار الشديد للجرف الرأسية الجهة من فالنزول
من للقتال، استعداًدا اآلخر، الجانب إىل صعوًدا التسلق ثم التدفق الرسيعة املياه وعبور
«مدينة طليطلة فإن ليفي، الروماني املؤرخ وصف حد وعىل مستحيًال. يكون أن شأنه
ى تُسمَّ وكانت الرومان حكم ظل يف املدينة ازدهرت بموقعها». نة ُمحصَّ ولكنها صغرية،
العالية املعدنية بسبيكته اشتهر الذي الصلب، لصناعة املحيل املركز وكانت «توليتم»؛
وازدادت بالسيوف، اإلمرباطوري الجيش أمد والذي الصالبة، فائقة كانت التي الجودة
طليطلة من اتخذوا إسبانيا، يف السلطة عىل الغربيون القوط استوىل عندما ثراءً. املدينة
شبه من القلب يف والثقافية، والدينية السياسية سلطتهم نواة وجعلوها لهم، عاصمة
العديد اتخذها إذ السابع؛ القرن يف هناك الغربيني القوط علوم ازدهرت تقريبًا. الجزيرة

األقل. عىل مكتبتنَي ت وضمَّ لهم موطنًا الكنسيني الُكتَّاب من
الجنوب من العربي الغزو جاء عندما ،٧١٢ عام يف هذه السيادة فرتة بغتًة انتهت
املسلمني سيطرة تحت طليطلة، ظلَّت لهم. عاصمة وجعلوها قرطبة مدينة العرب س وأسَّ
األُمويني. عن الذاتي االستقالل من متفاوتة بدرجات محلية عائالت تحكمها عديدة، قرونًا
شمال مسيحيي مع الحدود من بالقرب اسرتاتيجية، حدودية مدينة لكونها ونظًرا
التالية، العقود يف املدينة تدهورت العربي. العالم حدود نهاية عند تقع فإنها إسبانيا،
يُمزِّقها املحليني، الحرب أمراء رحمة تحت والسخط، للتمرد خصبًا مرتًعا فأصبحت
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الحاكمة الساللة سقوط بعد ولكن تنتهي. ال حصار لعمليات وعرضًة الداخيل، الرصاع
من حالة وعادت ُمستِقلة، طوائف ُدَويلة طليطلة أصبحت ،١٠٣١ عام يف األُموية
إىل الحيوية عادت يزدهرا. أن العلمي والبحث للثقافة أتاح مما النسبي؛ االستقرار
إسبانيا. يف املدن أغنى من واحدة املدينة جعل مما طليطلة؛ يف القديمة املعادن صناعة
امُلبتَكرة، واألدوات الجميلة والحيل الحادة النصال ذات بسكاكينهم طليطلة ِحَرفيو اشتهر
العالم أنحاء كل إىل صدَّروها التي الرائعة السيوف كان به اشتهروا ما أكثر ولكن

طموح. ُمحاِرب لكل القلب ُمنية كانت والتي املعروف،
صغرية قرية يف الِحَرفيني، من لعائلة ُولِد قد كان شاب، عاش ،١٠٢٩ عام يف
من كغريه الزرقاء»، العيون ذا «الصغري اسمه ويعني الزرقايل، تدرَّب املدينة. حافة عىل
صاعد انتباه الكبرية مواهبه واسرتعت العلمية، لألجهزة صانًعا ليُصِبح عائلته، يف بية الصِّ
الكتاب، هذا يف األمم». «طبقات كتاب وُمؤلِّف وُمعلًِّما محليٍّا، قاضيًا كان الذي األندليس،
ُمستعِرًضا شتَّى، لبلدان الفكرية اإلنجازات بني بالحياة نابضة مقارنة صاعد لنا يُقدِّم
إىل العالم سكان م ويُقسِّ تقريبًا. املعرفة نواحي من ناحية كل يف وإسهاماتها باحثيها
امُلستغَرب من وليس فيه. يُسِهموا لم الذين وأولئك العلم يف أسهموا الذين أولئك طبقتنَي؛
كان ولكنه تفصيًال، واألكثر لالهتمام إثارة األكثر هو األندلس يتناول الذي الفصل أن
لجهد واستكماًال العلم، تاريخ عن للمعلومات ا مهمٍّ مصدًرا وظل ُمؤثًِّرا كتابًا املجمل يف

«الفهرست». كتابه يف بكثري شمولية األكثر النديم
ويف الفلكية. الرصد لعمليات دة ُمعقَّ أجهزة الزرقايل صنع صاعد، رعاية تحت
السماء. يُراِقبون باحثني مجموعة إىل انضم ،١٠٦٢ عام ويف الفلك، درس نفسه، الوقت
بأكمله. املرشوع مسئولية يتوىل أن إىل الفلك، إىل بميله ُممتِزجة التقنية، خربته أدَّت
وكان كله، اإلسالمي العالم يف الفلكية لألجهزة وبراعة ابتكاًرا األكثر امُلنِتج الزرقايل كان
إنه حتى للغاية ثوريٍّا تصميًما الصحيفة، يُسمى جديد، «كوني» ألَسُطرالب تصميمه
مثل بعيدة أماكن يف حتى بل أفريقيا وشمال األوسط، والرشق أوروبا، أنحاء كل يف نُِسخ
املائية ساعاته لريوا وصوب حدب كل من الناس فجاء أخرى؛ عجائب أيًضا وابتكر الهند.
يف الزرقايل درس قبل. من بها يُسَمع لم بدقة الوقت منها يُعَرف كان التي الرخامية،
«القوانني» يُدعى كتاب منها الكتب، من العديد كتب حيث طليطلة، إىل عاد ولكنه قرطبة،
هذا الكريموني جريارد ترجم طليطلة». «جداول استخدام كيفية رشح الذي (القواعد)
كتب كذلك لقرون. األوروبي الفلك علم يف الكتاب هذا تأثري واستمر الالتينية إىل الكتاب
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اإلسالمي. الحكم تحت املدينة كانت عندما ١٠٢٩ سنة طليطلة يف مصنوع أَسُطرالب :1-5 شكل

بيضاوي، عطارد كوكب مدار بأن مسبوق غري بزعم فيها أتى فلكية أطروحة الزرقايل
عىل كيبلر يوهانز اعتمد عرش، السادس القرن يف عادًة. يُعتَقد كان كما دائريٍّا، وليس
بيضاويٍّا. اآلخر هو كان املريخ مدار أن ليُثِبت للزرقايل االسترشافية الرؤية ذي العمل
املدينة، الزرقايل وغادر ،١٠٨٥ عام يف قشتالة ملك ألفونسو قبضة يف طليطلة سقطت
بأرسها. أوروبا يف انترشت ثَم وِمن أفكاره معالجة يف رشعوا املسيحيني الباحثني ولكن
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الحكم تحت أخرى أندلسية مدينة إىل أو غرناطة إىل ربما الجنوب، إىل الزرقايل انتقل
ظلوا الذين امُلستعِربون، مكث العرب. من جلدته بني من كثريون فعل كما اإلسالمي،
التي الطقوس وفق يتعبدون اإلسالمي، الحكم من قرون أربعة طوال للمسيحية ُمخِلصني
الطقوس فرض يف يبدءون وهم الُجُدد الحكام وشاهدوا الغربيني، القوط عن توارثوها
الناس هؤالء عىل صعبًا وقتًا كان أنه بد ال روما. من املأخوذة الالتينية الكاثوليكية
مجتمعهم أنشئوا قد السفارديم، اليهود كشأن كانوا، فقد طويل. زمن منذ امُلستِقرين
لغة تبني مع ولكن الدينية، معتقداتهم عىل محافظني املسلمة، إسبانيا ضمن الخاص
امُلتعدِّدة الطبيعة عىل دليًال د يُجسِّ هجينًا مجتمًعا كان وخصائصهم؛ وملبسهم سادتهم
طليطلة ُمستعِربو شعر ربما ناحية، فمن عليها. ويعتمد فيه عاشوا الذي للمكان الثقافات
األخرى، الناحية من ولكن بالدهم؛ إىل وعودتها املسيحية انتصار إزاء االرتياح ببعض
يحمله ما بشأن وقلق مسلمني، ورفاق أصدقاء فقدان عىل حزن ثمة كان أنه بد ال
التالية، سنة األربعمائة فخالل تماًما؛ ُمربًَّرا هذا كان القشتايل. امللك حكم تحت املستقبل
أراضيهم ُمصاَدرة طريق عن امُلستعِربني ثقافة تدريجيٍّا الكاثوليكية إسبانيا استوعبت
البقايا لبعض البقاء ُكتب ُمنفِصًال. قانونيٍّا مجتمًعا بوصفهم بهم االعرتاف ورفض
صت وُخصِّ امُلستعِربني، وطقوس شعائر من نَُسخ ُجمَعت ،١٥٠٢ عام ويف املعزولة.

اآلن. حتى موجودة زالت وما لعقيدتهم؛ طليطلة كاتدرائية يف صغرية كنيسة
حكم تحت مسيحيني كانوا فقد ثقافتنَي؛ بني ُمتفرِّدة منطقة امُلستعِربون احتل
املفارقة ومن بقوانينهم. وعاشوا لغتهم يتكلمون وظلوا العربية، العادات اعتنقوا إسالمي،
تعرَّضوا ولكنهم ُمناِفسة، عقيدة ظل يف طويل لوقت البقاء يف كبريًا نجاًحا نجحوا أنهم
يُنبئ هذا ديانتهم. من مختلًفا شكًال تَُعد التي الكاثوليكية، يد عىل لالضطهاد ذلك بعد
عىل الوسطى العصور إسالم قدرة عن بالكثري يُنبئ ما بقدر امُلستعِربني عن بالكثري
تعرَّضوا فقد ُمشاِبهة؛ اليهود قصة كانت نفوذه. دائرة ضمن أخرى أديان استيعاب
يد عىل وُقِتلوا نُفوا ثم األُمويني، حكم تحت وازدهروا الغربيني، القوط يد عىل لالضطهاد
فقد بالتسامح. املسلمة الحاكمة األرس كل تتسم لم ولكن الكاثوليكية. التفتيش محاكم
يف اإليبريية الجزيرة شبه من كبرية أجزاءً حكموا الذين وامُلراِبطون، دون امُلوحِّ اضطهد
كثريين جعل مما السواء، عىل وامُلستعِربني اليهود عرش، والثاني عرش الحادي القرننَي
جانب من املبدئي العداء بعض باستثناء ولكن، املسيحية. إسبانيا إىل شماًال، يفرون منهم
طويل، وقت مرور بعد إال واليهود امُلستعِربني اضطهاد يبدأ لم اإلفرنج، الدين رجال

132



طليطلة

يف ازدهارهما املجتمعان هذان واصل األمر، أول ففي عرش. الخامس القرن يف وذلك
باملكتبات ومعرفتهم اللغوية مهاراتهم كانت حيث العلمي، املجال يف وبخاصة طليطلة،

القيمة. بالغة املحلية
بحاجة الكاثوليكية الكنيسة كانت املسيحي، الحكم تحت ًدا ُمجدَّ طليطلة عودة مع
نظام يتبعون الذين السود الرهبان كان العارش، القرن يف الدينية. سيطرتها ترسيخ إىل
وديان أنحاء ويف فرنسا عرب لوار، سان كلوني، دير من انترشوا قد بندكت القديس
حينذاك. طليطلة يف الدين رجال جاء الديري النظام هذا ومن إسبانيا. شمال يف الربانس
استعادة تلت التي العقود ويف بالكاتدرائية، املحيطة الشوارع يف البندكتيون استقر
الوافدون فيه يجتمع الذي املكان هو يُعَرف، أصبح كما اإلفرنج»، «حي كان املدينة،
أفكارهم. وتشاُرك والعمل العيش أجل من وأجانب وباحثني، دين، رجال من الُجدد؛
وباألخص دائًما، وفرنسا طليطلة بني والسفر االتصال من خط ُفِتح لذلك، ونتيجة

وشارتر. باريس كاتدرائية مدارس
يف جريارد اهتمام عىل بشدة استحوذت التي الثقافية الساحة هي هذه كانت
القديم الروماني القنطرة جرس عىل املضيق عَرب أنه فاألرجح عرش. الثاني القرن منتصف
مدينة تخيُّل السهل من املدينة. داخل إىل االنحدار الشديدة الضيقة األزقة يف يسري بدأ ثم
الضيقة األزقة زالت ما منذئٍذ. ا جدٍّ قليًال إال تتغري لم إذ فيها؛ نفسه وجد التي طليطلة
والسيوف، السكاكني من ُمذِهلة مجموعة تبيع املحال زالت وما وُمظلَّلة، االنحدار شديدة
ُمخيفة. ُمدرَّعة بذالت تحرسها ُمخَملية، وسائد عىل بعناية املتأللئة النصال وتوزََّعت
وهو باملدينة؛ تحيط التي البساتني يف ينمو الذي اللوز من تُصنع املرزبانية زالت ما
ليعرف كان ما جريارد لكن املنطقة. إىل السكر نخيل أدخلوا عندها العرب بدأه تقليد
عمل التي الكاتدرائية كانت موته. بعد بُنيَت إذ املعارصة؛ طليطلة يف القائمة الكاتدرائية
للمدينة، املسيحيني استعادة بعد كنيسة إىل ل ُحوِّ مسجًدا، الواقع، يف فيها، وتعبَّد بها
وصل قد جريارد يكون أن املحتمل من الحالية. الكاتدرائية موقع نفس يف توجد وكانت
ويتحرى فيه يُقيم مكانًا ليجد اإلفرنج حي إىل ذهب ولعله تعارف، خطابات ومعه
ذلك يف بدأ قد بطليموس رائعة عن بحثه يكون أن املمكن ومن املحليني. الباحثني عن
لم أنها ح امُلرجَّ ولكن الكاتدرائية، مكتبة كانت األوىل فه توقُّ محطة أن الجائز من الوقت.
بعًدا، أكثر أماكن عن يبحث أن عليه تعنيَّ أنه بد ال يهمه. مما كثري عىل تحتوي تكن
اإلسالمي. الحكم زمن من بقي قد منها كثري كان التي طليطلة، يف أخرى مكتبات عن
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كان التي الرومانية، اليونانية العلمية النصوص من ضخمة ثروة املجموعات هذه ت ضمَّ
أن إال يمكننا ال الالتينية. إىل وترجمتها دراستها يف بالفعل بدءوا قد األوروبيون الباحثون
طاولة إىل أخريًا جالًسا نفسه وجد عندما جريارد بها شعر التي الشديدة البهجة نتخيل
حتى العربية تعلُّم أجل من عليها كان أنه بد ال التي والعجلة «املجسطي»، كتاب وعليها
الرتجمة تمهيد إىل وضموها له قصرية سرية جريارد تالميذ كتب ترجمته. ثم فهمه يُمِكنه
من للوفرة رؤيته «عند أنه أوضحوا وفيها، الطب». «فن جالينوس لكتاب بها قام التي
األشياء، هذه يف الالتينية فقر عىل ه وتحرسُّ املوضوعات، كل يف بالعربية املكتوبة الكتب

الرتجمة».6 من يتمكن حتى العربية اللغة [جريارد] تعلَّم
واتجاه أبجدية لها للغاية دة ُمعقَّ لغة العربية فاللغة هيِّنة. مهمة تلك تكن لم
امُلستعِربني من كثري حوله فيما يوجد كان ولكن د، ُمعقَّ تشكيل ونظام مختلفان، كتابة
علَّمه أنه واألرجح «املجسطي»؛ لكتاب ترجمته يف غالب يُدعى رجل فعاَونه ليُساِعدوه.
مختلًفا تُشكًال تمثل محلية لغة يتكلمون الطليطليون كان نفسه. الوقت يف العربية اللغة
أن بد ال املعارصة. اإلسبانية سالئف الرومانية)، من (أي الرومانسية اإليبريية للغات
مع بسهولة التواصل من يتمكن حتى أيًضا، اللغة هذه شك، دون تعلَّم، قد جريارد
ثالث يُجيدون كانوا الذين اليهود، الباحثون شكَّل اآلخرين. املحليني األناس ومع غالب
الثقافتنَي، بني آخر ا مهمٍّ جًرسا املحلية، الرومانسية واللغة والعربية العربية هي لغات
الرغم عىل املسيحي. والحارض العربي املايض بني اتصاًال وأتاحوا الرتجمة يف فساعدوا
املدينة سقطت عندما الجنوب إىل انتقلوا قد كانوا املسلمني الطليطليني من كثريًا أن من
بني الصالت كانت ما وغالبًا بعضهم، بقي فقد ،١٠٨٥ عام يف السادس ألفونسو يد يف
يف املسيحيني مع الشمالية املسلمة العائالت تحالَفت ما كثريًا إن بل وطيدة. املجتمَعني

األندلس. يف نفوذًا تزداد كانت التي امُلتشدِّدة، اإلسالمية املرابطني ساللة مواجهة
١٠٣٩ عام من رسقسطة مدينة حكموا الذين هود، بني كانت العائالت تلك إحدى
أنشئوا فقد الشخصية، براعتهم بفضل ُمتألِّقني باحثني لكونهم فنظًرا .١١١٠ عام إىل
الفصل يف ذُِكر الذي هود، بن املؤتمن يوسف كان العلمية. للنصوص باهرة مكتبة
بارًزا؛ رياضيات عالم ،١٠٨٥ عام إىل ١٠٨١ عام من رسقسطة حكم والذي السابق
يُدعى الهندسة، يف شامًال كتابًا كتب املسلمة. إسبانيا سائر يف إبداًعا األكثر كان ربما
وكتاب «العنارص» أطروحة منها مكتبته، يف نصوص إىل استند الذي «االستكمال»، كتاب
واألسطوانة» «الكرة وكتاب ألبولونيوس، «املخروطات» وكتاب إلقليدس، «املعطيات»
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املرابطني. يد يف وقعت إذ رسقسطة يوسف بني عائلة فقدت ،١١١٠ عام ويف ألرشميدس.
رويدا إىل وانتقلوا املسيحي، أراجون ملك األول، ألفونسو مع تحالفوا لذلك، ونتيجة
سادتهم مع طيبة عالقة عىل كانوا أبرة. وادي يف طَرسونة، من بالقرب خالون، دي
ألفونسو)، تتويج حفل يف ضيًفا الدولة، سيف هود، بني من حاكم آخر (كان املسيحيني
.١١١٨ عام يف املرابطني، من رسقسطة عىل املسيحيون استوىل بعدما حتى ذلك واستمر
جامًعا كان والذي ،١١٥١ إىل ١١١٩ من الفرتة خالل طَرسونة أسقف مايكل، اختار
له. ليُرتِجمها سنكتالنسيس لهوجو هود بني مكتبة من نصوًصا الفلكية، للنصوص نهًما
الذي املخطوط عىل العثور هوجو ويصف طَرسونة، عن بعيدة خالون دي رويدا تكن لم
يف رسية األماكن أكثر «يف بقوله: هناك، «الزيج»٢ الخوارزمي كتاب عىل تعليًقا يحوي
نظًرا ولكن تخمينات، محض أخرى مخطوطات من وجده ما أمر ويبقى املكتبة.»7 أعماق
ُكتب مصدر كانت مكتبتهم أن ُمؤكًَّدا يكون يكاد فإنه بالعلم، الشخيص هود بني الهتمام
ُمباَدلة عىل العائلة أُجربَت ،١١٤١ عام يف عرش. الثاني القرن وُمرتِجمي لباحثي رئييس
عندما معهم كتبهم جلبوا أنهم يبدو ما وعىل طليطلة. يف الكاتدرائية حي يف بمنزل أرضها
الذين امُلرتِجمني متناول يف بالفعل، معهم جلبوها قد كانوا إن وجعلوها، هناك إىل انتقلوا
الكريموني جريارد ترجم وبالفعل، لهم. مقرٍّا املدينة من نفسه الجزء بعد فيما اتخذوا

«االستكمال». كتاب يف إليها استند قد املؤتمن كان الهندسة يف عديدة نصوًصا
أن هود، بن املؤتمن يوسف بفضل يُمِكننا، ألنه باألهمية هود بني مكتبة تتسم
املكتبات من كثري بالفعل يوجد كان ولكن عليها، احتوت التي الكتب بعض من نتيقن
للتعلم ا مهمٍّ مركًزا املدينة كانت اليسري. النذر سوى عنها نعرف وال طليطلة يف األخرى
كان ،١٠٨٥ عام يف املسيحيون عليها استوىل وعندما عرش، والحادي العارش القرننَي أثناء
املسلمني صفوة غالبية هجرة من الرغم عىل فإنه لذلك، نتيجة سلميٍّا. السلطة انتقال
املجتمعات بمقدور وكان بالحماية مكتباتهم وُشمَلت ثقافتهم، ُحفَظت فقد جنوبًا،
لهذا وكان مًعا. تعمل أن واملسيحيني واملستعربني والعرب اليهود الباحثني من املختلفة
اللغتنَي عرب (غالبًا الالتينية إىل العربية من الرتجمة بربنامج يتعلق فيما خاصة أهمية
مجتمًعا إسبانيا كانت الوسطى، العصور أوائل يف ذلك. تال الذي الرومانسية) أو العربية
ولكن والحكومة، التعليم لغة هي العربية اللغة كانت املسلمني، حكم تحت اللغة. ثنائيَّ
بربرية بلهجات ُممتِزجة والحقول، الشوارع يف الرومانسية اللغة يتكلمون الناس كان
يف دوًما موجودة العربية كانت وبالطبع امُلستعِربني، كنيسة لغة الالتينية كانت ُمتعدِّدة.
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لغة الالتينية، اكتسبت طليطلة، املسيحيون استعاد عندما الكبرية. اليهودية املجتمعات
العربية استخدام يف استمروا امُلستعِربني لكن األهمية، متزايد دوًرا الكاثوليكية، الكنيسة

عرش. الرابع القرن أواخر حتى

طليطلة. ملدينة عرش الخامس القرن من نقش :2-5 شكل

بوقت استعادتها بعد طليطلة إىل أتوا الذين األوروبيني، الباحثني الذهول أصاب
الوسطى، العصور فرتة ففي هناك؛ وجدوه الذي املعرفة من الهائل الكم إزاء قصري،
فكان العربية؛ الكتب ثقافة أمام للغاية كبرية بدرجة الغربية أوروبا كتب ثقافة تضاءلت
األربعة بالكتب فخوًرا عرش، الثاني القرن يف عاش الذي شارتر، من برنارد الباحث
بمكتباتها تتباهى بغداد مدينة كانت ،١٢٥٨ عام يف أنه غري اقتناها، التي والعرشين
حني ويف تاجر. مائة فيها الكتب تجار عدد وتجاوز وثالثني ستٍّا عددها بلغ التي العامة
يف موجودة كانت والتي الوسطى، العصور يف املسيحية أوروبا يف مكتبة أكرب احتوت
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ألف ٤٠٠ عىل امللكية قرطبة مكتبة اشتملت الكتب، من مئات بضع عىل كلوني، دير
يستخدمون يزالون ال كانوا العرب أن وحقيقة املبالغة عن التغايض مع وحتى كتاب.
من نفسه الكبري القدر عىل تحتوي أن املمكن من يكن لم والتي أساسية، بصفة اللفائف
مجلد من واحدة نسخة تحويه الذي النص ملضاهاة اللفائف من العديد يلزم (إذ النص
لذا عرش؛ الرابع القرن حتى الغربية أوروبا يف يُنتَج يكن لم الورق وأن املخطوطات)،
لم صادمة. تزال ال املقارنة فإن تكلفة، أكثر الكتب جعل الذي األمر استرياده، يلزم كان
نحٍو عىل ثراءً أكثر أيًضا كانت وإنما فحسب، بكثري أضخم العربية النصية الثقافة تكن
وبالطبع والفلسفة، والجغرافيا والتاريخ األدب يف العرب إنجاز حجم وأدَّى يُضاهى. ال
فكان للغاية. ذلك هالهم إذ بالذهول يُصابون الالتينيني الباحثني جعل إىل العلوم، يف

به. اللحاق عليهم مما الكثري ثمة
حركة بها سارت التي الكيفية بشأن محموم طويل جدال يف املؤرخون دخل
فأين كذلك، كان وإن مًعا؟ يعملون ملرتجمني مدرسة توجد كانت هل طليطلة. يف الرتجمة
تُرتَجم؟ كانت التي املواد اختار وَمن الرتاجم؟ مقابل املال يدفع كان وَمن مقرهم؟ كان
كان االختيار أن يعني العلمية املادة من املتوافر الضخم الكم إن يختارها؟ كان وكيف
مزاعم طرح عن األدلة إىل االفتقار يعوقنا وكالعادة، حتمية. ذلك ومع صعبة عملية
ما كل كثرية؛ موضوعات يف «كتبًا الكريموني جريارد ترجم أتباعه، يُورد حسبما قاطعة.
التي النصوص اختيار عن مسئوًال كان بأنه يُوحي وهذا األفضل»،8 االختيار يعتربه كان
ترجمها التي للكتب قائمة تضم لخربته. نظًرا تماًما؛ معقول أمر وهو عليها، يعمل كان
الكتب تلك تنقسم ذلك. بعد أخرى كتب واكتُشَفت كتابًا؛ وسبعني واحًدا حياته أثناء
وهي الهندسة، وكتب كتب؛ ثالثة وهي املنطق)، (كتب الجدلية الكتب مجموعات؛ إىل
عرش أحد وهي الفلسفة، وكتب كتابًا؛ عرش اثنا وهي الفلك، وكتب كتابًا؛ عرش سبعة
تُعطينا كتب. أربعة وهي متنوعة، وكتب كتابًا؛ وعرشون أربعة وهي الطب، وكتب كتابًا؛
الرتجمة برنامج بها يُنظِّم جريارد كان ربما التي الكيفية عن فكرة املوضوعات رءوس
التعليمي املنهج إليها استند التي اإلنسانية العلوم إىل عموًما تستند فهي به؛ الخاص
مجموعات ُجمَعت التعليمي. لنظامهم أساًسا العرب الباحثون تبناه الذي القديم اليوناني
يبحث كان جريارد أن ويبدو للطالب، تعليمية مواد بوصفها لتُستخدم النصوص من
إتاحتها من يتمكن حتى والطب والفلك الرياضيات يف الكتب من مجموعات عن عامًدا
الفلك «علم أو الوسطى» «املجموعة تُدعى املجموعات تلك إحدى كانت الغرب. يف للطالب

«املجسطي». وكتاب «العنارص» أطروحة بني لتُدَرس مة ُمصمَّ كانت ألنها الصغري»؛
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ودراسة املتابعة بإمكانهم يُصِبح كان األساسيات، الطالب يُتِقن أن وبمجرد
أطروحة من الكاملة النسخ إىل بحاجة كانوا لهذا، أكرب. بتعمق بهم الخاصة املوضوعات
ميالدية، ٥٠٠ عام بحلول صلة. ذات أخرى وأعمال «املجسطي»، وكتاب «العنارص»
ُكتَيبات يف ُموَجزة مقتطفات يف اختُزَلت قد الالتيني العالم يف العلمية النصوص كانت
عىل املظلمة»، العصور عرب الطويلة الرحلة خالل … صغرية رزم يف «ُمكثَّفة وموسوعات،
وأقرانه جريارد أن بدا هاسكينز.9 هومر تشارلز العظيم العرشين القرن مؤرخ وصف حد
العلمي البحث وتعميق توسيع أجل من الصغرية الرزم تلك فتح إىل السعي يتعمدون
الكتب إىل العودة عليهم كان كافية. والنُّبَذ املوسوعات تُعد لم التعليم. إنعاش ثَم وِمن
ترجمة أيًضا يعني ذلك وكان كاملة. وترجمتها القديمة العصور من العظيمة الدراسية
التقينا الذين إليها، واستندت القديمة النصوص تلك رشحت التي العرب الباحثني أعمال
وغريهم. والخوارزمي موىس وبنو والكندي والرازي الزهراوي رحلتنا؛ يف منهم بكثري

الرتكيز بني االختيار هي جريارد أمثال امُلرتِجمني تُواِجه كانت التي املعضالت إحدى
العربية للنُّسخ األولوية إعطاء أو القديمة، اليونانية للنصوص الكاملة النُّسخ عىل
هي وكما ومرص. والهند فارس مصدرها أفكار من برباعة وامُلؤلَّفة نة، وامُلحسَّ حة امُلصحَّ
األجيال إىل نُقَلت التي األعمال نوعية يف حيويٍّا دوًرا الشخيص االختيار لعب دوًما، الحال
نحو عىل واستند االثنني، من مزيًجا جريارد واختار تُنَقل. لم التي األعمال ونوعية التالية،
الفارابي العظيم للفيلسوف العلوم» «إحصاء كتاب إىل للنصوص اختياره يف فضفاض
باب من يُعَرف، كان حيث بغداد، يف حياته ُجل أمىض قد كان الذي ،(٨٧٢–٩٥٠)

األول). بامُلعلِّم يُعَرف أرسطو كان (إذ الثاني بامُلعلِّم التحبُّب،
الضوء سلَّْطنا لقد املخطوطات؟ هذه كل عىل جريارد عثر قد يكون أن يمكن أين
تقدير الصعب من األخرى؟ طليطلة مكتبات عن ماذا ولكن هود، بني مكتبة عىل بالفعل
املدينة يف االزدهار يف اآلخذ الباحثني مجتمع أن فيه شك ال مما ولكن الخاصة، امُلقتنَيات
النصوص. أهم من نسًخا امتلك قد (٩٨٥–١٠٨٥) العربي الحكم من األخري القرن أثناء
كان الذي البغونش، بن محمد بن سعيد عثمان أبي العاِلم عن األندليس صاعد يتحدث
مديري أحد ليُصِبح رأسه مسقط إىل يعود أن قبل قرطبة يف درس ولكنه طليطلة، من

النون: ذي حكام بالط

ذا الثياب نظيف السرية حسن واملذهب الذِّكر جميل عاقًال رجًال منه وجدُت
الهندسة قرأ أنه منه وتبيَّنت الحكمة، ورضوب الفلسفة أنواع يف جليلة كتب
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جالينوس بكتب وتشاَغل ذلك أعرضعن ثم منه، كثريًا وضبط واملنطق وفهمها
منها.10 كثري فهم العناية بتلك فحصل ومعاناته؛ بتصحيحه وتناولها وجمعها

طليطلة. يف خاصة مجموعة يف جالينوس كتب وجود عىل مبارش نادر دليل هو ها
وكتاب «العنارص» أطروحة أن املحتمل من أنه إىل اإلشارة املنطقي من يكون وقد
أو األقل، عىل كتبه من بعًضا وأن البغونش، ابن مكتبة أرفف عىل كانا «املجسطي»
كان عندما عرش الثاني القرن منتصف يف املدينة يف تزال ال كانت ربما منها، نسًخا
مجموعات توجد تزال ال كانت أنه املؤكد من ليُرتِجمها. نصوص عن يبحث جريارد
أعماله (ازدهرت الطليطيل مارك الباحث زعم فقد عرش؛ الثالث القرن يف عربية كتب
العرب».11 مكتبات يف ليُرتِجمه آخر كتاب عن بمثابرة «بحث أنه (١١٩٣–١٢١٦ من
درس أن وبعد جالينوس، اهتمامه محور وكان بطالقة، العربية اللغة يُجيد مارك كان
لم التي الجالينوسية، األطروحات عىل ليعثر رأسه مسقط إىل عاد الخارج، يف الطب
ألعمال النطاق واسعة إحياء إعادة يف ليُساِهم ويُرتِجمها،٣ الغرب، يف بعد معروفة تكن
كان الذي جريارد، تركها التي الفجوات مارك مأل عرش. الثالث القرن يف جالينوس
األربعة الطبية النصوص أهم كان املقاييس، وبكل لجالينوس. أعمال تسعة ترجم قد
تجميًعا بذاته كان الذي سينا، البن «القانون» كتاب هو جريارد، ترجمها التي والعرشين
سينا ابن كان الوسطى. العصور يف طبي درايس كتاب وأشهر الجالينويس، للطب
كتابه وكان الوسطى. القرون يف العربي العالم مفكري أعظم أحد (٩٨٠–١٠٣٧)
الجالينويس»،12 للطب منطقية هيكلة وإعادة بارع ص «ُملخَّ بأنه ُوِصف الذي «القانون»،
من استخدامه يف أسهل كان ثَم وِمن مجلدات؛ خمسة يف استيعابه، تُيرسِّ بطريقة ُمركًِّزا،
الرئيسية القناة وأصبح الضخمة، جالينوس مجموعة من تكلفة وأقل العملية الناحية
أوروبا إىل نُقَلت التي الرازي، كتب من العديد جريارد ترجم كذلك جالينوس. أفكار لنقل
الجراحة عن الزهراوي أطروحة مع الحال وكذلك بعد، فيما وُطبَعت مجموعة هيئة عىل

جميلة. بطريقة نُسَخت بيانية وأشكال إيضاحية برسوم امُلزوَّدة وأدواتها،
عىل فيها عثروا قد املرتجمون يكون أن يمكن التي األماكن تناَولنا اآلن، حتى
الجنوب يف يبحثون كانوا الباحثني أن عىل أدلة توجد ولكن املسيحية، إسبانيا يف الكتب
أوائل إىل تاريخه يعود مصدر يصف العرب. يد يف تزال ال السلطة كانت حيث أيًضا،
أن للرجال يجوز «ال أنه عىل ينص أمًرا يُنِفذ أندلسيٍّا سوق ُمفتِّش عرش الثاني القرن
ثم يُرتِجمونها يبدو ما عىل كانوا ألنهم املسيحيني»؛13 وال لليهود العلمية األعمال يبيعوا
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كان العربية بالعلوم املسيحي االهتمام أن عن الواقعة هذه تكشف لباحثيهم. ينسبونها
تراثها أن من تخىش بدأت قد كانت املسلمة السلطات إن حتى ونهًما واضًحا أصبح قد
كان ملا استرشاف أنه تبنيَّ خوف وهو الشمال، إىل الحدود عابًرا يتفلت أن يمكن الثقايف
بد ال ولكن هذه، البيع حظر سياسة نجاح أو انتشار قدر نعرف ال ُمستقبًَال. سيحدث

صعوبة. أكثر النصوص عىل الحصول جعلت أنها
كان أنه املؤكد من جريارد. مرشوع عىل ذلك تأثري مدى تحديد الصعب من ذلك، ومع
السوق ُمِرشفو فرضه الذي الحظر عن النظر بغضِّ النصوص، عىل الحصول بمقدوره
الكريموني جريارد أن بد ال شخصيته. عن شيئًا قه حقَّ ما حجم ويُخِربنا األندلسيون.
بحثًا املجهول إىل رحلة يف ينطلق شخص فأي هائَلني. وعزم بجرأة يتسم رجًال كان
عىل جديدة واحدة لغة يتعلم كي األميال، آالف للسفر استعداد ولديه واحد، كتاب عن
بد ال معارفه، توسيع إىل هوادة دون ساعيًا غريب، بلد يف حياته بقية ويُميض األقل
التي الصفات ساهَمت وقد املعالم. واضحة شخصية سمات من مجموعة يمتلك كان أنه
العلوم «انتقال أن يف تتمثل حقيقة يف وذكاء، واجتهاد، وعزم، جرأة، من بها، اتسم
آخر».14 سبيل أي فاق الكريموني جريارد يد عىل الغربية أوروبا إىل عام بوجه العربية
يُمِكننا طليطلة، يف جريارد ألقاها التي املحارضات إحدى عن واحدة رواية ْقنا صدَّ إذا
يُدِرك كان أنه الواضح من الشخصية. سماته قائمة إىل والغطرسة الغرور نُضيف أن
العالم من املعرفة لنقل رئيسية قناة بصفته دوره وأهمية بها، اضطلع التي املهمة ثقل
ينقل استمر حياته، نهاية «حتى تأبينه: ُكتَّاب تعبري حد عىل األوروبي. العالم إىل العربي
يف األفضل، ارتآها كتب أيما املحبوب) وريثه إىل ينقل كان لو (كما الالتيني العالم إىل

ووضوح.»15 دقة من وسعه يف بما كثرية، موضوعات
ن، نُخمِّ أن إال بوسعنا فليس جريارد؛ ترجمات ل ُمموِّ هوية بمسألة يتعلق فيما أما
الطليطيل يوحنا األساقفة رئيس يجعل الكاتدرائية إىل ينتمي كنسيٍّا رجًال كونه ولكن
رواتب كشوف يف ُمدَرًجا كان جريارد أن املحتمل من محتمًال. ًحا ُمرشَّ (١١٥٢–١١٦٦)
وقته ُجل يُكرِّس أن حرية له أتاحت بسيطة كنسية واجبات مع ولكن الكاتدرائية،
عىل وقادًرا به، خاصة ثروة يمتلك ا ُموِرسً كان أنه أيًضا املحتمل من وبالطبع، للرتجمة.
الفارغة واألبهة املتملق الثناء «يتحاىش جريارد كان تالميذه، أورد فحسبما نفسه. تمويل
شخًصا كان وإنما تافًها، شخًصا يكن لم الجسد».16 لرغبات «عدوٍّا وكان العالم»، لهذا
العدد من شك بال واضًحا يبدو الحياة. متع إىل بحاجة يكن ولم لعمله كله تركيزه منح

مكتبه. عىل وقته ُجل أمىض — بد ال — أنه بها قام التي الرتجمات من الهائل
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«القواعد» لكتاب الكريموني جريارد ترجمة عىل يحتوي مخطوط من بياني شكل :3-5 شكل
للزرقايل. طليطلة) (جداول

لم أنه ح امُلرجَّ من ولكن «املجسطي»، كتاب عىل ليعثر طليطلة إىل جريارد ذهب
إىل بحاجة كان أنه يُدِرك أن قبل العظيم بطليموس بعمل يتصل فيما طويًال شوًطا يقطع
االنطالق نقطة بمثابة «العنارص» أطروحة كانت رأينا، فكما أوًال. إقليدس كتاب استيعاب
الالتينية إىل الكامل العمل ترجمات نُعطي أن الصعب من فإنه و«هكذا الفلك علم إىل
،١١٠٠ عام يف األهمية».17 من تستحق ما عرش الثاني القرن من األول النصف يف
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الكتب من صغرية أجزاء هو بالالتينية «العنارص» أطروحة من متاح هو ما كل كان
عىل تحتوي أال وكادت الخامس، القرن يف بوثيوس ترجمها الرابع، إىل األول من بدءًا
النص من إصدارات ستة يوجد كان ،١١٧٥ عام بحلول بيانية. أشكال أو براهني أي
الباحثون وكان إقليدس نظريات أهمية وأدركت استفاقت قد أوروبا كانت إذ الكامل؛

ونقلها. لفهمها جهدهم قصارى يبذلون الالتينيون
العربية من تراجم ثالث ثاني هو «العنارص» ألطروحة الالتيني جريارد إصدار كان
التي الثالثة للنسخة أساًسا وشكَّل الباثي، أديالر بها قام األوىل عرش. الثاني القرن يف
يف استعان قد جريارد أن يبدو ما عىل الكيتوني. وروبرت الكارينثي هريمان أنتجها
أنه هذا يعني قد الحجاج. ترجمة من ُمعيَّنة أجزاء مع وثابت، إسحاق بنسخة األساس
بالفعل يجمع ا نصٍّ ينسخ كان باملثل، ربما، ولكن أمامه، عربيتان نسختان لديه كان
يُحىص ال عدد يف ني النصَّ من توليفات ُوجَدت السابق، الفصل يف رأينا فكما االثنني؛ بني
جريارد نص ألن التاسع. القرن يف مبارشة، لهما األصيل اإلنشاء بعد املختلفة النُّسخ من
اليوناني النص إىل األقرب النص فإنه وثابت، إسحاق نسخة إىل باألساس ُمستِنًدا كان
إقليدس براهني كل أدرج كذلك اليونانية. الكلمات بعض عىل يشتمل إنه بل األصيل
كانت أيرس. إقليدس كتبه ما فهم جعل وأمر األخرى النُّسخ عن مهم تحوُّل وهو كاملة؛
من بدًال ُمنفِردة، كلمة كل برتجمة حرفية، ترجمة يُرتِجم أن هي املعتادة جريارد طريقة
يف طليطلة يف املرتجمني أوساط يف شائعة طريقة وهي للنص؛ العام املعنى نقل محاولة
جريارد برتجمة «العنارص» أطروحة أن لالهتمام، امُلثري ومن عرش. الثاني القرن منتصف
التي أديالر، ترجمة االثنتني عىل طغى ولكن هريمان، ترجمة من بقليل تأثريًا أكثر كان
من الرغم عىل املخطوطات، من أكرب عدد منها وبقي بكثري أوسع نطاق عىل انترشت
عالم أنتجه الذي ح امُلنقَّ النص أساس أديالر ترجمة شكََّلت ذلك. أسباب وضوح عدم
وكان النوفاري، كامبانوس عرش الثالث القرن يف عاش الذي العظيم اإليطايل الرياضيات

.١٤٨٢ عام يف البندقية، مدينة يف تُطبَع، نسخة أول بمثابة النص هذا
فمن والفلك، الرياضيات بدراسة يتعلق فيما املقبول الرتتيب اتبع قد جريارد كان إذا
«املجموعة ترجمة يف الرشوع قبل أوًال، «العنارص» أطروحة ترجم قد يكون أن املحتمل
كتاب وقبل «العنارص» أطروحة بعد قراءتها يُفرتَض كان التي (النصوص الوسطى»
لديه يكن لم أنه املحتمل من «املجسطي». كتاب ترجمة يف بدأ أخريًا ثم «املجسطي»)
صالته وأن العملية، حياته بداية يف الفعالية من كبري بقدر عمله نرش عىل القدرة
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من بكثري تأثريًا أكرب «املجسطي» كتاب من نسخته كانت ولهذا الوقت، بمرور نَت تحسَّ
ِحدة، عىل الكتابنَي من كل تأثري مدى عن النظر وبغضِّ «العنارص». ألطروحة ترجمته
احتداًما ازداد جدل يف «العنارص» ألطروحة عرش الثاني القرن إصدارات كل ساهَمت فقد
عرش. والرابع عرش الثالث القرننَي حتى الجدل هذا واستمر اإلقليدية الرياضيات حول
الجزئية، والرتاجم الكاملة، الرتاجم منها كثرية؛ مختلفة بطرق نفسها النظريات نُقَلت
الجديدة، الالتينية والتعليقات العربية، التعليقات من الالتينية والنسخ والتجميعات،
جريارد ترجمة من نسخ سبع الحارض وقتنا إىل بقي التينيَّني. لباحثنَي األصلية واألعمال
والنسخ وباريس، وبروج وبولوني أكسفورد من كل يف واحدة «العنارص»؛ ألطروحة
وصدرت باالسم، جريارد النسخ هذه من أي تذكر ال الفاتيكان. مكتبة يف الباقية الثالث
ترجمة من كاملة نسخ هي فقط منها أربٌع عرش. الرابع القرن خالل تقريبًا كلها
التي املختلفة اإلصدارات من النصوص من خليط عىل األخرى النسخ وتحتوي جريارد؛
الوصول إمكانية لديه كان نسخها من أن يُبنيِّ ما وهو عرش، الثاني القرن يف صدرت

عديدة. مخطوطات إىل
اتسَعت قد كانت الرياضيات فإن بغداد، يف قضيناه الذي الوقت من نعرف كما
الرياضيات كتب وتعكس اإلقليدية، الهندسة مجرد من بكثري أكثر لتشمل كبريًا اتساًعا
الحساب دراسة استهل قد الخوارزمي كان األمر. هذا جريارد ترجمها التي األخرى
وفًقا والطرح الجمع «كتاب يف العرشي والنظام العربية الهندية األرقام ُمستخِدًما
إصدار أُعيد «الجرب». كتاب يف ُمنفِصًال موضوًعا بوصفه الجرب وصنَّف الهندي»، للحساب
وترجم بعده. وما عرش الثاني القرن من متنوعة بأشكال الالتينية باللغة ني النصَّ هذين
يف «الجرب» كتاب الكيتوني) روبرت وبني بينه يُخَلط ما عادًة (الذي التشسرتي روبرت
النسخ ساعدت بينما طليطلة، يف جريارد بواسطة أيًضا وتُرِجم ،١١٤٥ سنة ِشُقوبية

أوروبا. يف العرشي النظام نرش عىل الحساب عن الخوارزمي كتاب من الالتينية
امُلعلِّم يُدعى شخص إىل تُشريان وثيقتان توجد طليطلة، كاتدرائية محفوظات يف
كان محيل دين رجل وهو جونديسالبو، دومينجو من عة ُموقَّ الوثيقتنَي كلتا جريارد.
الذي املكان عىل الوحيد الدليل يأتي الكاتدرائية. محيط يف ما مكاٍن يف جريارد مع يعمل
كنيسة «يف برتجمة قام أنه يبدو ما عىل التايل، القرن يف باحث من فيه يعمالن كانا
توجد ال بغداد، يف الحكمة بيت ومثل للكاتدرائية.18 ُمجاِور دير وهو املقدس»؛ الثالوث
بد ال أنه إىل يُشري السليم املنطق ولكن للمرتجمني، ص ُخصِّ مادي مكان عىل باقية أدلة

143



املعرفة خريطة

يُمِكنهم دائمة مساحة مركزي، موقع عىل اشتمل قد يكون أن الحجم بهذا ترجمة لربنامج
وحرب، أقالم، من يستخدمونها كانوا التي األخرى النسخ وأدوات بكتبهم فيها االحتفاظ
وهدوء. سكينة يف عليها للعمل وطاوالت وصمغ، رقوق، أو وورق وأصباغ، وسكاكني،
نعرف فنحن ثنائيات. يف بالرتجمة اشتغلوا األحيان بعض يف أنهم عىل أدلة شك بال توجد
اإلشبييل جون هو آخر، ُمرتِجم ووصف العربية، بلغته جريارد عاَون امُلستعِرب «غالب» أن
كلمة الدارجة اللغة أتكلم أنا فكنت العربية، من … الكتاب «تُرِجم هكذا: عمله والليمي،٤

الالتينية.»19 إىل كلمة كل [جونديسالبو] دومينيك الشمامسة رئيس ويُحوِّل كلمة،
لدمينجو كان يفعال، لم أم نفسها الغرفة يف جنب إىل جنبًا بالفعل جلسا سواء
جريارد. عن مختلفة بحثية مجاالت يف يشتغل كان األقل عىل أو مختلفة، فكرية اهتمامات
الباحثني مع وتعاَون سينا، ابن عمل وبخاصة العربية، الفلسفة عىل تراجمه ركَزت
ودمينجو جريارد يكون أن املمكن من عربية. وأفكاًرا تعليقات ُمستخِدًما املحليني، اليهود
فركَّز الرتجمة. عملية يف انسيابية إلحداث بينهما؛ املعرفة مجاالت قصٍد عن ما قسَّ قد
فيه ترجم جريارد أن يبدو ال موضوع وهو التنجيم؛ عىل أسايس بشكل اإلشبييل جون
كذلك، كان وإن للرتجمة؟ ُمنظًَّما برنامًجا للعمل التقسيم هذا يُشكِّل هل اإلطالق.٥ عىل
يرتك ال فإنه لذا عها؛ يُوقِّ أو لرتاجمه إهداءات جريارد يُقدِّم لم عنه؟ املسئول كان فمن
إذ أكرب؛ بدرجة يُساِعداننا الكيتوني وروبرت الكارينثي هريمان أن غري أدلة. أي لنا
هو لهريمان الرئييس الراعي كان دوافعهما. عىل والدالئل باإلهداءات تمهيداتهما تزخر
يسافر أن قبل معه درس قد كان الذي شارتر، من تريي العظيم والفيلسوف امُلعلِّم
فيثاغورس نظرية فاستخدم والرياضيات؛ الفلك بعلم ا مهتمٍّ تريي كان إسبانيا. إىل
من أقساًما فيه ضم الذي السبعة»، اإلنسانية العلوم «مكتبة كتاب وجمع التثليث لتفسري
أرسالها قد كانا والتي الكيتوني، روبرت وزميله هريمان ترجمة من «العنارص» أطروحة
أيًضا، أخرى أعماًال وأرسال السبعة». اإلنسانية العلوم «مكتبة كتاب أجل من تريي إىل
مواقع تحديد لكيفية ريايض استكشاف وهو النجوم»، «خريطة بطليموس كتاب تشمل

السماء. صفحة عىل النجوم
يف الفضل ويرجع العربية، اليونانية للعلوم األوروبي االكتشاف طليعة يف تريي كان
يد عىل درس قد هريمان كان إسبانيا. من هريمان له أرسلها التي الكتب إىل جزئيٍّا ذلك
وبقيا بذلك، ليقوم إسرتيا رأسه مسقط من شارتر إىل سافر إذ شابٍّا؛ كان عندما تريي
السفر يف كثرية أعواًما الكيتوني، روبرت دراسته وزميل هريمان أمىض اتصال. عىل
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بخطابات مصحوبة فرنسا إىل أرسالها ثم ترجمتها عىل عكفا التي النصوص، عن بحثًا
العربي. العلمي البحث عجائب عىل تُثني بالحماسة ُمفَعمة

،١١٤١ عام يف اإلسبانية األديرة يطوف ل، امُلبجَّ بطرس كلوني، دير رئيس كان عندما
لحسابه.20 القرآن يُرتِجما بأن وأقنعهما أبرة»، نهر ضفاف «عىل شابَّني باحثنَي صادف
كان اإلسالم أن فكرة لطرح أخرى إسالمية ونصوًصا الرتجمة هذه بطرس استخدم
مع يتعامل مسيحي باحث أول كان أنه ذلك من األهم أن غري مسيحية. هرطقة
كان الديانتنَي. بني الحوار يف فارقة لحظة هذه وكانت عليها. ويتعرف اإلسالمية الثقافة
«رجال بأنهم: املسلمني الباحثني فوصف واضَحني. له واحرتامه باإلسالم بطرس اهتمام
وأن الطبيعة، ودراسة اإلنسانية العلوم تتناول بكتب مكتباتهم تمتلئ فون وُمثقَّ بارعون
امُلنفِتح الشغوف التوجه هذا الكتب.»21 هذه أجل من سعيهم يف مضوا قد املسيحيني
عرص بحلول يُدم. لم ولكنه عرش، الثاني القرن يف األوروبيني الباحثني سمات من كان
تبجيٍل جرَّاءَ هائًال، إسهاًما قدَّموا قد كانوا الذين املسلمون، الباحثون ُحِجب النهضة،

القديمة. اليونانية للمصادر الهوس حد إىل يصل
بطرس ووعد الفلك، علم إىل العودة عىل روبرت حرص القرآن، ترجم أن بعد
حسب تكشف وهي العلم. مجمل عىل بداخلها تحتوي سماوية «بهدية ١١٤٣ عام يف
وأخريًا، وأوضاعها، ونُظمها وأعدادها السماوية الدوائر كل والقياس والتناسب، الرقم،
هو كان الذي «املجسطي»، كتاب إىل إشارة هذه 22«… للنجوم املختلفة الحركات كل
من أخرى. رياضية ونصوص «العنارص» أطروحة بقراءة لدراسته يستعدان وهريمان
عىل هذا. عىل دليل ثمة ليس لكن بطليموس، نص من إصدارهما ا أعدَّ يكونا أن املمكن
نطاق عىل ينترش إصدار أول «املجسطي» كتاب من جريارد إصدار كان ذلك، من النقيض
منه فيوجد تأثريًا؛ بطليموس لعمل األوىل الالتينية اإلصدارات أكثر وكان أوروبا يف واسع
بطرسربج مثل متنوعة مكتبات يف هذا يومنا إىل باقية تزال ال مخطوًطا، وخمسون اثنان
الوطنية املكتبة يف نسخة، عرشة ثالث اإلطالق، عىل مجموعة أضخم وتوجد ومانشسرت.
نسًخا أرسلوا طليطلة يف اإلفرنج جريارد زمالء أن إىل يُشري أن يُمِكن ما وهو باريس، يف
أربع ومعه الفاتيكان، مكتبة يف مخطوطاته من باٍق مخطوط أقدم ويتواجد فرنسا. إىل
أُعيد حيث إيطاليا، إىل انتقلت قد جريارد تراجم أن إىل يُشري ما وهو تالية، أخرى نسخ
كان الالتينية، باللغة «املجسطي» كتاب فيه ظهر الذي الوقت يف كبرية. بأعداد إنتاجها
الباحثني من الصغرية النخبة فئة وسط األقل عىل كبري، حد إىل معروًفا بالفعل الكتاب
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األعمال من العديد يف منه ويُقتبَس إليه يُشار فكان الريايض. الفلك بعلم املهتمني
كتاب قدََّمت قد كانت التي «املاهيات»، هريمان ألطروحة أساسيٍّا مصدًرا وكان األخرى

كاملة. ترجمة أول تقديم من عاًما عرش سبعة قبل الغربية ألوروبا «املجسطي»
وطليطلة بغداء يف العلمية، النصوص ُمرتِجمي كل واجَهت كبرية مشكلة ثمة كانت
وكان الجديدة. التقنية األفكار تُفرسِّ مفردات استحداث إىل الحاجة وهي سواء، حد عىل
جنبًا العرب ابتكارات كانت حيث والرياضيات، الفلك فرَعي عىل خاص بوجه ينطبق هذا
تُرتَجم التي واملنهجيات املبادئ معظم أن يعني الالتينية الثقافة خربة غياب مع جنب إىل
الباحثون قدَّم عنها. تُعربِّ الحني، ذلك حتى كلمات، يوجد يكن ولم تماًما، جديدة كانت
كبريًا إسهاًما العربية، إىل العربية من أفكارهم نقل بالفعل اعتادوا قد كانوا الذين اليهود،

جديدة. مصطلحات استحداث عىل الالتينيني الباحثني وساعدوا
ترجماتهم من نسًخا إسبانيا يف مقرهم كان الذين الباحثني بعض أرسل رأينا، كما
انترشت ثَم وِمن نسخها؛ وأُعيد ُدرَست حيث فرنسا، يف والكاتدرائيات األديرة مدارس إىل
نفسها، إسبانيا يف عليها كبري طلب ثمة يكن لم ولكن امُلمتدة. البندكتية الرهبنة شبكة عرب
عام يف إال إسبانية جامعة أول تتأسس فلم أبطأ؛ بوترية واملدارس الجامعات َرت تطوَّ حيث
مكتبة يف «املجسطي» لكتاب جريارد ترجمة من قديمة مخطوطة نسخة يوجد كان .١٢٠٨
ولكنها مدريد،23 يف اإلسبانية، الوطنية املكتبة يف اآلن موجودة وهي طليطلة، كاتدرائية
ق، ُمنمَّ بخط واحد ناسخ بواسطة رقٍّ عىل مكتوبة وهي كلها. إسبانيا يف الوحيدة النسخة
أنه بد ال فإنه لذا عرش؛ الثالث القرن يف ما وقٍت يف نفسها، الكاتدرائية يف ربما وأُصدَرت،
أهمية ذات مجموعة باملكتبة يكن لم ولكن منها. النسخ يمكن متاحة مخطوطة ثمة كانت
جريارد لكتب حدث الذي ما البديهي: السؤال يطرح مما عرش، الثالث القرن أواخر حتى
يف جريارد تُويف فقد إيطاليا. يف ينتظرها راٍع لديه يكن لم علمنا، حد عىل الكريموني؟
ببعض أوىص يكون قد أنه عىل أدلة وثمة طليطلة. يف كان ذلك أن ويحتمل ،١١٨٧ عام
يف بالتدريس اشتغل لباحث، واحدة حالة ويوجد كريمونا، يف رهبنة جماعة إىل كتبه من
«الصنعة جالينوس لكتاب جريارد ترجمة من نسخة يمتلك كان ،١١٩٨ عام يف كريمونا

بأخرى. أو بصورة انتقال قناة يوجد كان أنه الواضح فمن لذا الصغرية»؛
شمال إىل طليطلة من الكتب بأخذ يتعلق فيما نملكه الذي حسًما األكثر الدليل
إىل بها وعاد الثمينة» الكتب من كبريًا «عدًدا اشرتى أنه موريل دانيال زعم هو أوروبا
يف بالثقة يتسم كان الذي دانيال، كان امليالدي.24 عرش الثاني القرن أواخر يف إنجلرتا
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من قوية، ولكنها صغرية، مجموعة شكَّلوا الذين الباحثني، من جديد لجيل ينتمي نفسه،
كما وأفكار. كتب عن بحثًا طويلة مسافات وقطعوا القارة، تُغطِّي كانت التي الشبكات

بنفسه: هو أوضح

رأيُت هناك، باريس. يف الوقت بعض فُت توقَّ للدراسة، فرتة، منذ رحلت، عندما
لديهم كان ا. جدٍّ مهمون بأنهم ويتظاهرون املقاعد يحتلون بًرشا وليس حمريًا
رفعها يُمِكن ال مجلدات ثالثة أو مجلَدين ثقل وطأة تحت تنئ أمامهم طاوالت
رصاصية بأقالم ذهبية. بحروف الروماني القانون ويصبغون موضعها، من
عبارات عىل للداللة صليب، وعالمات نجمية عالمات يضعون كانوا أيديهم، يف
ألنهم ولكن والوقار. الجالل من كاذبة هالة بهم تحيط وهناك، هنا منحولة،
رخامية؛ تماثيل من حاًال أفضل يكونوا لم فإنهم شيئًا، يعرفون يكونوا لم
يقولوا أن حاولوا إن وما حكماء، يبدوا أن يف فحسب بصمتهم يرغبون كانوا
أشياء اكتشفت عندما بكلمة. التعبري عن تماًما عاجزين وجدتهم يشء، أي
أن سمعت عندما ولكن … مشابه ر تحجُّ بعدوى أُصاب أن أُِرد لم كهذه،
يف طليطلة يف السائدة هي كانت األربعة، للعلوم تماًما امُلكرَّسة العرب، مدرسة

25… وسعي يف ما بأرسع هناك إىل انطلقت األيام، تلك

ولكنه التنجيم، عن محارضة يُلقي جريارد سمع أنه زعم طليطلة، يف دانيال كان بينما
وهريمان الباثي، أديالر تراجم ًال ُمفضِّ عمله، يف جريارد برتاجم يستعن لم ذلك، مع
نسخ إىل الوصول بوسعه كان أنه حقيقة منطلق ومن اإلشبييل. ويوحنا الكارينثي
كان التي الكبرية الرسعة تتبني ويختار، ينتقي أن بإمكانه وكان النصوص من مختلفة
عرش، الثاني القرن بداية يف عام، بمائة ذلك فقبل بها. يتغري الالتيني الفكري املحيط
متاحة جالينوس كتب مجموعة وغالبية «املجسطي» وكتاب «العنارص» أطروحة تكن لم
مراجعات جانب إىل اإلصدارات، من العديد يوجد فكان الحني، ذلك يف أما بالالتينية؛

الوقت. طوال تظهر جديدة وتعليقات
يشق وبدأ الجديدة الكتب تحوي كانت التي صناديقه ومعه إنجلرتا إىل دانيال عاد
أسقف جون، الروحي، وُمعلِّمي سيدي «التقيت الرحلة أثناء ويف نورثهامبتون. إىل طريقه
اللقاء لهذا ح امُلرجَّ املكان واالحرتام».26 التكريم من كبريًا قدًرا يل أظهر الذي نورويتش،
جاء الناشئة. الجامعة ومقر التيمز نهر عىل رئيسيٍّا َمعربًا تَُعد التي أكسفورد، مدينة هو
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نورويتش. أسقف منصب توليه فرتة خالل لزيارتها عاد وبالطبع أكسفورد من جون
عاد عندما معه دانيال جلبها التي الكتب، من العديد من نسخ ظهرت ذلك، إىل إضافة
سمح دانيال أن إىل يُشري مما قصري، بوقت ذلك بعد أكسفورد مكتبات يف إسبانيا، من
رجل مقاومة تخيُّل يصعب أنه يف شك ال هناك. كان بينما نسًخا يصنعوا بأن للباحثني

جمعها. قد كان التي بالكنوز التفاخر إلغراء مثله
والريادة، وباملغامرة، واملحلية، القومية النزعات من بالتحرر اتسم الذي دانيال، كان
تعطُّشهم قادهم الذين الراقي التعليم ذوي الرجال صفوة من مجموعة من جزءًا
أو جغرافية كانت سواء مختلفة، آفاق عن بحثًا األرض أرجاء يف السفر إىل للمعرفة
عالم ألغاز إسناد إىل وامليل املكتوبة املرجعية عىل التقليدي لالعتماد منهم ورفًضا فكرية.
وأفكار العقالنية الدراسة إىل استند للتعلم جديًدا نهًجا اعتمدوا إلهي، تدبري إىل الطبيعة
مؤخًرا. امُلرتَجمة والعربي الروماني اليوناني األصل ذات األعمال يف اكتشفوها أخرى
إطاره كامل عن النقاب وُكِشف الالتينية، إىل وتُرجَمت ا، مهمٍّ دوًرا أرسطو أعمال لعبت
علوم تاريخ يف األهمية بالغ «حدث بأنه: برينت تشارلز وصفه يشء وهو الكوزموجرايف،
حثَّت إذ لإللهام؛ آخر مصدًرا «ِطيماُوس» أفالطون محاورة كانت الغربية.»27 أوروبا
بطريقة اكتشافاتهم وعرض وتحليلية عقالنية أكثر بطريقة بيئتهم فحص عىل الباحثني
يف برباعة إقليدس تبناها التي الربهنة طريقة إىل يستند ُمنظَّم، ُمخطَّط إطار يف منطقية،
إبداعهم من أعماًال موريل ودانيال الكارينثي هريمان من كل كتب «العنارص». أطروحة
من العديد فعل كما الطبيعة، عالم ومراقبة الربهنة وطريقة األرسطي، املنطق استخدمت

الحًقا. بهم نلتقي سوف الذين اآلخرين الباحثني
عرش الثاني القرن يف طليطلة يف يجري كان ما بني التشابه أوجه من كثري يوجد
يف ونُظِّمت وتُرجَمت وُصنِّفت املعرفة ُجمَعت فقد التاسع. القرن يف بغداد يف جرى وما
هذا وكان الخاصة. ومفرداته وأفكاره الخاص أسلوبه فرع لكل العلم، من ُمستِقلة فروع
والتي املجتمع يف الحادثة نفسها الضمنية بالتطورات مدفوًعا الفكري السعي يف االزدهار
دين لواء تحت ُمتِحدة مختلفة مناطق قرون؛ بثالثة ذلك قبل العربية الثقافة بها اتسمت
مما الحرضية؛ املراكز ونمو والتجارة، الزراعي واإلنتاج السكان عدد يف وتزايد مشرتك،
والقراءة بالحساب اإلملام ثَم وِمن تنظيمية؛ ولوائح تحتية ِبنية عىل طلب إيجاد إىل أدَّى
يف تجىلَّ الذي العلماني، التعليم نطاق باتساع العملية هذه اتسمت أوروبا، يف والكتابة.
اضمحالل ومع عرش. الثالث القرن يف للتعلم الرئيسية املراكز باعتبارها الجامعات نشوء
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بعضهم وباريس وبولونيا أكسفورد يف امُلعلِّمون تناَفس القديمة، الكاتدرائيات مدارس
وميالد الجديدة واألفكار الفكرية والدقة الرصامة عىل ع شجَّ مما الطالب؛ عىل بعض مع
بحيث القائمة الفروع نَمت للعلم، جديدة فروع بزوغ مع العايل. للتعليم الحديث النظام
معرفًة يُتِقن أن للطالب املمكن من يعد فلم ًصا. تخصُّ أكثر يكونوا أن الباحثني عىل تعنيَّ
الثقافة بني جًرسا املدينة كانت فقد هذا. يف بارًزا دوًرا طليطلة ولعبت نطاقها. بكامل ما
أمان يف العلمية املعرفة فيه تُحَفظ مكانًا تكن لم إذ الالتينية؛ وأوروبا العربية اليونانية
ألفونسو كفل عرش، الثالث القرن ويف املستقبل. باحثي إىل وتُنَقل تُرتَجم وإنما فحسب،
للعلم منارًة املدينة استمرار يُعَرف، كان كما «الحكيم»، ،(١٢٢١–١٢٨٤) العارش
لرتجمة واملسلمني واملسيحيني اليهود الباحثني من مدرسة فأنشأ الثقافات. بني والتعاون
للدراسة برنامًجا بحماسة ودعم الدارجة، املحلية الرومانسية اللغة إىل املهمة النصوص
األقدم، طليطلة» «جداول إىل امُلستِندة ألفونسني»، «جداول النتيجة كانت الفلكي. والرصد

التالية. سنة الثالثمائة مدى عىل أوروبا سائر يف استُخدَمت والتي
تكن لم ولكنها الالتينية، إىل العربية من للرتجمة الرئييس املكان طليطلة كانت
قد والفكري السيايس العاَلمان كان عرش، الثاني القرن نهاية بحلول الوحيد. املكان
عرب الجنوب، إىل فأكثر أكثر اإلسالم وأُقِيص تصاعد؛ يف املسيحية أوروبا وكانت ا. تغريَّ
أثناء املقدس. بيت عن وأُبِعد صقلية من وخرج أفريقيا، شمال إىل عاد حتى إسبانيا،
املتوسط، البحر رشق منطقة أنحاء يف الصليبية الجيوش انترشت عرش، الثاني القرن
التجار أعقابهم يف جاء واإلمكانية. بالثقة جديًدا شعوًرا معها وجالبًة أقاليم ُمحتَلًة
أعينهم، نصب الثروة وضعوا إيطاليا، مدن ُدَويالت من انتهازيون رجال يتبعونهم؛
الرشق؛ ثروات يف تاجروا تجارية. مجتمعات سوا وأسَّ أوسطية الرشق املدن يف فاستقروا
وعقدوا فيها وقايضوا ومخطوطات، أثرية، وقطع وسجاد، وجواهر، وحرير، توابل، من
الخطوط عىل الديار صوب وحكمة وعجبًا جماًال مليئٌة وهي بسفنهم وأبحروا الصفقات،

األبد. إىل ومعارفهم وأسلوبهم األوروبيني، أذواق ليُغريوا الواسعة، املالحية

هوامش

الوردة»، «اسم الكالسيكية إكو أومبريتو رواية أحداث فيه جَرت الذي املكان (١)
عرش. الرابع القرن أديرة ألحد الفكري العاَلم تستكشف غامضة قتل جريمة
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تعديل مع املجريطي، مسلمة راجعها التي بالصيغة النص، هذا من نسخة ُجلبَت (٢)
عرش، الحادي القرن منتصف يف ما وقٍت يف رسقسطة إىل قرطبة، لتُناِسب اإلحداثيات

املحلية. العرض دائرة لتناسب الجداول حسابات إجراء أُعيد حيث
القرن يف إسحاق بن ُحننَي يد عىل اليونانية من األطروحات هذه من أربع تُرجَمت (٣)

التاسع.
بعض غامضة خلفية طليطلة، يف أيًضا عمل الذي والليمي، اإلشبييل ليوحنا كان (٤)
باإلسباني، إليه يُشار فمثًال املتنوعة؛ املصادر يف مختلفة كثرية بأسماء إليه فيُشار اليشء.
أكثر كان إذا عما تساءلوا الباحثني إن حتى داود، وابن وأفيندوث، والليمي، والطليطيل،
من فرَّ سفارديٍّا يهوديٍّا كان ربما أنه هي الحالية النظر وجهة واحد. شخص من
بالرتجمة واشتغل طليطلة يف واستقر املوحدين، حكم تحت قرطبة يف الساميني اضطهاد

عرش. الثاني القرن منتصف يف هناك
عن بحثًا إنجلرتا من طليطلة إىل قِدم الذي موريل، دانيال ألن غامض أمر هذا (٥)
علم إىل الكبري «املدخل معرش أبي أطروحة أهمية عن يُحاِرض سمعه أنه يُوِرد املعرفة،
دراية عىل كان جريارد أن بد فال الحقيقة، يقول كان دانيال أن وبفرض النجوم». أحكام

فيه. تراجم له تكن لم إن حتى باملوضوع، واسعة

150



السادس الفصل

سالرينو

مقدور يف يكن لم أنه لدرجة الطب فن يف [سالرينو] ازدهرت الوقت ذلك يف
فيها. يستقر أن مرض

سالرينو أساقفة رئيس األول، ألفونسو

إىل قسطنطني يُدعى أفريقيا شمال من تاجر وصل عرش، الحادي القرن منتصف يف
أصابه املدينة، يف إقامته أثناء البضائع. من شحنة ومعه امُلزدِحم اإليطايل سالرينو ميناء
هذا له وصفه الذي العالج ُكنه نعرف ال فراشه. إىل محيل طبيب فاستُدعي املرض،
ُصِدم قسطنطني أن نعرف ولكننا قسطنطني، شفاء يف ساهم قد كان ما وإذا الطبيب
يف إليها يستند البول من عينة حتى يطلب لم فالرجل الطبيب؛ كفاءة انعدام من
عىل الرب شاكرين التجربة، يتجاهلوا أن هو كثريون أناس سيفعله ما كان تشخيصه.
أن األوروبي، الطب ر تطوُّ حظ ولحسن . امُلتحرضِّ وطنهم إىل بالعودة وُمساِرعني نجاتهم،
املحليني األشخاص يسأل وبدأ سالرينو يف بقي فقد عادية؛ غري شخصية كان قسطنطني
عىل اإلجابات دلَّت عندما الهلع وأصابه هناك، متاحة كانت التي الطبية الكتب نوع عن

الطب. عن يعرفونه اإليطاليون كان ملا الضئيل القدر
الوقت، ذلك يف أوروبا يف أخرى مدينة أي يف حدثت قد القصة هذه كانت لو
الغربية أوروبا يف ُمتخلِّفة الطبية املعرفة كانت فقد حتى. مفهوًما بل عاديٍّا، أمًرا لكان
بعض يوجد كان وُمتباِعدين. قليلني األطباء كان األوىل. األلفية من الثاني النصف يف
يكن لم ولكن اإلمرباطوري، البالط مكتبات ويف الكارولنجية األديرة يف الطبية النصوص
كانت بجروح، أو بمرض يُصابون كانوا عندما وفهموها. قرءوها قد الناس من كثري
عديمة تمائم و(غالبًا) األعمى واألمل الصالة من خليط عىل تعتمد الساحقة األغلبية
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أن هي قسطنطني قصة يف الرائعة املفارقة املحيل.١ امُلعاِلج من يشرتونها كانوا القيمة
الطبية املعرفة مركز الوقت ذلك يف كانت التي سالرينو؛ املرضيف أصابه بأن حالفه الحظ
معرفته قسطنطني ازدرى الذي الطبيب كان األمر، واقع يف كلها. أوروبا يف ًما تقدُّ األكثر
أحدث باستخدام األطباء، أفضل يد عىل ُمدرَّبًا وكان الغربية، اإلكلينيكية العلوم طليعة يف
عىل — تُعَرف كانت إنها حتى مشهورة، سالرينو كانت الوقت. ذلك يف املتاحة النصوص
يُظِهر املتوفر للعالج قسطنطني ازدراء أن غري أبقراط. مدينة بأنها — أوروبا يف األقل
املنطقة كانت املسلمني. ونظرائهم األوروبيني الباحثني بني قائمة كانت التي الهوة بجالء
فكان الطبية؛ والبحوث العلمية املعرفة من قرون من استفادت قد بالعربية الناطقة
املرىض لعالج صة ُمتخصِّ وُمَعدات تشخيص وأدوات عملية وأدلة مستشفيات لديهم
أي من أفضل كان اه تلقَّ الذي الطبي العالج أن قسطنطني اكتشف وعندما وامُلصابني.

املساعدة. عىل العزم عقد أوروبا، يف متاح آخر يشء
مارسه. ثم الطب يدرس بدأ حيث قرطاج، يف رأسه مسقط إىل قسطنطني عاد
شأنها من التي الكتب من كمية معه جالبًا سالرينو، إىل ثانيًة أبحر سنوات، بضع بعد
املركز بصفتها سالرينو مكانة وتُعزِّز أوروبا، يف وممارسته الطب دراسة حال تُغريِّ أن
القرن يف تأسست التي بسالرينو، الطبية باملدرسة يُشاد ما عادًة الطبي. للتعليم الرئييس
املدرسة تكن لم أوًال، ُمضلِّل. ادعاء وهذا أوروبا. يف طبية مدرسة أول بوصفها التاسع،
ع تجمَّ الطب ُمعلِّمي من مجموعة إىل أقرب كانت إذ الحديث؛ باملفهوم ُمنظَّمة سة ُمؤسَّ
مركزي موقع وجود عىل أدلة توجد ال وطليطلة، بغداد يف الحال هو وكما الطالب. حولهم
القديم؛ العالم يف الطبية «املدارس» من كثري يوجد كان ثانيًا، املدينة. يف الطبية للدراسة
«أول بأنها فوصفها تحديد؛ إىل يحتاج زعم هو األوىل هي سالرينو بأن زعم أي فإن لذا
ذلك، ومع نفسه. الوقع له ليس القديمة» العصور بعد فيما أوروبا يف طبية مدرسة
عدة، لقرون الطب دراسة طليعة يف سالرينو كانت بعده، وما ٨٥٠ عام نحو من فبدءًا
وأن أخرى، فكرية مراكز إىل الطبية املعرفة امتداد يف بالغ تأثري ذات املدرسة وكانت

الجامعية. الدراسة منهج يف رسميٍّا به ُمعرتًَفا جزءًا األمر، نهاية يف الطب، يُصِبح
وكيفية للطب مركًزا سالرينو أصبحت ألجله الذي السبب بشأن املؤرخون تحريَّ
امُلتبَع التقليد بها ر تطوَّ التي والكيفية املعرفة منه جاءت الذي واملصدر ذلك، حدوث
الجغرايف موقعها هو أبرزها لعل املحتملة، واإلجابات املصادر من كثري يوجد حتًما، هناك.
والينابيع الجميلة، الطبيعية ومناظرها امُلعتِدل، ومناخها النظيف، وهواؤها البحر، عىل
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الغذائية والحمية االستحمام كان إذ الطازجة؛ املحلية املنتجات من وكثري املحلية الساخنة
امُلرتاِمي الترياني الساحل هذا اشتهر السنني آلالف الطبي. العالج من يتجزأ ال جزءًا
اليونانيون كان ٦٠٠ق.م عام نحو يف واالسرتخاء. الراحة عن يبحثون من لدى األطراف
بنوها التي الضخمة املعابد زالت وما الجنوب، إىل كيلومرتات بضعة بعد عىل استقروا قد
لفيالت موطنًا الساحل كان امليالدي، األول القرن بحلول هذا. يومنا إىل قائمة بيستوم يف
الشيوخ مجلس أعضاء كان التي املتعة قصور هي تلك وكانت كروم، ومزارع فخمة

روما. حر من والهروب بالصيف لالستمتاع إليها يأتون واألباطرة
والصحة، للعالج عام نمط مجرد وليس للطب، ُمحدَّدة دراسة وجود عىل واألدلة
من بالقرب مكان عن يُفتِّشون كانوا الذين الباحثون، اقرتح تحديده. يف أصعب أمر
يونانية، مدينة وهي فيليا، مدينة بالطب، االهتمام منه أتى قد يكون أن يمكن سالرينو
الحكم تحت للمعرفة كمركز اشتهرت قد كانت الجنوب، إىل كيلومرتًا ثمانني بعد عىل
عثر والطب. الفلسفة بدراسة يتعلق فيما سيما ال امليالدي، األول القرن يف الروماني،
وأدوات وعمالت نقوش إىل باإلضافة وهيجيا، ألسكليبيوس تماثيل عىل اآلثار علماء
املشكلة تكمن الطبية. للرباعة مركًزا كانت فيليا إن القائل الزعم جميعها تدعم جراحية؛
بسبب التدهور يف املدينة بدأت (عندما امليالدي الثاني القرن يف فيليا من االنتقال يف
أن بالطبع، املحتمل، من التاسع. أو الثامن القرننَي يف سالرينو إىل املالريا) تفيش استمرار
كتبهم، معهم آخذين سالرينو، إىل ذهبوا قد فيليا، من يفرون كانوا الذين األطباء، يكون
إىل أدَّى مما الفاصلة؛ القرون شهدتها التي الفوىض من نجا الطب لدراسة تقليًدا وبدءوا
طبية ممارسة وجود عىل دليل أول يظهر (عندما ميالدية ٧٠٠ عام يف الطب استمرارية

هذا. إثبات املستحيل من ولكن سالرينو)، يف
دراسة هي سالرينو يف الطبية املدرسة تاريخ بداية مسألة لتناُول طريقة أفضل
نسخة النصوص هذه تضمنت أصولها. وتتبُّع منها يتعلمون الطالب كان التي النصوص
وكتاب ألبقراط «الفصول» وكتاب لديسقوريدوس الطبية» املواد «عن كتاب من كاملة غري
جزءًا األخريان الكتابان كان التينية. برتاجم وكلها لجالينوس، جالوكون» إىل «رسالة
القرننَي يف الشبان األطباء لتعليم ُوِضع قد كان الذي اإلسكندري، الدرايس املنهج من
أيًضا. وأثينا القسطنطينية إىل ،٥٠٠ عام بحلول امتد، قد كان والذي والثالث، الثاني
كتابات من العديد جانب إىل طريقها، ت شقَّ قد الكتب تلك كانت ،٥٣١ عام بحلول
هناك.٢ املحليون الباحثون ودرسها الرسيانية إىل تُرجَمت حيث سوريا، إىل أرسطو
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من اإلسكندرية إىل األجانيطي بولس يُدعى طبيب سافر السابع، القرن ثالثينيات يف
يعكف كان طبية موسوعة يف يضعها معارف جمع بهدف ذلك كان وربما القسطنطينية،
وأوسعها الطبية صات امُللخَّ أدق من واحدة املوسوعة هذه أصبحت وقد كتابتها. عىل

منها. واقتبسوا التالية القرون يف أوروبا أنحاء يف الباحثون واستخدمها انتشاًرا،
عىل ولو يُتداَول، كان املعرفة من النوع هذا أن ذلك، عىل بناءً الواضح، من لذا،
إىل بها وصلت التي الكيفية والكتشاف املتوسط. البحر حول مناطق يف ضيق، نطاق
دير يف سكيالتيش، يف إيطاليا، جنوب أقىص يف يبدأ الذي األثر تتبُّع إىل نحتاج سالرينو،
القديم. الكالسيكي التعليمي النظام بقايا يجمع كاسيودوروس فيه تركنا الذي فيفاريوم،
استثناءات مع هي، مكتبته، إىل وإضافتها إنقاذها من تمكَّن التي املخطوطات كانت
أوروبا يف املتاحة علمانية، موضوعات تتناول التي الوحيدة، الكالسيكية النصوص قليلة،
النسخ وعمل الفكرية الدراسة كاسيودوروس جعل عرش. الحادي القرن حتى الغربية
القلب يف الكتب وإنتاج النسخ قاعة واضًعا اليومي، رهبانيته نظام من يتجزأ ال جزءًا
يف التعليم وأساليب الكالسيكية األفكار إدخال يف ُمؤثًِّرا العبًا كان الرهبنة. حياة من
ألي الوحيد الحقيقي االختيار الكنيسة جعل إىل بدوره أدَّى ما وهو الديني، السياق
الرشف يعد «لم أن هذا نتائج من وكان فكرية. وطموحات اهتمامات لديه شخص
أهداف تعزيز يف وإنما الطبيعية، للظواهر املوضوعي العلمي الفهم يف محصوَرين واملجد
حتى أو للتجاهل والفلسفي العلمي البحث أوجه من كثري تعرَّض الجامعة.»1 الكنيسة
كان و١١٠٠، ٥٠٠ عامي بني الفرتة ويف املسيحية. العقيدة مع تتفق لم ألنها للتدمري
السبب يكون ربما باستمرار. تُدَرس كانت التي الوحيدة «الدنيوية» املعرفة هو الطب
عودة وحتى اإلنساني. الضعف مقاومة يف والعملية العاجلة فائدته واضًحا؛ هذا يف
أغلب يُحدِّد ما هي كاسيودوروس عن املأخوذة العلوم كانت سالرينو، إىل قسطنطني

ها. ويُيرسِّ الغربية أوروبا يف الطب دراسة جوانب
املبادئ أحد باعتباره املرىض رعاية نظام وضع من أول هو بندكت القديس كان
نصوص بإدخال فيه ع وتوسَّ األمر هذا كاسيودوروس تابع الرهبنة. لحياة األساسية
هذا اإلنساني». واألدب الدينية «املؤسسات امُلسمى بالتعليم، الخاص بيانه يف طبية
هو لقرون، أوروبا أنحاء سائر يف واسع نطاق عىل ُمستخَدًما كان الذي امُلؤثِّر، الكتاب
رهبانه من ع توقَّ التي بالنصوص قائمة عن عبارة باألساس وهو موسوعي، دراسة دليل
«روحانية»، امُلسمى األول، الجزء ركَّز لفائدتها. ومناقشات عليها اطالع عىل يكونوا أن
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الثاني الجزء بحث الطب. يتناول نهايته يف قسم به كان ولكن الدينية، النصوص عىل
الثالثة» «الفنون ذلك بعد يُصِبح سوف فيما «علمانية»، اسم يحمل والذي العمل، من
التي الطبية املؤلفات اشتملت الفلك. وعلم الرياضيات ذلك يف بما األربعة» و«العلوم
يف أُصدَرت التينية، وتراجم لديسقوريدوس الطبية»، املواد «عن كتاب عىل بها نصح
دير أرفف عىل كانت الكتب هذه أن نعلم وأبقراط. لجالينوس متنوعة ملؤلفات منسخه،
الكتب، هذه لكم «تركت رصاحة: يقول كاسيودوروس ألن السادس؛ القرن يف فيفاريوم
وممارسة دراسة إدخال عىل كاسيودوروس ساعد وهكذا مكتبتنا.»2 غور يف املحفوظة
وارتياد باإليمان بالشفاء الخاصة القائمة التقاليد إىل باإلضافة الكنيسة، عالم إىل الطب
سوف الذين هم املقدسة املزارات إىل يسافرون الذين اج الُحجَّ أن الواقع املقدسة. املزارات
نُُزل إنشاء وهو الوسطى؛ العصور أوائل يف الطبية املمارسة يف آخر ابتكاًرا يُحِدثون
الصغرية النُُّزل هذه كانت الحاجة. ذوي من وغريهم واملسافرين املرىض، لرعاية صغرية
أكثر طبية رعاية تقديم يف كذلك تدريجيٍّا بدأت ولكنها واملأوى، الطعام باألساس ر تُوفِّ
الحمالت أعقاب يف وبخاصة أخريًا، املسيحية. للمحبة العليا امُلثل قة ُمحقِّ ًصا، تخصُّ
مستشفيات. إىل الصغرية النُُّزل تحوََّلت عرش، والثاني عرش الحادي القرننَي يف الصليبية
اإلنساني»، واألدب الدينية «املؤسسات كتاب فيه ُكِتب الذي للقرن التايل القرن يف
وكان الغربية، أوروبا أرجاء ويف املتوسط البحر منطقة أنحاء سائر عرب الكتاب ل تنقَّ
ملكتبات فهرًسا وباعتباره الوسطى. العصور أوائل يف املوسوعات لُكتَّاب رئيسيٍّا مصدًرا
العالم من املعرفة نقل يف الكتب أهم من واحًدا الكتاب هذا كان القارة، عرب األديرة
التي النصوص من نسخ أُرسَلت ذلك، إىل باإلضافة الوسطى. العصور عالم إىل القديم
أديرة إىل فيفاريوم، دير مكتبة يف عليها ُعِثر طبية مؤلفات ذلك ويف الكتاب، أدرجها
ولكننا املخطوطات، لهذه الدقيقة االنتقال رحالت تتبُّع يُمِكننا ال ودانية. قاصية أخرى،
هي عادًة كانت التالية القرون يف إيطاليا جنوب يف املتداولة الطبية النصوص أن نعرف
انتهى بعضها أن املؤكد من وأنه فيفاريوم، دير يف موجودة كانت التي نفسها النصوص
إىل نسبيٍّا قصرية الرحلة كانت هنا، ومن مونتيكاسينو. يف الكائنة املكتبة يف املآل به

الجنوب. يف سالرينو
عام يف بداياتها منذ عصيبًا وقتًا واجهت قد العظيمة بندكت القديس مؤسسة كانت
جبال يف صخري نتوء من جنوبي موضع أقىص قمة عىل االسرتاتيجي فموقعها .٥٢٩
نابويل من الرئييس الطريق التينا، فيا طريق فوق مرت ٥٠٠ ارتفاع عىل ُمنتِصبة األبينيني،
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إىل بالفرار الرهبان الذ الطريق. هذا عرب تمر جيوش ألي واضًحا هدًفا جعلها روما، إىل
إن وما .٧١٨ عام حتى يعودوا ولم ،٥٨١ عام يف الدير اللومبارديون نهب عندما روما
.٨٨٤ عام يف هجماتهم العرب شن عندما بالكامل أُحِرقا حتى والكنيسة الدير بناء أُعيد
وعندما قرن. لنصف هناك واستقروا القريبة، كابوا مدينة إىل الرهبان ه توجَّ املرة، هذه
إيمانًا ولكن، وخربة»، «مهملة املنطقة وجدوا ،٩٤٩ عام يف مونتيكاسينو، إىل أخريًا عادوا
اختاره، الذي هو الرب يكن لم إن بندكت، القديس اختاره الذي املوقع، بقدسية منهم
سانكتي تريا إقليم يف والعيش العودة عىل الناس وتشجيع املباني ترميم سبيل يف ثابروا
الدير كتب مجموعات بعض عىل الحفاظ من حتى تمكَّنوا بل باملوقع. املحيط بندكتي
والدمار للعنف، نظًرا للغاية، لإلعجاب ُمثري إنجاز وهو امُلضطِربة، الفرتة هذه خالل
وهما — املجموعات هذه من مجموعتان بقيت الرهبان. لها تحمَّ التي املنفى وسنوات
الدير رئيس صنعهما مجموعتان وهما ،٩٧ مونتيكاسينو إس وإم ٦٩ مونتيكاسينو
إىل املكتبة يف — كاسيودوروس توصيات إىل واستندتا (٨٥٦–٨٨٣ (نحو برثاريوس

هذا. يومنا
القديم، اإلسكندري التعليمي املنهج من جزءًا بقيت التي الطبية النصوص كانت
إىل امتد قد كان ،٥٥٠ عام بحلول والذي، القديمة، العصور أواخر يف س أُسِّ الذي
األربعة أرسطو كتب من املنهج هذا تألَّف البيزنطية. واإلمرباطورية واليونان إيطاليا
«الكتب األخري القسم استخدم كذلك أبقراطية. أطروحات بأربع متبوعة املنطق، عن األوىل
جانب عىل منها مستًوى كل يُركِّز مستويات، سبعة إىل ُمصنَّفة لجالينوس، عرش» الستة
وهكذا والتشخيص، واملرض، الترشيح، املثال، سبيل عىل الطبية؛ املمارسة من مختلف
يف ذلك بعد تُكتَب كانت ما (عادًة محارضات يحرضوا أن الطالب شأن من كان دواليك.
املنهج يف قدًما يمضون وهم الرتتيب عىل النصوص من نص كل عن تعليقات) صورة
املذاهب»، «عن األوىل، األربعة الجالينوسية النصوص عىل التعليقات كانت التعليمي.
«للمبتدئني». باسم ُمجتِمعة وُعرَفت جالوكون»، و«إىل النبض»، و«عن الطب»، و«فنون
حتها، ووضَّ الجالينويس للطب األساسية املبادئ رشحت التي التعليقات، هذه وظلَّت
بضعة يف الناس من محدود عدد يد عىل ونُسَخت الكتب هذه وُدرَست لقرون. سائدة
الوسطى. العصور وبداية القديمة العصور أواخر عرب بقائها لضمان يكفي بما أماكن،
وصف .٦٥٠ عام نحو رافينا مدينة يف عاش أجنيلوس، يُدعى رجل هؤالء، من وكان
عن محارضات وألقى كذلك،3 الطب» يف و«أستاذ محيل» «طبيب بأنه أجنيلوس املؤرخون

156



سالرينو

يُدعى شاب وهو طالبه، أحد دوَّنها وقد وتعليقاتها. األوىل األربعة الجالينوسية النصوص
مخطوطة يف املحارضات وبقيت أجنيلوس»، «بصوت هو عنوانًا وأعطاها سيمبليسيوس،
الكارولنجيني مكتبات يف نسخ عىل أيًضا ُعِثر بينما ميالنو، يف اكتُشَفت التاسع القرن من

أوروبا.4 شمال يف
كانت امليالدي، السابع القرن يف تدهوًرا تشهد إيطاليا يف كثرية مدن كانت حني يف
امُلزدِهرة، املدينة هذه يف تصاعًدا تشهد التجارة فكانت وجيزة. تألُّق بفرتة تتمتع رافينا
أشكال ذات رائعة جديدة كنائس يف نسمة ألف ٥٠ عددهم البالغ مواطنوها وتعبَّد
بأنها رافينا ُوصَفت الواقع، يف كبري. علمي نشاط أيًضا يوجد وكان باهرة. ُفَسيفسائية
هذه صحة وبرغم القديمة».5 العصور أواخر يف ًما تقدُّ األكثر الطبي التعليم «بؤرة
هذه ففي التعليم. ذلك حال عن ُمضلًِّال تفاؤًال ُمتفائًال انطباًعا تُعطي فإنها العبارة،
الجودة ناحية من باهتة، صورة عن عبارة الطبية النصوص مجموعة كانت املرحلة،
كان القديم. العالم يف سادت التي واملحاورات النظريات من الهائلة للثروة الكم، وكذلك
تبدَّل قد الهلِّينستي الطبي البحث به اتسم الذي واإلنجازات اآلراء من امُلذِهل الصخب
َرت فتحوَّ املسيحي. املعتقد إطار يف هوادة بال أُقحَمت جامدة، ُمختَزلة هيئة إىل ُمرتاِجًعا
طبية مدرسة كل عىل قىض مما «الجالينوسية»؛ مذهب شكل ُمتِخذة جالينوس كتابات
الرتكيز لهذا كان آخر. يشء أي عىل الجالينوسية النرشات لتأويل أفضلية وأعطى بديلة
إلنجازات وفائدة إبداًعا األكثر الجوانب حجب يف تمثَّل ُمؤِسف أثر النظري الجانب عىل
الترشيح، (مثل العميل وبحثه التجريبي، وأسلوبه ومالحظته، كوسائله، العظيم؛ الطبيب
وكانت العلمي. التقدُّم درب عىل ا جدٍّ كبريًا شوًطا يقطع جعلته التي املثال) سبيل عىل
قد الغرب يف الطبي التقدُّم من نوع وأي ل امُلفصَّ والبحث الفكري، النقاش أن النتيجة
سبيل يف مهمة إسهامات وزمالؤه رافينا أجنيلوس قدَّم عديدة. لقرون حاله عىل ظل

سياقها. يف إنجازاتهم إىل النظر ينبغي ولكن الطبية، املعرفة عىل الحفاظ
كان فقد استثناءً. كانت ولكنها الوسطى، العصور أوائل يف رافينا ازدهرت ربما
إيطاليا، جنوب من كبري جانب فمثل االستقرار. وعدم باالضطراب يتسم األشمل الواقع
القرننَي يف والبيزنطيني الرشقيني القوط بني الحروب يف بيدًقا سالرينو مدينة كانت
من املدينة عانت السابع، القرن يف اللومبارديون جاء وعندما والسادس، الخامس
من ملكهم. وخلع اللومبارديني مملكة شارملان غزا ،٧٧٤ عام يف واملجاعة. الطاعون
دوقية يف الثانية املدينة فبوصفها التحسن. يف سالرينو مدينة حظوظ بدأت اللحظة، هذه
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من الغربي النصف عاصمة وأصبحت الثامن القرن أواخر يف املدينة نت ُحصِّ بينيفنتو،
منازل بها ضخمة سكنية ومنطقة الجديد بالقرص لتُحيط املدينة أسوار امتدت الدوقية.
مركَز ستيال مونت جبل عىل املدينة، خلف دفاعية قلعة َرت وفَّ بينما وبساتني، وحقول
عىل لديهم امُلستأِجرين األرايض ُمالك ع شجَّ الهجوم. أوقات يف ً وملجأ حيويٍّا مراقبة
النبيذ َرت وفَّ التي والكستناء؛ والبندق الكروم أشجار مثل األمد، طويلة محاصيل زراعة
أو خبز إىل لتحويله الكستناء ودقيق للدباغة واللحاء للتجارة الثمينة الصلبة واألخشاب
امتالك يف سالرينو مدينة استمرت واللغوية، الثقافية الناحيتنَي من الدقيق. من عصيدة
وإنما التجارة، عرب فقط ليس باليونانية، الناطقة البيزنطية اإلمرباطورية مع صالت
القسطنطينية، من امُلرَسلة للكتب مقرٍّا مكتباتها كانت التي األرثوذكسية األديرة عرب أيًضا
إضافًة الطبية. املدرسة إىل طريقها ت شقَّ التي الطبية النصوص لبعض محتمًال ومصدًرا
والوسائل األفكار إيطاليا وجنوب صقلية يف يعيشون كانوا الذين العرب تشاَرك هذا، إىل

املسيحيني. جريانهم مع الطبية
بوجه والنجاح الثراء ُمواِكبًا الطبي العلمي البحث من تقليد ر وتطوَّ نشأ لذلك، نتيجة
قاطبة. إيطاليا جنوب يف ازدهاًرا واألكثر األهم املدينة ،٩٠٠ عام بحلول كانت، ملدينة عام
العصور منذ عظيمة أوروبية بحرية قوة أول أمالفي، مدينة مع الوثيقة الصالت كانت
يف األمالفيون التجار سافر اإليطايل. الساحل من املنطقة لهذه الثراء جلبَت قد القديمة،
مع امُلميَّزة ِصالتهم إن إذ البضائع؛ وباعوا واشرتوا وعرضها، املتوسط البحر منطقة طول
الكمالية للسلع رئيسيني ُمستوِردين جعلتهم مرص، وبخاصة العربية، والبلدان بيزنطة
ميناء كان أفريقيا. شمال إىل الزراعية واملنتجات والكتان للخشب وُمورِّدين الرشق، من
االنحدار شديدة عالية جبال البالد بقية عن تفصله صغري ميناء عن عبارة نفسه أمالفي
النادرة املنسوجات مثل البضائع، أثمن إال مبارشًة يُستوَرد يكن لم لذا الغابات؛ كثيفة
القرن يف املنطقة زار الذي التطييل، بنيامني والرحالة الكاتب وبحسب والذهب. والجواهر
يحصدون؛ وال يزرعون وال التجارة، يف انخرطوا «تجاًرا األمالفيون كان عرش، الثاني
املال».6 ُمقاِبل يشء كل يشرتون وإنما شاهقة، وصخور عالية تالل فوق يسكنون ألنهم
الجبلية الطبيعة ذو األمالفيني موطن دفع الشمال، يف الفينيسيني عمومتهم أوالد مثل
البحر نحو الخارج إىل يتطلعوا أن وإىل الخيال، واسعي يكونوا أن إىل سكانه الوعرة
رئييس ميناء كل يف جاليات املغامرون القوم هؤالء س أسَّ لذلك، نتيجة الثراء.٣ لتحقيق
بيت مدينة داخل وُمستوَطنات آثوس جبل عىل دير ذلك ويف القسطنطينية، إىل روما من
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عرش. التاسع للقرن يعود سالرينو ملدينة مشهد :1-6 شكل

الشديد القرب كان .١٠٩٥ عام يف الصليبيني أول مجيء من عقود قبل املقدسة، املقدس
إيطاليا بقية مع الربي الربط وطرق الواسع الطبيعي وَمرفؤها أمالفي، من لسالرينو
نتيجة املدينتنَي كلتا فازدهرت األمالفية؛ للتجارة مركز أهم بأنها لها ضمانة بمثابة
كانت عرش: الثاني القرن يف عاش الذي املسلم العالم اإلدرييس، أورد وكما لألرباح.
القمح وخاصة البضائع، أصناف كل وبها عامرة أسواق ذات رائعة، «مدينة سالرينو

الحبوب».7 من ذلك وغري
أكثرها من التوابل كانت ونقلها، فيها املتاجرة يجري التي البضائع أنواع كل من
من كبرية مجموعة كانت السياق. بهذا يتعلق فيما أهمية أكثرها من وكانت ربًحا،
والزعفران، والقرنفل، والزنجبيل، كالفلفل، النباتية؛ وامُلستخَلصات التوت وثمار الجذور
الطبخ، يف تُستخدم التوابل هذه كانت بالطبع، بعيدة. بالد من تُستوَرد والحبهان
الطب كان الوقت، ذلك يف الدوائية. العالجات إعداد يف أيًضا تُستخدم كانت ولكنها
النظرية. الخربة عىل وليس للمرىض، العميل العالج عىل األول املقام يف يعتمد السالريني
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بمقدور كان أنه سيما ال السالريني، الطب مجاالت من ا مهمٍّ مجاًال الصيدلة وكانت
كان التي األجنبية وكذلك املحلية النباتات باستخدام ودراستها العقاقري صنع امُلماِرسني
امُلماِرسون استخدم العالجات. من ذخريتهم من يزيد كان مما األمالفيون؛ التجار رها يُوفِّ
يف نَُسخ منه تُتداَول كانت الذي الطبية»، املواد «عن ديسقوريدوس كتاب من وصفات
أُضيَفت أخرى محلية وصفات له ويُكمِّ القديمة، العصور منذ متنوعة بأشكال بينيفنتو
ومما الطبيني، امُلماِرسني أنواع كلُّ العالجات من املجموعَة هذه استخدم السنني. عرب
الكثريين املرىض يُعاِلجون كانوا عندما استخدموها سالرينو يف األطباء أن فيه شك ال

واملساعدة. العالج عن بحثًا هناك إىل يصلون كانوا الذين
العارش؛ القرن بحلول تماًما ُمستِقرة كانت سالرينو يف الطبية «املدرسة» أن يبدو
ثمانينيات يف للعالج هناك إىل يسافر ِفردان أسقف جعل مبلًغا الدولية سمعتها بلغت إذ
يُخاِطر جعلته تُقدَّم كانت التي العالجات يف كبرية ثقة لديه كانت أنه بد ال العارش؛ القرن
سمع لعله فرنسا. شمال أقىص من باملخاطر واملحفوفة الطويلة الرحلة بهذه بالقيام
من جزءًا كانا أمران وهما سالرينو، خليج يف االستحمام فوائد عن أو الحارة الينابيع عن
كثري وكان املدينة، يف املستشفيات من العديد يوجد كان أنه يبدو امُلقدَّم. العالجي النظام
رجال من األطباء من كثري كان األمر، بداية ويف بالكنائس، ُملَحقة ُمستوَصفات منها
وأوائل عرش الحادي القرن أواخر يف وأكاديمية ًصا تخصُّ أكثر الطب أصبح أن وبعد الدين.
العلمانيني، من ُمماِرسوه يكون أن متزايد نحو عىل ح امُلرجَّ من كان عرش، الثاني القرن
أوائل وبحلول فرعية. مهنة بوصفه الكنيسة رجال عىل قاًرصا بالطب االشتغال يعد فلم
األول، رئيسيَّني. طبيَّني ني نصَّ أنتجوا قد سالرينو يف الباحثون كان عرش، الحادي القرن
بداية وعالجاتها، األمراض تصف التي الطبية»، «املجموعة هو جاريوبونتس، كتبه الذي
الثاني، النص ويعتمد القدَمني. أخمص إىل ووصوًال الجسد بسائر مروًرا الرأس أعىل من
أجزاء من معلومات باألساس االثنان ويستنسخ نفسها. البنية برتونيلوس، كتبه الذي
قد كانت والتي الطبية» املواد «عن كتاب ومن واألبقراطية الجالينوسية املؤلفات من
أكثر؛ عميل شكل يف ق ُمنسَّ املحتوى ولكن القديمة، العصور أواخر موسوعات يف بقيت
للمرىض.٤ العميل العالج يف قائمة نظريات إىل استندوا سالرينو يف األطباء أن يُظِهر مما
العملية الشافية األدوية عىل تركيزه يف تكمن السالريني الطب قوة كانت الوقت، ذلك يف
وشيكة. باتت قد كانت النظري للطب مؤلفات مجموعة نشأة ولكن والحمية، والعالجات
من وليس األفريقي. قسطنطني بفضل سالرينو إىل هذه املؤلفات مجموعة جاءت
عديدة ِصيَغ توجد الشأن. هذا يف وواهية قليلة، حياته عن املعلومات أن املفاجأة قبيل
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تلك أكثر عديدة.٥ نقاط يف واضًحا تناقًضا بعض مع بعضها يتناقض حياته، لسرية
مونتيكاسينو إىل ينتمي الذي الشماس، بطرس املؤرخ ذكرها التي هي خيالية الصيغ
عرشين من مؤلفة قائمة عىل تشتمل لكنها شنيع، حد إىل املوثوقية إىل يفتقر والذي
طبيب وهو إف، ماثيو صيغة هي عليها يُعتمد صيغة أكثر قسطنطني. تراجم من ترجمة
قسطنطني ترجمة حاشية يف ُمدَرجة وهي عرش، الثاني القرن منتصف من سالريني
قسطنطني ُولِد ييل: مما التحقق يمكن البلبلة، هذه من الغذائية. الحمية عن لكتاب
يف سالرينو إىل وقدم منها، بالقرب أو القريوان يف ربما تونس، باسم حاليٍّا نعرفه فيما
البحر جنوب يف البحرية املمرات يف اإلبحار يف وقته أمىض رجل تاجًرا، بصفته البداية
سطح عىل يقف تخيُّله يُمِكننا القاهرة. إىل الصخري بالساحل رسيًعا ومرَّ املتوسط،
األفق يف بناظَريه ويجول أفريقيا، شمال شمس وهج يف تُحمِلقان وعيناه خشبي، مركب
القراصنة. أو العواصف، أو املرجانية، عب الشُّ أو كالصخور، خطر؛ عالمات عن بحثًا
باملخاطر محفوفة رحلة وهي صقلية؛ إىل أيًضا قسطنطني سافر التجار، رفاقه كشأن
املعتادة، وموانئها امُلطمئنة بمعاملها اآلمنة، الساحلية املياه مبارحة عىل السفن تُجِرب كانت
هذا، يومنا يف كيلومرت. ٣٠٠ من ألكثر رشًقا ُمتِجهًة املفتوح، البحر يف مبارشة والخوض
عرش، الحادي القرن يف ولكن، بالعبَّارة، ساعات عرش نحو مدتها رحلة عن عبارة هي
السفينة. قائد ومهارات والطقس الريح حسب أيام، ثالثة تستغرق أن املمكن من كان
عىل البحارة تخيُّل يُمِكننا سالرينو. إىل طريقه يف صقلية يف ليتوقف قسطنطني كان
فافينيانا جزيرتَي البرص؛ مرمى عىل لليابسة مرأًى أول عن يبحثون السفينة سطح
بُعد. عن تتألأل التي مارساال، من بالقرب الساحل، عىل امللحية املسطحات أو وماريتيمو،
ُمتتبًِّعا الترياني، البحر عرب انطلق قد القارب أن بد ال بالريمو، يف عمله أنهى أن بعد
يف األيمن. جانبه عىل إيطاليا، جنوب ساحل انعطاف ثم الصقيل، الساحل انعطاف أوًال
عرب لتوِّها أبحرت قد قسطنطني سفينة كانت كارثة. وقعت الرحلة، من األخرية املرحلة
عاصفة. هبَّت عندما الساحل طول عىل ُمتعرًِّجا سبيًال تسلك وكانت بوليكاسرتو خليج
االضطراب، وأثناء السطح، عىل تصطدم واألمواج محورها، حول ودارت السفينة انقلبت
إنجازها. يف قسطنطني مىض التي الرتاجم جودة عىل أثَّر مما املخطوطات؛ بعض أُتلَفت
سنوات ثالث أمىض قد قسطنطني كان موثوقية، الذاتية سريته ُكتَّاب أكثر حسب
الكتب، هذه مثََّلت وقد إيطاليا. إىل يعود أن قبل الكتب، هذه يجمع أفريقيا شمال يف
اإلسالمي، العالم من الجزء هذا يف املتاحة الطبية الدراسات نطاق كامل ُمجتِمعة،
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طول عىل اإلسالمية املدن إىل انتقل الذي اإلسكندري، التقليد من مبارشة وامُلنحِدرة
أن الوارد من والقسطنطينية. إيطاليا إىل انتقل ما نحو عىل األفريقي، الشمال ساحل
مركًزا كان الذي بالقريوان، الكبري املسجد يف منها بعض عىل عثر قد قسطنطني يكون
شكل تتخذ التي األقواس تحت والنقاش للدراسة الباحثون فيه اجتمع ُمزدِهًرا فكريٍّا
املعابد أطالل من املأخوذة القديمة األعمدة من املئات تحملها كانت والتي الحصان، حدوة
اشتهرت التي املدينة، يف الرئيسية الشواغل أحد الطب كان املجاورة. واليونانية الرومانية
الحديثة. الطبية النصوص عىل للعثور جيًدا مكانًا لذلك، نتيجة وكانت، املهرة بأطبائها
إسحاق بن ُحننَي كتاب من نُسٌخ عليه؛ العثور أمكنه ما أفضل ومعه قسطنطني عاد
الغذائية والحمية والحمى البول عن وكتب «الكامل»، املجويس وكتاب «إيساغوجي»،
«الحاوي» وكتاب ،(٩٧٩ سنة (تويف اإلرسائييل سليمان بن إسحاق اليهودي للباحث
عن وأطروحة ،(٨٩٥–٩٧٩) الجزار القريواني للطبيب للمسافرين طبي ودليل للرازي،
من كثريًا ترجم قد نفسه هو يكون أن املحتمل من «الِجماع». تُسمى الجنيس، االتصال
أشار نفيس مرض وهو السوداوية، عن كتابًا أيًضا وجلب الالتينية. إىل الكتب هذه
النصوص هذه أصبحت املناطق».8 هذه يف جدٍّا «ُمستِرشيًا كان أنه إىل بحزن قسطنطني
إصدار مع لقرون، ُمؤثِّرة وستظل كافة. أوروبا أنحاء يف الطبي الدرايس املنهج أساس
فكرة أي لنا قسطنطني يرتك لم .١٥٣٦ سنة وبازل ،١٥١٥ سنة ليون يف مطبوعة نسخ
لجلب حياته تكريس إىل دفعه الذي وما االستثنائي، األمر بهذا قيامه وراء السبب عن

دوافعه. بشأن التخمني إال يسعنا وال يعرفها؛ بالكاد كان قارة إىل الطبية املعرفة
املدينة، أساقفة كبري عىل يتعرف أن يجب كان سالرينو، يف قسطنطني استقر بعدما
هذه يف بهم التقينا الذين الباحثني من كثري وكشأن بالطب. ولعه شاركه الذي ألفانو،
فكرية اهتمامات لديه موهوبًا، باحثًا كان فقد عادية؛ غري شخصية ألفانو كان الرحلة،
وذات ثرية عائلته كانت والعلوم. الالهوت وعلم والعمارة الكالسيكي األدب ت ضمَّ ُمنتقاة
شاعًرا ألفانو كان يُقدَّم. كان تعليم أفضل عىل بالحصول ينتفع أن له ضمن مما نفوذ؛
ُمؤيِّدي مقدمة ويف موهوبًا طبيبًا أيًضا وكان جديدة، كاتدرائية بناء عىل أرشف بارًعا،
قدَّم شاب، وهو للقسطنطينية زيارته أثناء اليونانية اللغة أتقن بعدما الطبية. املدرسة
يف عليه حصل قد يكون ربما نص وهو اإلنسان»، طبيعة «حول يُسمى لنص ترجمة
عمل عن عبارة النص هذا كان املقدس. بيت إىل الحج شملت والتي الرشق، يف أسفاره
الحالية)، (حمص إيميسا أسقف نيميسيوس، الرابع القرن يف كتبه النطاق، واسع فلسفي
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لرتجمته، تقديمه إطار يف وأرسطو. وأفالطون جالينوس بكتابات بشدة ُمتأثًِّرا كان الذي
األفكار عن بها ليُعربِّ جديدة التينية تقنية مفردات حصيلة استحداث عملية ألفانو بدأ
كان تقريبًا، نفسها الزمنية الفرتة يف نيميسيوس. أطروحة يف دة امُلعقَّ والفلسفية العلمية
املؤكد فمن مًعا؛ تعاونا قد الرجالن يكون وربما «إيساغوجي»، كتاب يُرتِجم قسطنطني
الذي ألفانو، أمد بشأنها. مًعا يتحدثوا أن يُمِكنهم التي األمور من كثري لديهم كان أنه
فدفع املايل، بالدعم قسطنطني أيًضا، الكنيسة ونفوذ عائلته ونفوذ ثروة له يتوفر كان
وشعوًرا بدوره، «الكليات». امُلسماة الضخمة، الطبية املجويس ملجموعة ترجمته ُمقاِبل له
مجموعة قسطنطني قدَّم صديقه، منها يُعاني كان التي الصحية املشكالت إزاء بالقلق
يف الطب دراسة يف ثورة إحداث يف مًعا الرجالن وبدأ املعدة. أمراض حول النصائح من
اليونانية املعرفية الثروة لجلب جديدة التينية مصطلحات فاستحدثا وخارجها، سالرينو

الغربية. أوروبا إىل العربية
دير رئيس ديسيديريوس، ومنهم النفوذ، ذوي األصدقاء من كثري أللفانو كان
خمسينيات يف سالرينو مدينة ديسيديريوس زار عندما االثنان التقى مونتيكاسينو.
اهتماماتهما عىل ارتكزت عالقة فجمَعتهما الطبي؛ العالج ي لتلقِّ عرش الحادي القرن
إىل معه بالعودة ألفانو ديسيديريوس أقنع ُمقرَّبنَي. صديَقني وصارا املشرتكة الفكرية
الوقت ذلك يف ألفانو أن الظن أغلب الوقت. لبعض هناك الدراسة أجل من مونتيكاسينو،
املمكن من يكن لم أيًضا. هناك إىل ينتقل أن ينبغي أنه قسطنطني عىل اقرتح الذي هو
بوصفها ذهبي، بعرص تنعم كانت مونتيكاسينو فمدينة ذلك؛ من أفضل وقتًا يتخريَّ أن
يف العمل فرصة أن بد ال بأرسها. أوروبا يف تأثريًا األكثر املقام الرفيعة الدينية سة امُلؤسَّ
ُمحاًطا امُلتميِّز، مونتيكاسينو) إىل (نسبة الكاسيني املخطوط مقر بالعمل، الحافل املنسخ
ناهيك مجانًا، املتاحة واألقالم والحرب الرَّق مثل العملية، التجهيزات وبكل آخرين بباحثني
كان أنه ذلك، كل من األهم تُقاَوم. ال فرصة كانت ملساعدته، النساخ من جيش عن
إطاًرا ويستخدمها باملكتبة املوجودة الطبية املخطوطات يدرس أن بمقدوره سيُصِبح
كانت قسطنطني أن أيًضا املحتمل من الالتينيني. القرَّاء أجل من لرتاجمه تحضريه عند
نعرف ال الرهبان. طائفة من جزءًا يُصِبح أن يف رغبته وراء تقف دينية أسباب تدفعه
أو إيطاليا، يف قضاها التي الفرتة أثناء ما مرحلٍة يف اإلسالمية الديانة ترك قد كان ما إذا
يف املسيحية الطوائف من العديد يوجد كان فقد مسيحيٍّا؛ ُولِد قد الواقع، يف كان، ما إذا

الوقت. ذلك يف أفريقيا شمال
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قسطنطني أن بد وال أيام، عدة تستغرق مونتيكاسينو إىل سالرينو من الرحلة كانت
كابوا، إىل طريقه يف بنابويل يمر كان الذي بوبيليا، ِفيا طريق عىل رحلته يف رشع قد
عىل جاثًما أميال، بُعد عىل الدير رأى لعله شماًال. التينا ِفيا طريق سلك هناك، ومن
يف بندكتي سانكتي تريا إلقليم نة امُلحصَّ والقرى املزارع عىل وُمطالٍّ الصخرية تلته قمة
الضخم الدير مجمع بوابات دخل لعله للتل، ُمضٍن صعوٍد بعد باألسفل. لريي وادي
البيزنطيون والحرفيون اإلنشاء، تحت كانت التي الجديدة البازيليك كنيسة بموقع ومرَّ
الربونزية األبواب أن ا جدٍّ املحتمل ومن والحيل. واملنسوجات الُفَسيفساء بأشكال يُزيِّنونها
ُركِّبت قد كانت بالفضة، مة ُمطعَّ بلوحات القسطنطينية يف يًصا ِخصِّ ُسبَكت التي الهائلة،

بالفعل.
كل خطَّط الذي ديسيديريوس للقاء قسطنطني اقتيد وصوله، بعد ما وقٍت يف
من ونسخة ألفانو، من توصية خطابات الدير رئيس إىل قسطنطني فقدَّم الروعة. هذه
أكمل مونتيكاسينو، يف قسطنطني وجود أثناء «إيساغوجي». لكتاب الجديدة ترجمته
طبي نص أول وبوصفه لديسيديريوس. وأهداه «الكليات»، كتاب وهو مرشوعاته، أكرب
للجدل. ُمثريًا كان أيًضا ولكنه األهمية، غاية يف الكتاب كان الالتينية، باللغة شامل
لعيل الطبية»، الصناعة «كامل كتاب إىل استند قسطنطني نص من كبريًا قدًرا أن فمع
اإلطالق؛ عىل أمينة ترجمة يُشكِّل ال فإنه ،(٩٨٢ عام نحو (تُويف املجويس العباس بن
أخرى. مواضع يف بديلة بمصادر باالستعانة وُمستفيض املواضع بعض يف ُمقتِطع فهو
أدرجها، التي األخرى املصادر ُمؤلِّفي حتى وال املجويس، ذكر عىل قسطنطني يأتي ال
إشارات كل للكتاب، تنقيحه أثناء أيًضا، وحذف ابتكاره.٦ من أنه عىل يُقدِّمه كأنه ويبدو
قائمة فيها أورد للرتجمة مقدمة وضع ذلك عن وعوًضا سابقني، عرب علماء إىل املجويس
اإلسهام بالفعل طامًسا اإلسكندري؛ الدرايس املنهج يتضمنها التي عرش الستة بالكتب
املؤرخني اتهامات إىل أدَّى هذا أن يف عجب وال جالينوس. أهمية عىل ًدا وُمشدِّ العربي
أن ُمتعِمًدا يُحاِول كان قسطنطني كأن يبدو األمر ولكن الفكرية، بالرسقة له املعارصين
يُحاِول يكن ولم أوروبا، يف قبوله فرص من يُعظِّم حتى للنص العربية األصول يُخفي
حيث إيطاليا جنوب يف وبخاصة األخرية، السياسية فاألحداث لنفسه. ملكيته يدعي أن
املوقف أن تعني كانت والدمار، الوفيات من كبري قدر يف «الساراسني» هجمات تسبَّبَت
أخرى، جهة من لهم. القبول من كبري قدر عىل ينطوي يكن لم املسلمني تجاه العام
أيًضا املحتمل من لذا الهلِّينستي؛ التقليد من الوقت ذلك يف إيطاليا يف الطبية املعرفة أتت
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الغريب من أنه غري السائدة. األفكار مع عمله تواُفق لضمان يسعى كان قسطنطني أن
األصول من بدًال قديمة، نصوص من عربية نُسًخا يُرتِجم أن عام بوجه اختار قد أنه
د وشدَّ ُمؤلِّفيها أخفى ذلك بعد أنه رغم عليها، تتفوق أنها اعتقد أنه بد فال اليونانية،
عىل الضوء يُسلِّط الثقافية األولويات يف امُلحريِّ التشابك هذا اليونان.٧ إىل انتمائها عىل

الوقت. ذلك يف واإلسالم أوروبا بني العالقة تعقيد مدى
اليهودي الطبيب وهما لهم ترجم الذين الُكتَّاب من فقط اثنني اسم قسطنطني يذكر
معلوماته من كبريًا قدًرا أخذ بدوره الذي اإلرسائييل، سليمان بن إسحاق يعقوب أبو
أصبح حيث الالتينية إىل اسمه قسطنطني حوَّل الذي إسحاق، بن وُحننَي جالينوس، من
وكيَّف ترجمها التي األعمال عناوين من كثريًا اليونانية إىل ل حوَّ كذلك إيوهانيتيوس.
(يعني «الكليات» كتاب عىل خاصة بصورة هذا وينطبق الالتيني. للجمهور محتوياتها
الصناعة «كامل املجويس لكتاب األسايس الهيكل إىل استند الذي الفنون»)، «كل باليونانية
مأخوذة علمية مادة لصالح إياها حاذًفا األصل من كبرية أقساًما يُغِفل ولكنه الطبية»،
ولكنه باألصل صلة ذا عمًال فيجعله الطب، يف أدبيٍّا نقاًشا ويُدِخل أخرى أطروحات من
يف العاصفة أثناء املخطوط ر ترضَّ إذ رضورة؛ جزئيٍّا هذه كانت كبريًا. اختالًفا مختلف
األخرية، األقسام من قليل وينقصه كامل غري كان لذا إيطاليا؛ إىل أفريقيا من الرحلة
عميل درايس منهج بوضع ُمنشِغًال كان قسطنطني أن أيًضا ذلك أسباب من كان ولكن
الصدفة قبيل ومن األصلية. للنصوص أمينة تراجم بتقديم وليس األطباء، شباب لتعليم
عىل يُستخدم كان ولكنه امُلختِلطة، واملعاني باألخطاء أيًضا ميلء «الكليات» كتاب أن
«الكليات»، لكتاب مخطوطة نسخًة أن امُلذِهل ومن الطب. أساسيات يف دليًال واسع نطاق
الحادي القرن أواخر يف نفسه قسطنطني عليها وأرشف مونتيكاسينو َمنسخ يف أُنتَجت
الباحثني من كثري قرأ الهاي. يف امللكية املكتبة يف اآلن موجودة وهي باقية، ظلَّت عرش،
الفلسفة أعمال يف وبخاصة الالحقة، القرون يف منه واقتبسوا «الكليات» كتاب األوروبيني
وكذلك، باريس، يف وجوده أثناء ربما نسخة، عىل موريل دانيال حصل فقد الطبيعية.
أوروبا، أرجاء يف انتشاره إىل باإلضافة باستفاضة. منه الباثي أديالر اقتبس سنرى، كما
ضخم، تأثري له وكان السالريني الدرايس املنهج من أساسيٍّا جزءًا «الكليات» كتاب أصبح
جزءًا يكونا لم املوضوع هذا يف كتابنَي قسطنطني أدخل إذ الترشيح؛ دراسة عىل بخاصة

الجالينوسية. النصوص من مأخوذ ولكنه للمجويس، األصيل العمل من
أوروبا. يف توافرت التي الترشيح عن األوىل الكالسيكية النصوص هي تلك كانت
الكنيسة كانت إذ للغاية؛ محدودة سالرينو يف للطالب املتاحة الترشيح نصوص وكانت
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مع الدرايس. املنهج من يُستبعد الطب من الجانب هذا وكان الترشيح، دراسة من تستاء
يرشحون امُلعلِّمون أضحى قسطنطني، تراجم ظهور ومع التغيري، بداية هذه كانت ذلك،
سنويٍّا.٨ حدثًا أصبح ما رسعان أمر وهو الخنازير، ترشيح طريق عن لطالبهم الترشيح
الشفاء» «طريق وكان الترشيح، من النوع لهذا سجل أقدم كوفو امُلعلِّم يُدعى طبيب كتب
بدائية، وأكثرها املوضوع، هذا تتناول نصوص أربعة من ُمؤلَّفة مجموعة من نص أول
تفصيًال أكثر الثاني النص كان الخنزير». «ترشيح باسم ُمجتِمعة تُعرف وأصبحت
بقيت «الكليات». قسطنطني كتاب يف تُرِجم كما الجالينويس الترشيح عىل بشدة واعتمد
بعد حتى للترشيح، مقدمًة يستخدمونها الطالب وظل املخطوطات هذه من عديدة نسخ
السادس القرن يف املوضوع يف تغيريًا البرشية الُجثث عىل فيزاليوس عمل أحدث أن
الطبيعة يف ينظرون كانوا السالرينيني األطباء أن الترشيحية اإليضاحات هذه تُبنيِّ عرش.
إليهم وصلت التي املحدودة املعلومات عىل تبرصُّ دون يعتمدون يكونوا ولم بأنفسهم،
الجالينوسية، وبخاصة القديمة، الطرق إىل يرجعون وكانوا واإلسكندرية، بيزنطة من
خطية تسجيالت عن عبارة باألساس هو الخنزير» «ترشيح نص كان الدراسة. يف
درايس فصل أمام الخنازير جثث يشقون وهم سالرينيون ُمعلِّمون ألقاها ملحارضات
كانوا عرش، الثاني القرن منتصف بحلول األطباء، أن إذن، الواضح، من بالطالب. ميلء
أنه، ا حقٍّ االنتباه يسرتعي مما أن غري تدريبهم. من جزءًا بوصفه الترشيح يدرسون
١٥٠ق.م العاَمني بني إلنسان رسمي ترشيح ثمة يكن لم للترشيح، الطويل التاريخ يف
أنه غري بولونيا. جامعة يف املأل عىل جثة ألول الترشيح أُجري عندما ميالدية، و١٣١٥
أصبحت قد الوفاة سبب الكتشاف الجثث ترشيح عمليات كانت قسطنطني، زمن يف
املقدس، الروماني اإلمرباطور أعلن ،١٢٣١ عام ويف إيطاليا. يف األقل عىل شائعة، شبه
كل األقل عىل واحدة مرة املأل عىل البرشية الجثث ترشيح يجب أنه الثاني، فريدريك
امُلثري ومن أخرى. مسألة فهو يحدث لم أم بالفعل ذلك حدث وسواء أعوام. خمسة
الحاجة حدته من قلَّل قد كهذه ممارسة من املجتمع لدى الطبيعي النفور أن لالهتمام
فمن لدفنها. الديار إىل قلوبهم إعادة يمكن حتى الصليبيني، من القتىل جثث إعداد إىل
عن الطبيب إقصاء إىل العليا والقردة الخنازير مثل حيوانات استخدام يؤدي أن املمكن
والسبيل السالرينيون. الترشيح وُمختصو جالينوس بنيَّ كما فحسب، السليم التشخيص
والنظر فتحه هو تستنزفه التي واألمراض البرشي الجسم أرسار اكتشاف إىل الوحيد

النهضة. عرص يف إال السائد النهج يُصِبح لم هذا ولكن داخله،
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برسعة ُمتداَوًال وصار دائمة، أهمية «الكليات» لكتاب فيه أصبح الذي الوقت يف
أكثر تُصِبح أن «إيساغوجي» لكتاب قسطنطني تراجم شأن من كان سالرينو، خارج
أبقراط لكتابَي جديدة برتجمة عرش، الثالث القرن يف ُمزَجت، عندما سيما ال تأثريًا،
واحدة بيزنطيتنَي، وأطروحتنَي عليهما جالينوس وتعليقات املعرفة»، و«تقدمة «الفصول»
باسم ُعرَفت والتي النصوص، من املجموعة هذه شكََّلت النبض.٩ عن وأخرى البول عن
التالية. الخمسمائة السنوات مدى عىل الغربية ألوروبا الطبي الدرايس املنهج «أرتيسيال»،
معلومات إليه ُمضيفة القائم، الطبي التقليد إىل النصوص من املجموعة هذه استندت
هيكليٍّا تنظيًما ُمنظًَّما املعرفة فروع من فرع إىل تحوََّلت كاملة وحدة تشكل لة ُمفصَّ
حجر هو الالتينية، إىل يُرتَجم عربي طبي نص أول «إيساغوجي»، كتاب كان ُمنضِبًطا.
سالرينو، يف عيشه أثناء قسطنطني ترجمه الذي الكتاب، كان «أرتيسيال». ملجموعة الزاوية
إسحاق بن ُحننَي قدَّمه الذي الطب»، «فن جالينوس كتاب من لة ُمعدَّ نسخة عن عبارة
كتاب مثل ولكنه، مبارش، انتقال خط يُشكِّل فكان الطب»؛ يف «مسائل باسم وعنونه
قسطنطني كان ًدا، وُمجدَّ شاملة. ترجمة وليس ُمتفرِّقة، مختارات عن عبارة «الكليات»،
أسئلة عىل ُمعتِمًدا ُحننَي نص كان إذ الحوار؛ فحذف العربي. املصدر مع تعامله يف قاسيًا
كذلك املحارضات. إللقاء أنسب هو قائمة شكل عىل بهيكل عنه واستعاض وأجوبة،
تعد لم إنها حتى بالغ نحو عىل اآلخر بعضها وعدَّل األقسام بعض ترجمته يف أغفل
لدراسة ر ُمتطوِّ تقليد ذات لثقافة أهمية يُشكِّل كان ذلك لعل اإلطالق. عىل معنًى ذات
أوروبا.١٠ يف «إيساغوجي» كتاب مسار أمام عائًقا يُشكِّل لم أنه املؤكد من ولكن الطب،
ما ورسعان اإلطالق، عىل معلومات وجود عدم من أفضل كانت الدقيقة غري فاملعلومات
شارتر مدينة يف الباحثون كان ١١٥٠ عام فبحلول مدينة؛ إىل مدينة من النسخ انتقلت
يف الطبية للمدارس أساًسا اعتُمَدت ،١٢٧٠ عام وبحلول عليها، تعليقات بالفعل يكتبون

وغريهما. ونابويل، باريس جامعتَي
مع يتعامل ألفانو كان للرتجمة، الطموح بمرشوعه مشغوًال قسطنطني كان بينما
لها يكون أن شأنها من تغيريات سالرينو؛ يف السياسية الساحة عىل امُلزلِزلة التغيريات
مغادرة توقيت واضًحا ليس الغربية. أوروبا بقية إىل املعرفة انتقال عىل وخيمة عواقب
املحتمل من ولكن مونتيكاسينو، به تنعم كانت الذي للسالم طلبًا للمدينة قسطنطني
الذين النورمانديون، وهم ُمؤثِّرة؛ أضحت التي الجديدة للقوة نتيجة كان ذلك أن ا جدٍّ
لهؤالء حافلة فرتة كانت وحيش. حصار بعد ،١٠٧٧ عام يف عليها واستولوا سالرينو غزوا
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قد كانوا الذين الفايكينج غزاة نسل من امُلنحِدرين بالنشاط، امُلفَعمني الطموحني القوم
عندما عرش، الحادي القرن ستينيات يف قرون. ببضعة ذلك قبل فرنسا شمال يف استقروا
كثريون كان بريطانيا، نحو القناة، عرب الشمال، صوب بتعطش التطلع الفاتح ويليام بدأ
اللومبارديني، لصالح مرتزقة بصفتهم للقتال جنوبًا مضوا قد النورمانديني رفاقه من
الفرسان كان إيطاليا. جنوب يف البيزنطيني عن باالستقالل الظَفر يُحاِولون كانوا الذين
عىل ساعدوهم إذ مُلستخِدميهم؛ الكبرية فائدتهم وثبتَت قتالية بمهارة يتمتعون النورمان
اتخاذ يف وبدءوا بأراٍض، اللومبارديون فكافأهم الحملة. يف واالنتصار البيزنطيني مقاومة
السكان مع ُمصاَهرة عالقات وأقاموا هناك فاستقروا لهم؛ موطنًا وكاالبريا بينيفنتو
تجىل موقف ويف بهم. الخاصة معاقلهم وشكَّلوا املحيل املجتمع يف واندمجوا املحليني
ولم ُمحتلني. غزاة صاروا وأخريًا ُمعتدين، إىل امُلنِقذون ل تحوَّ التاريخ، يف كثرية مرات
الذي نفسه، البابا حماية مهمة النورمان الفرسان إىل أُسِند حتى طويل وقت يمِض
وصقلية. وكاالبريا أبوليا دوقيات بمنحه ،١٠٥٩ عام يف جيسكارد، روبرت قائدهم كافأ
أنهم تماًما واضًحا كان فصاعًدا، الحني ذلك فمنذ النورمان؛ تأثري املنحة هذه َلت بدَّ
اثنَي بني السادس االبن جيسكارد، وكان ليحكموا. وإنما فحسب، لالستقرار يأتوا لم
أو «املاكر» ب ب يُلقَّ أهمية، ذي غري نورمانيٍّا نبيًال كان الذي هوتفيل، لتانكريد ابنًا عرش

ييل: كما كومنينا آنا (واألمرية) البيزنطية املؤرخة وصفته وقد «الثعلب».١١

جسوًرا، ُمقاِتًال كان الخسة؛ غاية يف وعقل ُمتعجِرفة شخصية صاحب إنه
من ملساعيه رادع ال ونفوذهم؛ عظام رجال ثروة عىل هجماته يف جدٍّا بارًعا
رجًال كان الجدل. تقبل ال بحجة النقد نفسه عن يدفع غاياته، تحقيق أجل
ُمتورِّدة، برشة ذا وكان ِبنية؛ الرجال أكرب حتى يفوق نحٍو عىل الجثة، ضخم
إن يقولون … الرشر تقذفان تكادان وعيننَي عريَضتني، وكتَفني أشقر، وشعر

يفرون.9 اآلالف عرشات تجعل كانت روبرت صيحة

جنوب وتوحيد إخضاع مهمة يف جيسكارد انغماس يف ُمفاجأة ثمة ليس هذا، ضوء عىل
استوىل أن وبعد هوتفيل. روجر أخيه، جانب إىل صقلية، غزو إىل باإلضافة إيطاليا،
منها اتخذ اإليطايل، الجنوب يابسة عىل باقية ُمستِقلة مدينة آخر سالرينو، عىل روبرت
غزوه. ساند قد كان الذي ألفانو، بمساعدة جديدة، كاتدرائية بناء يف ورشع له عاصمة
تحوًال بذلك ُمحِدثني التالية، سنة املائة طوال إيطاليا جنوب عىل النورمان سيطر
وبلدانهم القارة جنوب بني قوية روابط وُمشكِّلني أوروبا، يف القوى تواُزن يف هائًال
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(الذي روجر وأخوه جيسكارد عنيَّ بها. وثيق اتصال عىل بقوا التي الشمال، يف األصلية
النورمان من رفاقهم لروبرت) اسميٍّا تابًعا يزال ال ولكنه لصقلية، حاكًما حينذاك صار
الدين رجال مىض بينما والصقلية، اإليطالية الكنائس يف مناصب يف وفرنسا إنجلرتا من
امللوك، بالط عىل ذلك وانعكس نورماندي. يف بيك مثل أديرة يف الدراسة إىل الجنوبيون
والفلسفة، اليونانية اللغة لدراسة إيطاليا جنوب إىل مرة من أكثر سالزبري جون فسافر
عديدة إنجليزية أسماء يوجد سالرينو، ويف بالريمو. يف للدراسة آخرون باحثون وذهب
أيًضا انفتحت أن طبيعيٍّا أمًرا وكان هناك.10 درسوا الذين لألطباء املخطوطات قوائم يف
من تاجر وزار سالرينو، يف واحد إنجليزي لتاجر سجالت يوجد إذ التجارة؛ روابط
ذلك قبل أُضيف قد كان الذي كانرتبري، يف بيكيت توماس القديس مزار برينديزي
الكتب، ق تدفُّ أيًضا الصالت وكفلت إيطاليا. جنوب يف القديسني تقويم إىل قصرية بفرتة
فانتقلت استخدامها، يسهل كي مجموعات يف مًعا قسطنطني تراجم ُجمَعت ما ورسعان
بل الربية، فرنسا غابات وعرب األلب، جبال فوق اإليطالية، الجزيرة شبه عرب شماًال
الطاوالت عىل امُلنكفئون اخ، النسَّ نقش إنجلرتا. إىل امُلضطِرب الرمادي البحر عرب حتى
خزائن يف ُوضَعت نُسًخا الشحم، من املصنوعة الشموع للهب امُلهتز األصفر الضوء يف

الجامعات. يف الطب لتدريس دراسية كتبًا بوصفها واستُخدَمت املكتبة
وضع ن تحسَّ سالرينو، إىل لجيسكارد ر امُلظفَّ الدخول عىل عقود بضعة مرور بعد
الحملة يف املقدسة األرض صوب أوروبا شمال الرجال آالف مغادرة مع النورمان
مسار يف طبيعيتنَي توقُّف محطتَي إيطاليا وجنوب صقلية كون مع األوىل، الصليبية
أيام منذ الكبري الحجم بهذا ترحال ثمة قبُل من يكن لم الرشق. إىل امُلتِجهة الرحلة
قد كان الذي نفسه الجذري التحول من جزءًا الصليبية الحملة كانت الروماني. السالم
ل تحوُّ إسبانيا، يف التقليدية اإلسالمية املناطق يف جنوبًا يتحرك املسيحي النفوذ شهد
ينفتح، األوروبي العالم كان واملجتمع. والسياسة الثقافة عىل وحاسم عميق أثر له كان
فقد سالرينو. يف تغيريات األخرى هي الصليبية الحملة وأحدثت عضالته. ويستعرض
طريق يف هناك العالج املقدسة األرض من العائدين الجرحى الرجال من مئات ى تلقَّ

الطب. يف للتميز مركًزا كونها حيث من املدينة سمعة عزَّز مما ديارهم؛ إىل عودتهم
يف عرش، الحادي القرن من األخرية األعوام يف ما وقٍت يف قسطنطني مات
قاعة يف عمله وأزو، أفالسيوس جون الدير، يف تالميذه واصل وفاته، وبعد مونتيكاسينو.
األوسع، العالم يف بنفَسيهما، قدَّماها التي والرتاجم تراجمه ترويج عىل وساعدا النسخ،
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لحقت التي اإلصابات من سالرينو يف العالج يتلقى نورماندي دوق الثاني روبرت :2-6 شكل
األوىل. الصليبية الحملة يف يُقاِتل وهو به

وأرسل «الكليات» كتاب ترجمة أفالسيوس أنهى بهما. خاصة طبية أطروحات وكتبا
باحثون، بدأ حيث سالرينو، إىل أخرى وترجمات «إيساغوجي» كتاب ومن منه، نسًخا
كانت النصوص. هذه عىل تعليمية وأدلة تعليقات كتابة عرش، الثاني القرن أوائل يف
صة امُلخصَّ الدراسية الكتب من ُمنظَّمة مجموعة إىل ُمتحوِّلة تتطور «أرتيسيال» مجموعة
عام ففي إليها. ونُقَلت للتعليم أخرى مراكز إىل أُضيَفت الوقت، وبمرور للتدريس؛
يف دراسيٍّا كتابًا وعرشون ستة هيلدسهايم أسقف لدى كان املثال، سبيل عىل ،١١٦١
أرسطو، بجهد االهتمام تجدَّد نفسه، الوقت يف لقسطنطني. تراجم كان أغلبها مكتبته؛
سالرينو. من باحث وهو أُرسو، هو واحد شخص جهد إىل كبرية بدرجة ذلك ويرجع
والتفكري التجريب وعىل الطبيعي، للعالم السليمة املالحظة عىل أرسطو إرصار شأن من
تدريس يكن ولم تقريبًا، الفكرية الحياة جوانب كل عىل عميق تأثري له يكون أن النقدي
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الطب دراسة ارتقت أوروبا، أنحاء كل يف الجامعات ظهور فمع هذا. من استثناءً الطب
بالتكامل الحرة، للفنون الدرايس املنهج من وجزءًا أكاديميٍّا، نظريٍّا فرًعا لتُصِبح تدريجيٍّا

سليمة. نصية أُُسس إىل واستناًدا األرسطية الطبيعية الفلسفة مع
الرتكيز يف جالينوس، حذو يحذون الطب، ُمعلِّمو بدأ املدن، من وغريها سالرينو، يف
عليهم ينبغي الذي العالج نوع لتحديد اكتشافاتهم واستخدموا األمراض ُمسبِّبات عىل
إىل يُعزى املرض كان السابق، يف املرض. دراسة يف تماًما جديدة طريقة كانت وصفه.
املالحظة أعاقت أفكار وهي املريض؛ عىل استحوذت رشيرة أرواًحا أن أو الرب، غضب
املمارسة؛ عىل يقترص آيل، فن مجرد الطب يعد لم املنطقي. واالستقصاء العقالنية
ازدياد مع األخرى. الطبيعية العلوم جانب إىل مكانه يأخذ أن بمقدوره أصبح فحينذاك
املرجعية األدلة من بدًال والدراسة، للتعليم — تحليلية دراسية كتبًا لتشمل الطبية املؤلفات
من ُمتِسًقا ُمنظًَّما فرًعا فأصبحت — املاضية الحقبة يف موجودة كانت التي البسيطة
شأنها من أفكار واألفكار؛ املراجع من عامليٍّا بها ُمعرتَف مجموعة عىل يستند العلم، فروع
بدأ الوقت، بمرور جديدة. اكتشافات إىل والتوصل جديدة نصوص ترجمة مع تتغري أن
الدراسة وتنامت «أرتيسيال»، مجموعة يف األخرى قسطنطني تراجم من بعض إدراج
تمايًزا تمايزوا الذين الطب، ُمماِريس مكانة يف تأثريًا أحدث بدوره وهذا وازدهرت. الطبية
باتباع الطالب يُلِزم للتأهيل، رسمي نظام فنشأ ُمتعلِّمني. وغري ُمتعلِّمني بني ُمتزاِيًدا
وكان عديدة، سنني تستغرق الطب دراسة كانت «أرتيسيال». مجموعة يف امُلحدَّد املنهج
عرش، الثالث القرن منتصف بحلول نسبيٍّا. محدوًدا املنهج يستكملون الذين الطالب عدد
منهًجا يبدءوا أن لهم يُسَمح أن قبل أعوام لثالثة املنطق يدرسوا أن الطالب عىل كان
العملية الدراسة من عاًما يُكِملوا أن عليهم كان ذلك، وبعد أعوام. خمسة مدته دراسيٍّا
نجاحهم، حال ويحصلوا، االمتحان إىل يتقدموا أن يُمِكنهم فقط حينئٍذ ل. ُمؤهِّ طبيب مع
بإمكان كان ولكن بالفعل، ما نوًعا األطباء عدد ازداد باملمارسة. رسمي ترخيص عىل
يف الناس غالبية استمر لذا خدماتهم؛ عىل الحصول املدن أهل صفوة من فقط قليلة قلة

الدارسني. غري املحليني املمارسني ونصائح باألعشاب العالج عىل االعتماد
ديسقوريدوس كتاب عىل األصل يف امُلعتِمدة العالجات، هذه من مجموعات كانت
من كل احتياجات لتُناِسب وتُعدَّل إليها ويُضاف لقرون، ُمتداَولة الطبية»، املواد «عن
رئيسيتان، نسختان تُستخدم كانت عرش، الثاني القرن يف سالرينو يف يستخدمها. كان
وكانت إنستانس»، «سريكا اسم تحمل األوىل نفسه؛ املخطوط يف مًعا تجدهما ما عادًة
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تصنع عالجات، أو الطبية»، «األعشاب عىل وتُركِّز الطبية» املواد «عن كتاب طريقة عىل
أو نيكوالي» «أنتيدوتاريوم تُدعى فكانت الثانية النسخة وأما فقط، واحدة مادة من
ُمركَّبة ألدوية الوصفات من املعالم ُمحدَّدة غري مجموعة عن عبارة وهي «األقراباذين»،
أو معدن أو نبات كل إنستانس» «سريكا كتاب يصف املكونات. من العديد عىل تحتوي
والعنارص. للدرجات جالينوس نظام حسب خصائصه إدراج مع بالتفصيل فطر أو جذر
حارٍّا كونه حيث من الثانية الدرجة «يف يقع بأنه الحبَّهان يُصنَّف املثال، سبيل عىل
وقد والرطوبة. الربودة من يُعانون الذين الناس لعالج جيد أنه يعني ما وهو ا»، وجافٍّ
إىل التوازن إلعادة املادة من الصحيحة الكميات وصف من األطباء النظام هذا مكَّن
صيغة أنجح بالترييوس ماتيوس يُدعى سالريني باحث كتب للمريض. األربعة األخالط
بعض يف الرئيسية. األوروبية اللغات كل إىل تُرجَمت إنستانس»، «سريكا كتاب من
يف منه نسخة لديهم يكون أن القانون بموجب الصيادلة عىل يُشرتط كان األماكن،

مخطوطاته. من ا جدٍّ كثري بقاء املستغرب من ليس لذا متاجرهم؛
يأتي نصفها األدوية، من ضخمة لتشكيلة لة ُمفصَّ وصفات «األقراباذين» يُدِرج
وُمنوًِّما: ًرا ُمخدِّ يُستخَدم ُمنوِّم»، «إسفنج وصفة هي ها «الكليات». كتاب من مبارشة

[البنج الجوسكيام عصري من كل من أوقية ثم ثيفا، من األفيون من أوقية خذ
والشوكران الخس وبذور األسود الُعليق وتوت الناضج غري والتوت األسود]
إسفنجة مع وعاء، يف هذا كل ضع الشجري. واللبالب واللفاح والخشخاش
عرِّضه العذبة. املياه مع أبًدا تالمست قد تكون ال حتى البحر من للتوِّ مأخوذة
يُستهلك حتى قيًظا] الصيف أيام [أشدِّ الكلب أيام أثناء للشمس الوعاء] [أي
عىل وضعها ساخن بماء برفق بلِّلها اإلسفنجة، استخدام تريد عندما يشء. كل

رسيًعا.11 يغفو وسوف املريض، منخاَري

غري من ولكن الجانبية، اآلثار أنواع جميع الغريب الخليط لهذا يكون أن يمكن كان
األكثر الزهراوي بوصفة تُذكِّرنا فهي ذلك، ومع منها. واحًدا النوم يكون أن ح امُلرجَّ
يف املذكورة العالجات كل بني من واألفيون. القنب يف مغموسة إسفنجة للتخدير؛ نجاعة
لجالينوس»، العظيم «الرتياق هو االدعاءات أكرب يدَّعي الذي العالج فإن «األقراباذين»،
ويبدو نفسه جالينوس هو ابتكرها من أن ويُفرتَض األمراض، كل تشفي سحرية جرعة
والصداع والرصع الدماغية السكتة تشمل الحاالت، من ُمذِهلة طائفة لعالج فعالة أنها
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رسم مع إنستانس» «سريكا الشائع الكتاب من مخطوطة نسخة من صفحة :3-6 شكل
الرتبنتني. لنبات

وكل والقشعريرة والجدري والجذام واملغص والربو واالستسقاء املعدة وألم النصفي
لدرجة للغاية، دة وُمعقَّ ا جدٍّ طويلة املكونات قائمة والزواحف. الثعابني ولدغات السموم،
فعلوا كانوا لو ولكن صنعها، من اإلطالق عىل تمكَّن أحًدا أن تصديق الصعب من أنه
شفاء ُمنفِردين بمقدورهم لكان سمعته، مستوى إىل يرقى العظيم» «الرتياق كان ولو

املحليني.12 السكان جميع
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العالج حدائق كانت طويلة فرتة ومنذ النبات، من هائلة تشكيلة األدوية هذه تطلَّبَت
زراعة حدائق مع جنب إىل جنبًا تُزرع فكانت الرهبانية، للمؤسسات سمة ص امُلتخصِّ
العلمانيني املحليني امُلعاِلجني أن بد ال للرهبان. الطعام تُنِتج كانت التي املنزلية الخرض
مليئة عرش الثاني القرن يف سالرينو وكانت بهم، الخاصة األعشاب حدائق أيًضا لديهم كان
واألعشاب. والخرضاوات الفاكهة لزراعة صة امُلخصَّ والبساتني الصغرية األرض بقطع
إزالتها بسهولة يمكن خشبية هياكل عن عبارة كانت إذ نسبيٍّا؛ صغرية املنازل كانت
والدجاج الخنازير ويُربُّون طعامهم يزرعون الناس معظم وكان آخر، مكان إىل ونقلها
األعشاب حدائق يمتلكون والصيادلة العطارون وكان رشاؤها. بوسعهم كان لو واإلَوز،
ويستكملونها عالجاتهم، لتحضري الالزمة بالنباتات لتزويدهم بهم الخاصة صة امُلتخصِّ

املدينة. تجار من يشرتونها كانوا التي الغريبة بامُلكوِّنات
والعالجات النصائح يُعطني اللواتي الحكيمات النساء من كثري دائًما يوجد كان
طبيبات أيًضا توجد كانت أنه ملحوًظا كان إيطاليا، جنوب يف ولكن املحلية، ملجتمعاتهن
الجانب هذا أن لألىس يدعو ومما ونابويل. سالرينو يف تعليمهن ني تلقَّ ُمدرَّبات ُمتعلِّمات
محدودة استثناءات ومع أخرى، أماكن يف شائًعا يكن لم السالريني الطب من ر امُلتنوِّ
مقدورهن يف يكون أن قبل العرشين القرن حتى ينتظرن أن النساء عىل كان ا، جدٍّ
ماهرات الوسطى العصور يف النساء هؤالء كان كبرية. بأعداد وممارسته الطب دراسة
يف ُمجتِمعًة معارفهن ُرشَحت وقد املرأة؛ وصحة والتوليد النساء طب يف خاصة بصفة
هذه أصول «تروتيوال». باسم ُعرَفت نصوص ثالثة من سلسلة يف عرش الثاني القرن
«تروتا» تُدعى سالرينو من امرأة أن ا جدٍّ املحتمل من ولكن واضحة، غري النصوص
النصوص تُغطِّي اسمها. منحتها ثَم وِمن صنعها يف شاركت قد كانت «تروكتا» أو
واعتماًدا التجميل، ُمستحَرضات حتى بل والوالدة الحمل تشمل املوضوعات من طائفة
الجالينويس اإلطار يف النساء طب أدمجت قسطنطني، ترجمها التي العربية املصادر عىل
ُمرتَجمة نصوص عىل اعتماًدا الناشئ. األكاديمي الدرايس املنهج يف ثَم وِمن لألخالط،
استخدم املرأة، وصحة للِقبالة العملية املعرفة من سنوات يف ُمتجذِّرة ولكنها حديثًا،
ربما رجاًال، بالطبع، منهم، كثريون كان «تروتيوال». نصوص أوروبا أنحاء كل يف أطباء
يتعلق فيما السليمة الدقيقة املعرفة بعض اكتساب يف باالرتياح شعروا قد يكونون

األنثوي. للجسم الغامضة العمل بطريقة
بحلول فإنه الطبية، سالرينو مدرسة إىل للنساء امُلتبرصِّ الدخول عن النظر بغضِّ
فقد األوروبي. الطب يف امُلسيِطر موقعها فقدت قد سالرينو كانت عرش الثالث القرن
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التعليمية مناهجها واستندت مكانها، لتأخذ وبادوفا ومونبلييه بولونيا مثل مدن ارتقت
يف للدراسة يأتون الباحثون ظل سالرينيني. طبيني باحثني وُكتُب قسطنطني تراجم عىل
أن ضمن مما «أرتيسيال»؛ بمجموعة الخاصة الدراسية بالكتب معهم وعادوا سالرينو،
الطبية مدرستها أن غري الوسطى. العصور يف أوروبا يف للطب مهمة بوابة املدينة تظل
لتُصِبح وارتقائها الصاعدة بجامعتها نابويل، جارتها، مدرسة عليها وطغت تدهورت،

إيطاليا. وجنوب صقلية مملكة عاصمة
الساحل عىل أنيقة جميلة مدينة وهي بالريمو، هي لإلقليم السابقة العاصمة كانت
طوال النورمان لحكام الرئييس املعقل هي املدينة هذه كانت لصقلية. الغربي الشمايل
فتحت الحًقا، سنرى وكما امُلتألِّق. العاملي امللكي بالطهم ومقر عرش، الثاني القرن
عودة مع الثقايف للتبادل جديدة سبًال قسطنطني مع البالط لهذا الدبلوماسية العالقات
ولكن وقرطبة. بغداد يف حدث ما يُحاكي ما وهو صقلية، إىل بالكتب لني ُمحمَّ املبعوثني
وليس مبارشة، اليونانية النصوص هذه تُرجَمت لذا باألساس؛ التينية النورمان ثقافة
شأن من وسالرينو. طليطلة يف الحال كان كما وسيًطا، بوصفها العربية اللغة طريق عن
عندما النهضة، عرص أثناء بالًغا دوًرا ليلعب يستمر أن املعرفة لنقل الجديد االتجاه هذا
األصلية اليونانية بلغتها القديمة النصوص عن باجتهاد اإلنساني املذهب علماء فتَّش

عرش. الثاني القرن يف بالريمو يف كانت ذلك بدايات ولكن قدرها، وعرفوا

هوامش

الحالية أملانيا من كبريًا جانبًا (٨٠٠–٨٨٨) الكارولنجية اإلمرباطورية شملت (١)
وآخن. فرانكفورت كانت الرئيسية ومدنها إيطاليا، وشمال وفرنسا

بغداد إىل وأخذوها العرب اكتشفها التي النصوص بني من النصوص هذه كانت (٢)
التاسع. القرن يف

ناحية من سيما ال املشرتكة، القواسم من العديد واألمالفيني الفينيسيني لدى كان (٣)
ثرائهم صنع يف حيويٍّا دوًرا لعبت التي البيزنطية اإلمرباطورية يف التجارية االمتيازات

التجاريَّني. ونفوذهم
بولس عن نُِقل القدَمني» أخمص إىل الرأس أعىل «من الرتكيب هذا أن املحتمل من (٤)

السابع. القرن يف املوسوعات مؤلف األجانيطي،
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أنه تزعم إذ الخيال؛ إىل نزوًعا أكثر بكونها حياته عن األخرى الكتابات تتسم (٥)
من هربًا تونس من وفرَّ املعرفة، عن بحثًا الهند إىل أسفاره يف وصل حتى بعيًدا سافر

زمالئه. يد عىل القتل
الغربية، أوروبا يف به يُعَرف املجويس أصبح الذي االسم وهو عباس»، «هايل كان (٦)
من واحًدا كان بالعبقرية، تفسه الوقت ويف بالغموض تتسم فارس بالد من شخصية
الرشقية، اإلسالمية اإلمرباطورية يف سينا) وابن الرازي جانب (إىل األعظم الثالثة األطباء
قد الطبية» الصناعة «كامل كتاب كان زرادشتية. عائلة من كان أنه عىل اسمه ويدل
قسطنطني يُقدِّم أن قبل واألوردية والعربية العربية إىل وتُرِجم واسع نطاق عىل نُِسخ
«القانون» كتاب ظهر حتى العربي العالم يف طبي نص أهم وكان الالتينية. نسخته

سينا. البن
«فن كتاب من ُحننَي ابن نسخة ترجم «إيساغوجي»، كتاب يف املثال، سبيل عىل (٧)

األصيل. الكتاب من بدًال لجالينوس الطب»
يف البرش، مع ترشيحيٍّا تتشابه التي الخنازير، اآلخر هو جالينوس استخدم (٨)

الترشيح.
وتحديد الِعَلل لتشخيص ونبضهم املرىض بول األطباء استخدم القديم، الطب يف (٩)

األخالط. يف الَخلل فيه يكمن الذي املوضع
يف لجالينوس الطب» «فن كتاب أيًضا أُدِرج الطب، تدريس تطور مع أنه بيَد (١٠)

جنب. إىل جنبًا ني النصَّ قراءة يتسنى حتى «أرتيسيال»؛ مجموعة
واحدة، وابنة ذكور أبناء خمسة األوىل زوجته له فأنجبَت مرتنَي؛ تانكريد ج تزوَّ (١١)
أبناء أكرب روبرت كان األقل. عىل واحدة وابنة أبناء سبعة الثانية زوجته له وأنجبَت
بال بينهم فيما تقاتلوا حيث إيطاليا، جنوب يف اإلخوة غالبية عاش سنٍّا. الثانية األرسة

واألرض. السلطة أجل من هوادة
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الكربى البَهية واملحلة العظمى نية السَّ املدينة وهي بلرم مدينة ذلك فأول
… الدنيا بالد عىل األعىل األعظم واملنرب

ُمحِدقة العظام الشواهق والجبال رشقيِّها يف منها البحر ساحل عىل وهي
… بها

ودقائق بناءاتها يف َمحاسنها بنرش الرُّكبان سارت التي امَلباني ُحسن ولها
هو فالقرص وربض؛ قرص قسَمني عىل وهي ُمخرتَعاتها، وبدائع صناعاتها
أسمطة؛ ثالثة عىل ذاته يف وهو وإقليم بلد كل يف فخُره املشهور القديم القرص
من وكثري رشيفة شامخة ومنازل َمنيعة قصور عىل يشتمل األوسط فالسماط

الكبار. التجار وحوانيت والحمامات والفنادق املساجد
وفواكهها قة ُمتدفِّ جارية وعيونها ُمخِرتقة املدينة جهات بجميع واملياه
وهي العارفني عقول وتبَهر الواصفني تُعِجز حسنٌة وُمتنزَّهاتها وَمبانيها كثرية

للناظرين. فتنة بالجملة

اآلفاق» اخرتاق يف امُلشتاق «نزهة كتاب اإلدرييس،

العودة؟ يف ترغب مكان أي وإىل عجل؟ عىل َمغاِدر أنت أين إىل
إىل افتقار ثمَة ليس واألرجولية؛ السرياكوزية املكتبات لديك صقلية يف

الالتينية. الفلسفة
… [السكندري] هريون للفيلسوف «امليكانيكا» كتاب امُلتناَول يف لديك
أول عن ألرسطو القاطع» «الربهان كتاب … إلقليدس «البرصيات» كتاب
وبلوتارخ وثامسطيوس وأرسطو أناكساغوراس «فلسفات» … املعرفة مبادئ
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يُمِكنك … يدك ُمتناَول يف [أيًضا] هي املشهورين الفالسفة من وغريهم
عليك أعرض أن أيًضا ويُمِكنني الطب، لدراسة ُمكرَّس جيِّد بعمل االستعانة

[نظريٍّا]. الجوية األحوال عن وأخرى ورياضية، الهوتية منشورات

أريستبوس، هنريكوس
١١٦٠ النفس»، «خلود لكتاب اإلهدائي الخطاب

جاء، أين من وال اسمه نعرف ال سالرينو. يف الطب دراسة عىل شابٌّ عكف ،١١٦٠ عام يف
أنه لدرجِة به ا مهتمٍّ الواقع، يف كان، بالفلك. ا خاصٍّ اهتماًما ا مهتمٍّ كان أنه نعرف ولكننا
أهمل صقلية، إىل ُجِلبت قد لبطليموس «املجسطي» لكتاب مخطوطة أن اكتشف عندما
من يبدو ما عىل القسطنطينية، من ُجِلب قد الكتاب كان عنها. يبحث وانطلق دراساته
أريستبوس، هنريكوس هو جلبه من وكان نفسه، كومنينوس مانويل اإلمرباطور مكتبة
ويليام للَملك األول املستشار كان أنه ذلك، من واألهم للشمامسة، ورئيًسا عامًلا، كان الذي
سالم. اتفاقية عىل للتفاوض القسطنطينية إىل أرسله قد كان الذي صقلية، ملك األول
مثل الفرصة، أعطاه مما البيزنطيني؛ أعجب أنه ويبدو لِبًقا ُمتحدثًا أريستبوس كان
كان بينما املخطوطات بعض عىل يحصل أن قبله، من العلماء الدبلوماسيني من كثري
الخرب هذا سالرينو يف الشاب الطبيب بها اكتشف التي الكيفية أما القديمة. املدينة يف
ذلك يف وسالرينو صقلية بني الوثيقة العالقات عن شيئًا تكشف لكنها غامض، أمر فهي
إيطاليا. جنوب بلغت قد كانت العظيمة بطليموس رائعِة شهرَة أن أيًضا وتُظِهر الوقت،
بحثًا إسبانيا إىل سنوات، بضع منذ سافر، الذي الكريموني جريارد مع التشابه أوُجه إن
دراية عىل أصبحوا قد كانوا األوروبيني العلماء أن يف شك ال َلُمذِهلة. نفسه، الكتاب عن
عليها. أيديهم يضعوا أن عىل العزم عاقدين كانوا كما والعربية، الكالسيكية العلوم بكنوز
عرب الطويلة جريارد رحلة من بكثري أقرص صقلية إىل السالريني الباحث رحلة كانت
وصفه؛ حد عىل رهيب»، أهونُها «أهواٌل باملخاطر، محفوفة كانت ولكنها املتوسط، البحر
صقلية إىل إيطاليا جنوب من الضيِّق امَلعرب الشديدة والدوامات الهائلة الرياح جعلت فقد
كان حيث كاتانيا، إىل ه توجَّ حتى صقلية، أرض عىل األمان بر بلغ إن ما الصعوبة. بالَغ
فخم، قرص يف مكتبه عىل العظيم الرجل يكن لم ذلك، ومع للشمامسة. رئيًسا أريستبوس
واضطر كاتدرائيته. َمذبح عند اإللهي بالقدَّاس يحتفل كان وال ًعا، ُمتوقَّ يكون قد كما
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القمة، إىل ويتسلق امُلضطِرمة» إتنا أنهاَر «ليجتاز السفر مواصلة إىل الشاب الباحث
الربكاني.1 النشاط يدرس الربكان، ُفوهة حافة عىل أريستبوس، عىل أخريًا عثر حيث

إىل سالرينو من ساَفروا كثريين أناس من واحد سوى ليس املجهول الباحث هذا
بِصالت وثيًقا اتصاًال ُمتِصَلني املكانان كان عرش. والثاني عرش الحادي القرننَي يف صقلية
أن وبعد ،١٠٦١ عام يف الحاكمة. هوتفيل دي ساللة ُحكم تحت كانا أنهما أقلها ليس
روجر، وبصحبته صقلية ليغزو جيسكارد روبرت انطلق إيطاليا، جنوب معظم أخضع
بخصوبة تتمتع هوتفيل دي أرسة كانت سنٍّا. يَصغرونه كانوا الذين الكثريين إخوته أحد
من فليس ابنتان، األقل وعىل ابنًا عرش اثنا بها أرسة من انحَدروا ألنهم ونظًرا ُمذِهلة.
نبيل فحتى آخر. مكان يف الثراء عن بحثًا نورماندي غاَدروا منهم ا جدٍّ كثريًا أن امُلستغَرب
العدد هذا احتياجات تلبية سبيل يف صعوبات يُواِجه أن شأنه من كان بالرخاء ينعم
بكل أوضح، وكما الثراء. عن يكون ما أبعَد تانكريد، أبوهم، وكان الورثة، من الكبري
القليل تاركني الناس، هؤالء «رحل العرص: لهذا العظام املؤرخني أحد أماتوس، رصاحة،
واضعني العالم يف يمضون الذين الكثريين عادة يتبعوا لم ولكنهم بالكثري، الفوز أجل من
يجعلوا أن يف يرغبون كانوا القدماء امُلحاِربني شأن شأنهم بل اآلخرين؛ خدمة يف أنفسهم
منها وجعلوا إيطاليا جنوب إىل منهم العديد جاء وهيمنتهم.»2 حكمهم تحت الناس كل
عىل اعتبار دونما كأشقاء بينهم املتواصلة رصاعاتهم فيها يُنهون التي الخاصة، ساحتهم
املرء عليه يُصِبح أن يُمِكن الذي الرعب كم نتخيل أن إال يسعنا ال آخر. أحد ألي اإلطالق
وكاالبريا، أبوليا عرب األرض يطئون هوتفيل دي إخوة بينما العنف دوامة يف يعلق حني
املقام ويف والبيزنطيني، والبابوية املحليني الحكام مع وينقضونها تحالفات ويعقدون

بعض. مع بعضهم األول
لروبرت فكان اإلنجاب؛ كثرة يف امُلتمثِّل العائيل التقليد وروجر روبرت من كلٌّ تابَع
عرش سبعة عن يقل ال ما وأنجب مرات، ثالث روجر ج تزوَّ بينما بنات، وسبع أبناء أربعة
للتضحية هوتفيل دي بنات استُِغلت خارجه. أبناء بضعة وربما الزواج، إطار يف طفًال
فقد أعىل. إىل دائًما األرسة لدفع الحاكمة للساللة طموحة اسرتاتيجية يف كبيادق بهن
هنري امُلقدَّس، الروماني اإلمرباطور ابن كونراد، من األول روجر بنات إحدى تزوََّجت
زوَجيهما إىل الفتاتنَي كلتا وقدَّمت املجر. ملك كولومان، من أخرى وتزوَّجت الرابع؛
يستخدمون اإلخوة كان ُمتاًحا، خياًرا الزواج تحالفات تكن لم وعندما كبريَين. مهَرين
باالنتهازية يتصفون كانوا الذين األشقاء، كرَّس فقد واملكر. الغاشمة القوة من مزيًجا
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ذلك يف كانت التي صقلية، لغزو جهدهم ُجلَّ جماحهم، كبح إمكانية وعدم والعنف
امُلتناِحرين. املسلمني الحرب أمراء من العديد قبضة يف الوقت

بالريمو. ملرفأ برتغالية خريطة :1-7 شكل

فباعتبارها األخرية. وال للغزو، صقلية فيها تتعرض التي األوىل املرة هي تلك تكن لم
البلدان قائمة رأس عىل كانت املتوسط، األبيض البحر يف اسرتاتيجيٍّا واألهم األكرب الجزيرة
هوتفيل، دي عائلة وصلت عندما التاريخ. فجر منذ إمرباطورية كل من غزُوها امُلستهَدف
من وحتى واملسلمني واليونانيني اليهود من جاليات من تتكون سكانية تركيبة وجدوا
البداية، يف حطوا حيث بميسينا، املحيطة املنطقة كانت الغرباء. الالتينيني املسيحيني
جاء عندما ٧٥٠ق.م، عام يف باليونان صقلية ِصالت بدأت يونانية. أغلبية تستوطنها
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مع واندمجوا هناك، مستعمرات إقامة يف وبدءوا الجزيرة إىل اليونانيون امُلستوِطنون
اليونانية، والديانة الحضارة وازدهرت مهمة، مستوطنات فأقاموا األصليني. السكان
ع توسُّ بداية مع ذلك، وبعد العظمى». «اليونان يُدعى كان مما جزءًا الجزيرة وأصبحت
عام ويف واضًحا، هدًفا صقلية كانت إيطاليا، حدود وراء فيما الرومانية اإلمرباطورية
ُمفاجئًا هذا يكن ولم البالد. أرايض خارج رومانية مقاطعة أول أصبحت ٢٤٢ق.م
التي والعنب، الكروم أشجار تزدهر كانت حيث وخصوبتها، الجزيرة لجمال نظًرا
زراعة يف الخصبة الربكانية الصقلية الرتبة الرومان استخدم زراعتها. اليونانيون أدخل
بأنها الجزيرة وصف األكرب، كاتو من ُمقتِبًسا شيرشون، إن حتى كبرية بكميات القمح
فيالت األثرياء الرومان بنى الروماني.»3 الشعب مرضعة الجمهورية، غالل «ُمستودَع
ُمستوَردة غريبة وحوش صيد يف فراغهم أوقات ويقضون فيها يسرتخون كانوا فاخرة،
االحتفاليات وهذه الجميالت. الفتيات مع والعربدة املحيل النبيذ ورشب ألجلهم، خصوًصا
يف ُحِفظت التي الفسيفساء أعمال أفضل من تعد رائعة، فسيفساء أعمال يف بها ُمحتًفى
تلت التي القرون يف صقلية. وسط يف أرمريينا، بياتسا ببلدة كاسال، ديل فيال يف العالم،
األهمية يُؤكِّد ما وهو كثرية، مرات للغزو صقلية تعرََّضت الرومانية، اإلمرباطورية سقوط
سهولة مع إيطاليا جنوب من لُقربها نظًرا املتوسط؛ البحر مركز يف للجزيرة االسرتاتيجية
قبائل عليها سيطَرت األوسط. والرشق وإسبانيا أفريقيا شمال إىل طريقها عن الوصول
عىل للهزيمة يتعرضوا أن قبل قصرية، لفرتة ذلك كان وإن الرشقيَّني والقوط الوندال
عاصمة نقلوا إنهم حتى اليونانيتنَي. واللغة الثقافة إدخال أعادوا الذين البيزنطيني، يد

الوقت. من لفرتة سرياكيوز إىل القسطنطينية من الرشقية الرومانية اإلمرباطورية
ليُخِضعوا عديدة عقوًدا منهم األمر تطلَّب التاسع، القرن يف للجزيرة العرب غزو بعد
بالتسامح يتميز الذي موقفهم كان ذلك، أتموا أن بعد وحتى ا. تامٍّ إخضاًعا صقلية
يعيشوا أن واملسيحيني اليهود للصقليني مسموًحا كان أنه يعني األخرى العقائد مع
غري عىل املفروضة (الرضيبة الجزية يدفعون داموا ما سالم، يف عباداتهم ويُماِرسوا
جعلت رة ُمتطوِّ ري وأنظمة جديدة محاصيل معهم الُجدد الحكام جلب املسلمني).
القمح تُصدِّر الجزيرة كانت الصقلية. الزراعة يف تحوًال وأحدثَت يمتد الزراعة موسم
وما أفريقيا شمال منطقة إىل الطعام، حفظ يف بالغة أهمية له الذي الصخري وامللح
أفريقيا شمال من األخرى) والقبائل والرببر (العرب املسلمون املهاجرون وصل وراءها.
الجاليات هذه ولكن الخرضاء، املساحات ذات الخصبة املنطقة يف بطمأنينة واستقروا
الشمالية املنطقة يف عاشوا الذين البيزنطيني، اليونان مع وكذلك بعض مع بعضها تقاتل
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من مجموعة إىل انقسمت قد الجزيرة كانت عرش، الحادي القرن أوائل وبحلول الرشقية.
للغزو. ُمهيَّأة الجزيرة كانت محليون. حرب أمراء يقودها التي امُلتحاِربة املقاطعات

جنوب من اللومبارديون السادة جنَّد عندما املسيحي االحتالل إعادة عملية بدأت
نورمانديني مرتزقًة املسلمني، من صقلية استعادة عىل حريصني كانوا الذين إيطاليا،
كانت والتي معهما كانت التي بالقوة وروجر روبرت حل عندما لذا، عليهم. للهجوم
أول حتى وال ذلك، يفعل من أول يكونوا لم الفرسان، من مئات بضع من ُمكوَّنة
ودروجو، الحديدية» «الذراع ويليام األكربان، شقيقاهما كان ،١١٣٨ عام ففي أشقائهم.
طريقه، عن إلبعادهما منه محاولًة يف سالرينو، أمري إن حتى أبوليا، يف كبري إزعاج مصدَر
عندما عكسية بنتائج ذلك وجاء العرب. قتال يف البيزنطيني ملساعدة صقلية إىل أرسلهما
الرئييس الرب إىل الغنيمة، من نصيبهم عن راضني غري املتاعب، ُمثريو النورمان عاد
يف شاسعة. صخرية قلعة بنوا حيث بميلفي، املحيطة البيزنطية املنطقة يف واستقروا
قائد عن نيابة صقلية يف القتال إىل ُدعوا قد وروجر روبرت كان األقل، عىل البداية،
قد كانوا ،١٠٩١ عام بحلول ولكن، ُمناِفسيه، عىل هيمنته يفرض أن يُحاِول كان محيل
الخاضعة املناطق إىل عاد قد روبرت كان الوقت، ذلك بحلول ألنفسهم. بالجزيرة ظفروا
لروجر تارًكا أبوليا، بدوق ب يُلقَّ حينئٍذ صار قد كان حيث الرئييس، الرب عىل لسيطرته
استغرقت والتي الجزيرة، عىل العربي الحكم من للتخلص الجارية الحملة مسئولية
،١٠٩١ عام يف للمسلمني، معقل آخر نوتو، سقوط بعد حتى تكتمل. حتى عديدة عقوًدا
تأهبًا الصقيل املجتمع منه تشكَّل الذي األعراق امُلتباِين الخليط عىل السيطرة تطلبت
«بذل هوتفيل دي روجر فإن فالكاندوس هيوجو املؤرخ فحسب حديدية. وقبضة دائًما،
كان بأنه آخر كاتب وصفه بينما الرصامة»،4 من درجة بأقىص العدل إلقامة جهوًدا
لم «إذ رضوريٍّا هذا كان هيئته».5 أمام ترتعد كانت الجبال إن حتى للغاية «ُمرِعبًا يبدو
كان الخونة».6 جرأة كبح أو ُمتمرِّدين، أناس همجية قمع به يُمِكن آخر سبيل ثمة يكن
نبالء وكذلك أجانب لكونهم فنظًرا االستقرار. وفرض حكمه توطيد إىل بحاجة روجر
تحت الغاشمة. القوة عىل تعتمد أن هوتفيل دي عائلة عىل يتعني كان دنيا، طبقة من

أوروبا. يف الواليات أغنى من واحدة صقلية أصبحت حكمهم،
إىل أيًضا ولكن هوتفيل، دي عائلة سالح قوة إىل فقط يرجع النجاح هذا يكن لم
اسميٍّا تابًعا يزال ال ولكنه صقلية، كونت اآلن صار الذي فروجر، الجامح. طموحهم
بيزنطية فكرة كل خجل دونما لنفسه استقطع يستطيبه)، وضًعا يكن (لم روبرت ألخيه
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التقاليد إىل تستند إدارته كانت صورته. وتشكيل حكومته لتشكيل بها ُولِع عربية أو
بأن يقيض أمًرا بجرأٍة وأصدر العربية العادات من كثريًا فاعتمد القائمة،١ البيزنطية
حتى كان رشٌف وهو البورفريي، الرخام من ُظلة له حجري تابوت يف موته، عند يُدَفن،
دي آل أن وهي واضحة الرسالة كانت البيزنطيني.٢ األباطرة عىل مقصوًرا الوقت ذلك
التي والطقوس األُبهة بكل ُمتحلِّني العاملية، الساحة عىل رئيسيني العبني كانوا هوتفيل
يف والبيزنطي العربي للعاَلَمني امللكية الثقافة انترشت تأثريهم، تحت ذلك. تستتبع
بالجاللة وثيًقا ارتباًطا ُمرتِبطة البذخة األبهة أصبحت اللحظة، تلك ومن أوروبا. أنحاء
بنجاحها الحاكمة الساللة احتفت عرش، الثاني القرن طوال األمريية. السلطة عن والتعبري
البازيليكا كانت (حيث بالريمو يف جديدة؛ كاتدرائيات ثالث بإقامتها عليه الرب وشكرت
كان إذ وتشفالو؛ مونريايل ويف اإلسالمي)، الحكم تحت مسجًدا أصبحت قد القديمة
ترميم أُعيَد الجزيرة. إىل املسيحية عودة يُظِهر حديثًا امُلنشأة الكنائس من مجموعة وجود
الوصول يف التجار من جماعات وبدأت األمن وُفِرض ودفاعاتها، امُلتهاِلكة املدينة أسوار
املسلمون التجار تركه الذي الفراغ مالئني ومدنها، صقلية بلدات يف أحيائهم يف واالستقرار
إىل دوًما يُساِرعون الذين األمالفيون، أقام الغزو.٣ حملة فوىض أثناء فرُّوا الذين واليهود
وأنشئوا املحالت، جانبَيه عىل بالريمو، يف بهم ا خاصٍّ شارًعا فرصٍة، أي من االستفادة
األسواق، وكربت بالريمو، ازدهرت أندريا. للقدِّيسة وكرَّسوها بهم، الخاصة الكنيسة حتى
الحدائق وانترشت السحب» بني تختفي أبراٌج لها عالية قالع مثل «قصور وارتفعت

األرض.7 تحت ينابيع من أعىل إىل املاء يجذب د ُمعقَّ هيدروليكي نظام يُغذِّيها حولها،
كانت التي امليزات من كثريًا ورث الذي الثاني، روجر ابنه، العرش عىل روجر خلف
البحر شواطئ عىل املجد إىل نورماندي يف امُلدِقع الفقر من وأعمامه والده انتشلت قد
طفًال، ابنه كان عندما األول روجر مات التعليم. ما؛ يشءٌ ينقصه كان ولكن املتوسط.
قد الرائعة، املرأة تلك أديليد، كانت العرش. عىل وصيًة أديليد، الشابَّة، زوجته تارًكا
أرشفت عرشة. الخامسة يف هي وكانت عمره من الستني يف كان عندما روجر من تزوَّجت
زوجتَي من يكربونه الذين عرش الثالثة إخوته أن من وتأكَّدت ابنها، تعليم عىل أديليد
األوىل سنواته الثاني روجر أمىض العرش. وراثة من تماًما استُبِعدوا قد األُوَلينَي زوجها
يد عىل تعلَّم حيث اليونانيون، عليه يُسيِطر كان الذي الرشقي الساحل عىل ميسينا، يف
كبريَ أيًضا كان والذي بيزنطية، يونانية أصول من صقليٍّا كان الذي كريستودولوس،
ظلَّ والثقافة للتعلم حبٍّا الصغري تلميذه يف كريستودولوس غرس أديليد. مستشاري
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عمره، من عرشة السادسة يف كان عندما ،١١١١ عام نحو يف حياته. بقية له ُمالِزًما
فتَحت عربية، بتأثريات ُمشبَعة مدينة كانت التي بالريمو، إىل الشاب الدوق بالط انتقل

الصقلية. الثقافة من ثري ع تنوُّ عىل عينَيه
العقائد مع ُمتساِمًحا فكان والده. سياسات من كثري انتهاج يف الثاني روجر استمر
إبقاء هو الشاغل ُشغله كان حكمهم. الذين البرش كل حامي نفسه ب ونصَّ األخرى
مستمرٍّا. رصاًعا ذلك وكان أمكن. حيثما واالستقرار السالم وضمان مملكته عىل سيطرته
الريفية والبلدات والُقرى الحقول عىل البالط يف ساد الذي امُلتفتِّح املناخ ينعكس لم
صقلية، من القروية املناطق ففي جيًدا. اندماًجا الناس اندماج يندر كان حيث الصغرية،
ما وهو مختلفة، وُمستوَطنات مناطق يف تماًما، ُمنفِصلني واملسلمون املسيحيون عاش
كانت عنف. إىل تتحول كانت ما عادًة التي والعداوة، االرتياح عدم من حالًة عزَّز
الذين الرئييس، الرب من حديثًا القادمني امُلستوِطنني ِقبَل من وخاصة معتادة، الهجمات
أمر واستمر املسلمة. املحلية املجتمعات حساب عىل أراضيهم توسيع عىل حريصني كانوا
النورماندية. السلطات لدى رئيسيٍّا شاغًال السيطرة تحت املحليني الحرب أمراء إبقاء
العقول، بأذكى بًا ُمرحَّ كان حيث املستوى، الرفيع البالط عالم يف تماًما مختلًفا األمر كان
املعروف العالم أنحاء من التجار تباَدل وحيث الِعرق، أو العقيدة عن النظر بغضِّ
الدبلوماسيون ووصل موجودة، لغة بكل بعض عىل بعضهم واحتال التجارية املعامالت
أن من فبالرغم بالريمو، مثل الكربى، املدن يف أما بلدانهم. مصالح لتعزيز بعيد من
عاش ُمعيَّنة، أحياء يف واالستقرار العقيدة، حسب مًعا التجمع إىل تميل كانت الجاليات

ُمتباَدل. وتعاُون ودية عالقات إقامة ع شجَّ ذلك إن حتى ُمتقاِربني الناس
جزئيٍّا، كان، األمر أن يف شك ال الثقايف. االنفتاح هذا أرىس من هو نفسه روجر كان
سكانًا يحكم محدودة، أجنبية نخبة زعيم باعتباره واَجهها التي للتحديات براجماتيٍّا حالٍّ
األخرى بالثقافات أيًضا أصيًال اهتماًما ا مهتمٍّ كان روجر ولكن والتنوع، التباين شديدي
هو العربية للعادات وحبُّه اليونان.٤ والبيزنطيني املسلمني العرب رعاياه تقاليد وراعى
عة ُمرصَّ مظلة تحت حاشيته بني أُبهته يف يجلس كان فقد الشواهد. تدعمها ثابتة حقيقة
وتوجد الدروع. وحملة الرايات حاميل حضور يف الفاطمي، الخليفة من هدية بالجواهر،
صنعها التي العباءَة، هذه يُزيِّن فيينا. يف متحف يف باقية قرمزي حرير من رائعة عباءة
كل يُهاِجم أسداِن للقرص، التابعة الحرير ورشة يف ١١٣٤ عام نحو مسلمون ِحَرفيون
ع ُمرصَّ ذهبي بخيط ُمطرَّز ذلك وكل املركز، يف نخلة جانبَي عىل جمًال، منهما واحد
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ح يُوضِّ العباءة، هدب حول مخيط العربية، باللغة نقش وثمة والآللئ. والياقوت بالعقيق
ألقابًا يستخدم كان إذ اللغة؛ ثالثي بأنه يشتهر روجر بالط كان صنعها.٥ وتاريخ مكان
داعيًا «ريكس»، من بدًال «باسيليوس» باسم ع يُوقِّ كان ما وعادًة وعربية، والتينية يونانية
كتب أخرى.8 ناحية من هللا» بنعمة و«القوي ناحية، من املسيحية»، عن «امُلداِفع نفسه
الثالث، باللغات رسمية وثائَق روجر عيَّنهم الذين والعرب والالتينيون اليونانيون العلماء
العربية اللغة أيًضا لعبت فخم. أرجواني َرقٍّ عىل فضة أو ذهب من بحرب أهمها ونُِقش
للمدينة. والثقافية السياسية الحياة يف اليهودية بالريمو جالية شارَكت إذ ا؛ مهمٍّ دوًرا
يشعر أن رضورة عىل روجر تصميم مبارشة بصورة اللغات يف التعدد هذا عكس وقد
قوة عىل نفسه الوقت يف التأكيد مع وحماية، اهتمام موضع بأنهم صقلية مواطني كل

عليه. الرشعية وإضفاء امللكي النظام
هذا بعدها، وما ١١٢٦ سنة من روجر لدى األول الوزير األنطاكي، جورج د جسَّ
سوريا، يف البيزنطية السلطات لدى العملية حياته بدأ يونانيٍّا جورج كان الثقايف. املزيج
صقلية، إىل وصل وعندما تونس. يف اإلسالمية املهدية مدينة بالط إىل انتقل ذلك وبعد
إىل معه جلبها التي والعربي؛ البيزنطي البالَطني ُحكم ونُُظم بتقاليد تامة دراية عىل كان
يُقدِّم فكان البناء، يف للتوسع روجر برنامج يف أساسيٍّا دوًرا جورج لعب الجديد. منصبه
كنيسته بنى إنه بل أفريقيا. وشمال الرشق من واملواد الِحَرفيني ر ويُوفِّ فنية اقرتاحات
الجميل املبنى هذا د جسَّ أمرياجليو. ديل ماريا سانتا الكاتدرائية الكنيسة الخاصة،
ُمخطَّط عىل اعتماًدا م ُمصمَّ فهو الجديد؛ الهجني الصقيل للطراز األساسية الخصائص
وُمزخَرف نورماندية، بأقواس ممزوجة إسالمية ومحاريب أقواس مع يوناني، صليب
عىل روجر تتويج ر تُصوِّ إحداها كانت بيزنطية، فسيفساء بِقَطع الداخل من بإتقان
داخل امُلشيَّدة باالتينا كابيال اة امُلسمَّ الخاصة كنيسته لروجر كان نفسه. املسيح يد
بالريمو.9 يف ُمربَّعة»، حجارة من ُمدِهشة ومهارة ُمذِهل بجهد «بناه الذي امَلهيب القرص
الفنانون صنع عرش. الثاني القرن يف بالتأكيد، باهًرا، كان كما تماًما اآلن باهٌر وهو
الحرفيون م وصمَّ الحوائط، عىل الفسيفساء لوحات من الرائعة املجموعة البيزنطيون
السقف ُشيِّد بينما الرخام، من املصنوعة األرضيات يف مة ُمطعَّ دة ُمعقَّ نقوًشا العرب
وُمغطٍّى األبعاد، ثالثي ًدا ُمعقَّ سقًفا شكََّلت التي الخشبية، األلواح من بمئات باالستعانة

البالط. يف اليومية الحياة من ُمنمنَمة برسومات
بالضبط، صار وهكذا بَمِلك؛ تليق عاصمًة ُمنشئًا بالريمو، يف تحوًال روجر أحدث
أبوليا دوقية إىل ُرِفع ولكنه أبيه، من صقلية كونت لقب ورث قد كان .١١٣٠ عام يف
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دي آل عىل املعتاد غري األمر وهو يُنِجب، أن دون ويليام عمه ابن مات عندما وكاالبريا
الكبرية والبحرية العسكرية بقواته ُمستعينًا املوقف، مواجهة إىل روجر ساَرع هوتفيل.
د وحَّ ،١١٣٠ عام يف العديدين. املحليني والنبالء البابا من معارضة أي عىل للقضاء
التي السلمية التسوية من جزءًا بوصفه َمِلك بلقب ُمطاِلبًا صقلية، مع إيطاليا جنوب
السيد ميالد عيد يوم يف بالريمو كاتدرائية يف ج وتُوِّ الفاتيكان. مع بشأنها تفاَوض
كنيسة إىل الدوق اقِتيَد «عندما يقول: املراسم حاًرضا كان راهٌب كتب بعُد وفيما املسيح،
بزيت قدَميه أخمص إىل رأسه من جسده هناك وُمِسح ملكية بطريقة األساقفة رئيس
بالفعل يتخيل أن حتى وال بل ن يُدوِّ أن املرء يستطيع ال امللكي، املقام عىل وحاز ُمقدَّس
بسخاء. امُلزيَّنة ُحلته يف بهيٍّا كان كم الرفيع، مقامه يف ملكيٍّا كان كم عظيًما، كان كم
إضفاء إىل الحاجة تشع حاًرضا.»10 كان العالم هذا وَمجد ثراء كل أن للناظرين بدا إذ
فحسب، قرننَي فخالل ُمستغَربًا؛ ذلك وليس الرواية، هذه من روجر وضع عىل رشعية
إىل وثنيني ُمغريين كونهم من بأنفسهم االرتقاء من تمكَّنوا قد هوتفيل دي آل كان
ما كل واآلن، وجرأته. ضخامته ناحية من للغاية ُمذِهل إنجاز وهو ممسوحني، ملوك
طويل؛ لوقت ليس ولكن ذلك، يف ونجحوا بسلطانهم. يتمسكوا أن هو فعله عليهم كان
هوهنشتاوفن. آل إىل صقلية تاج وانتقل اندثر قد هوتفيل دي اسم كان القرن، فبنهاية
سنة وفاته حتى سنة، وعرشين أربًعا صقلية عرش عىل َملًكا الثاني روجر جلس
رعاية يف الصفوة وقاد بالريمو يف بالطه يف بالعلماء ب يُرحِّ كان الفرتة، تلك إبان .١١٥٤
واحًدا بها كلَّف جغرافيٍة أطروحٍة يف الفكري إرثه أوج يتمثل وتشجيعه. العلمي البحث
إدريس بن هللا عبد بن محمد بن محمد هللا عبد أبو العربي الباحث مستشاريه، أقرب من
األصيل العنوان كان .١١٣٨ سنة بالريمو إىل وصل قد كان الذي اإلدرييس، الرشيف
والذي اآلفاق»، اخرتاق يف املشتاق «نزهة هو العربية، باللغة املكتوبة لألطروحة، ق امُلنمَّ
هو الذي الكتاب، هذا كان روجر». «كتاب رومانسية األقل العنوان إىل بعد فيما اختُرص
واملناخ والجبال األنهار يشمل مسبوق، غري بتفصيل للعالم ل ُمفصَّ وصف عن عبارة
إلدماج جادَّة محاولة «أول هو األماكن، بني واملسافات التجاري والنشاط والشعوب
يف والعربي والالتيني اليوناني العلمي البحث هي كالسيكية متوسطية تقاليد ثالثة
جغرافية معارف اإلدرييس أخذ الكتاب، هذا يف املعروف.»11 للعالم واحدة وافية خالصة
أو السبعة، لألقاليم الكوزموغرايف بطليموس بنظام وعزَّزها الغرب، وكذلك الرشق من
كان ألنه فقط ليس بالعمل كلَّفه روجر أن اإلدرييس يُبنيِّ التمهيد، يف السبع. املناطق
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بالريمو. يف النورمان لقرص املهيبة الواجهة :2-7 شكل

عىل أراضيه يعرف أن «أراد عملية: ألسباب أيًضا ولكن بالعالم، املعرفة باكتساب ا مهتمٍّ
من التي املعلومات يجمع دوًما، الرباجماتي روجر، كان ودقيق.»12 النطاق واسع نحو
ومع العمل. يكتمل أن قبل مات ولكنه فاعلية، أكثر نحو عىل الحكم يف تُساِعده أن شأنها
ًحا ُموضَّ كان الذي اإلدرييس، كتاب من االستفادة من األول، ويليام وريثه، تمكَّن ذلك،
من مصنوعة — للعالم خريطة — ُمذِهلة بالنسفري وخريطة إقليمية خريطة بسبعني
هنريكوس يزعم النفس»، «خلود أفالطون ملحاورة ترجمته مقدمة يف خالصة. فضة
وكلماته رياضيون، وحاشيته مدرسة، «فبالطه له َمثيل ال َملًكا كان ويليام أن أريستبوس
ال ودراسته للنقاش، مجاًال تدع ال وحلوله لها، إجابة ال وأسئلته فلسفية، ترصيحات

تجريب.»13 بال شيئًا ترتك
فيه. نفسه سابًقا، التقيناه الذي املجهول، الباحث وجد الذي العالم هو هذا كان
حصل قد يكون أن املحتمل من الذي «املجسطي»، كتاب عىل أخريًا حصل أن بعد
لم أنه أدرك ما رسعان إياه، يُعطيه بأن أريستبوس لهنريكوس إقناعه بعد عليه
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العمل. يف للبدء اليونانية، باللغة الالزم اإلملام وال الالزمة، الفلكية املعرفة يمتلك يكن
جانب إىل و«املرايا»، املناظر»، و«تحرير «املعطيات»، إقليدس كتب دراسة يف فانغمس
بفرد التقى إذ الحظ؛ بعض حاَلفه املرحلة، تلك يف الحركة».٦ «عن برقلس كتاب
اليونانية، يتحدث املعرفة واسع بيزنطيٍّا كان الذي يوجينوس، هو النخبة، من آخر
كانت امللكي، البالط يف بارًزا عضًوا وباعتباره أيًضا. والالتينية العربية يعرف وكان
الترصيحات، إصدار عىل املسئوليات هذه واشتملت النطاق، واسعة يوجينوس مسئوليات
من العديد خدم الطويلة، العملية حياته أثناء الحدود. ووضع الحسابات، عىل واإلرشاف
كذلك أمريال. أو أمري رتبة إىل تانكريد امللك اه رقَّ ،١١٩٠ عام ويف الصقليني، امللوك
مسئولياته هامش عىل البحثية األنشطة من كبري قدر يف االندماج من يوجينوس تمكَّن
رشقيَّني ني ونصَّ الالتينية، إىل العربية من «البرصيات» بطليموس كتاب فرتجم الرسمية،
كتاب ترجمة من الباحث تمكَّن يوجينوس، وبمساعدة الالتينية. إىل اليونانية من
القرن من الستينيات منتصف يف املخطوطة يف العمل أنهيا أنهما ويُعتَقد «املجسطي»،
بالغ حدثًا كان عدة. بسنوات الكريموني جريارد نسخة زمن يسبق ما وهو عرش، الثاني
العظيم بطليموس عمل قراءة فيها يُمِكن التي األوىل املرة كانت إذ العلم؛ تاريخ يف األهمية
من حتى تقرتب الصقلية الرتجمة تكن لم ريادتها، رغم ولكن الالتينية، باللغة كامًال
كاملة. منها فقط وواحدة الرتجمة، هذه من نَُسخ أربع إال يبَق ولم جريارد. ترجمة تأثري
وهو العمل، بداية يف ًال ُمفصَّ تمهيًدا «املجسطي» لكتاب املجهول املرتجم كتب
األمر الكتاب. هذا ترجمة إىل األمر به انتهى وكيف عنه للمعلومات الوحيد مصدرنا
إيطاليا جنوب أن امُلؤكَّد شبه األمر ولكن موطنه، وال هويته، عىل يُطِلعنا ال أنه امُلحِبط
اليونانية من ترجمة عن ذلك من حتى أقل معلومات نعرف بل األصيل. موطنه يكن لم
من ولكن تقريبًا، نفسها الفرتة يف صقلية يف أُنِجزت «العنارص»، إقليدس ألطروحة
التشابه أوجه من كثري يوجد إذ نفسه؛ الرجل هو األطروحة ترجم من يكون أن املحتمل
يدرس أحد أي عىل يتعنيَّ كان نعرف، كما إنه، وحيث واملفردات. الرتجمة أسلوب يف
امُلرتِجم هذا يكون أن املنطقي فمن أوًال، «العنارص» أطروحة يقرأ أن «املجسطي» كتاب

ترجمته. عىل بالفعل عِمل قد كان أو «العنارص» بأطروحة بدأ قد
أطروحة من اليونانية باللغة مخطوطة نسخة يوجد كان أنه بد ال فإنه عليه، وبناءً
إىل الحال بطبيعة يُؤدِّي ما وهو عرش، الحادي القرن منتصف يف صقلية يف «العنارص»
القسطنطينية. هو األرجح املصدر املخطوطة؟ هذه جاءت أين من اآلتي: السؤال طرح
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هناك، «املجسطي» كتاب من نسخة أُعطي قد كان أريستبوس هنريكوس أن نعرف
«العنارص». أطروحة من نسخة أيًضا أعطوه قد البيزنطيني أن نقرتح أن املنطقي ومن
أريثاس نسخة مع بالالتينية الصقلية الرتجمة من الباقية النُّسخ تتشابه ذلك، إىل إضافة
أكسفورد. يف بوديل مكتبة يف اآلن واملوجودة القسطنطينية، يف ُصِنعت التي اليونانية
هذا عىل حصل أريستبوس هنريكوس أن إىل اإلشارة إىل الباحثني ببعض هذا حدا وقد
سبيله وجد هناك ومن الالتينية إىل تُرِجم حيث صقلية، إىل معه وأخذه نفسه الكتاب
ولكن للغاية، دة ُمعقَّ املخطوطات لهذه النقل شبكة إن عدة. بقرون ذلك بعد إنجلرتا إىل
الصيغة هذه تمتََّعت سنرى، وكما دقيقة. كانت وإن األكيدة، الروابط ب تعقُّ امُلمِكن من
إذ «املجسطي»؛ لكتاب نفسه امُلرتِجم صيغة من أكرب بتأثري «العنارص» أطروحة من
إىل جنبًا وتقف عرش، الثاني القرن يف أُنِجزت التي اليونانية من الوحيدة الرتجمة كانت
وهريمان الكريموني جريارد بهما قام اللتنَي الالتينية إىل العربية من الرتجمتنَي مع جنب
هي العربية من أخرى ترجمًة فإن ذلك ومع عليهما. نظرة بالفعل ألقينا وقد الكارينثي

الباثي. أديالر ترجمة وهي الفرتة، هذه يف إقليدس عمل نقل عىل تُهيِمن التي
الوسطى. العصور يف العلم تاريخ يف رائًعا تميًزا ُمميزة شخصية أديالر يُعد
كان طليطلة، يف الكاتدرائية محيط يف ودأب برسعة يُخط الكريموني جريارد كان فبينما
من وينجو امللوك، ويُصاِدق األوسط، والرشق إيطاليا جنوب أنحاء يف يختال «الباثي»
البحث يف جريارد إسهام أن يف شك ال وجه. أكمل عىل بحياته عامٍّ بوجٍه ويستمتع زالزل
أديالر، أما التاريخ. ذاكرة يف َمنسيٍّا بات كشخصية، ولكنه، وأهم، أكرب كان العلمي
يبدو ا. جدٍّ جيد نحو عىل املاضية الثمانية القرون طوال ِذكره فبقي اآلخر، الجانب عىل
س لنُؤسِّ لدينا ما كل أن حقيقِة عن النظر بغضِّ بالحيوية، ُمفَعمة شخصية الرجل
وإشارات مخطوطات عىل منقوشة ُمتالشية وكتابات ُمجزَّأة، قليلة معلومات هو عليه
األطوار وغريب موهوبًا شخًصا كان أنه الواضح من لُكتُب. تمهيدات يف مبارشة غري
ُطِلب أنه لدرجة الواقع، يف ا، جدٍّ موهوبًا (بل موهوبًا موسيقيٍّا كان فقد اليشء، بعض
يستمتع كان ما بقدر الصقور بصيد يستمتع كان فرنسا)، ملكة أمام يعزف أن منه
اليشء، بعض األنظار لفت ويهوى وُمغاِمًرا، َطموًحا، كان الذي أديالر، ُولِد الفلك. بعلم
كبرية، بتغريات حافًال كان وقت وهو النورماندي، الفتح بعد األول الجيل يف إنجلرتا، يف
باألسقف صلة عىل كانت ثرية، أرسة يف ُولِد بأن الحظ أسعده بالفرص. لبعضهم وحافًال
املركز فيه انتقل الذي الوقت يف باث، يف تعليمه ى تلقَّ ِويلز. أسقف جيسو القوي، املحيل

189



املعرفة خريطة

إعادة يف رسيًعا بدأ الذي التوري، يوحنا جيسو، خلف يد عىل ِويلز من هناك األبريش
املدينة. وإحياء بناء

التعليمية الفرص استنفد قد كان إذ ولكن، هذا، من انتفع قد الشاب أديالر أن بد ال
الكاتدرائية مدرسة إىل يوحنا، األسقف من بتوصية ربما أُرِسل، فقد بلدته، يف املتاحة
إنجلرتا، يف العلوم دراسة بالفعل بدأ قد كان أنه يحتمل اللوار. وادي يف تورز مدينة يف
إقليدس بأطروحة عرف قد ولعله فرنسا. يف فيها الدراسة من املزيد بالتأكيد وتابع
الوقت ذلك يف كانت التي بوثيوس، ترجمة من الصغرية الشذرات خالل من «العنارص»

للرياضيات. الدرايس املنهج أساس
خرضاء عباءة يلبس ُمتأنًِّقا رجًال ما نوًعا كان ولكنه موهوبًا، باحثًا أديالر كان
يف نُِسخت العداد»، «قواعد ألطروحته مخطوطة نسخة يف الزمرد. من وخاتًما برَّاقة
االثنا والكسور العربية األعداد يُعلِّم وهو له صورة يوجد ،١٤٠٠ سنة حواَيل باريس
ُمرتديًا كثَّة، ولحية طويل بشعر ره يُصوِّ فإنه له، أمينًا تصويًرا ليس أنه ومع عرشية.
ُمخطَّطًة وقبعًة الزورديٍّا أزرق تحتيٍّا وقميًصا أكمام بدون أنيقة حمراء قصرية عباءة
ُمَعدة لِبقة أدبية حوارات عن عبارة فنصُفها الثنائية. هذه كتاباته وتعكس زاهيًة.
وابن أديالر بني حوار شكل يف أنيقة، التينية لغة يف ومقدمة النبالء، شباب لتثقيف
عن عمله وأهدى أفالطون، من مستعار أنه امُلؤكَّد شبه من أدبي أسلوب وهو أخيه،
سيُصِبح الذي بالنتاجينيت، هنري لتلميذه األسطرالب»، عمل «عن ى وامُلسمَّ األسطرالب،
العلمية املادة بعض عىل األسطرالب» عمل «عن يحتوي الثاني. هنري امَلِلك ُمستقبًَال
عبارة هي التي والتنوع»، التشابه «عن محاورته يف العداد عن مقدمة أديالر وأدرج
عىل طبيعية» «أسئلة كتاب يشتمل وباملثل، السبعة. اإلنسانية العلوم لرمزية مناقشة عن
العلمية األفكار توصيل يف موهبة يمتلك كان الطبيعية. الظواهر ألسباب ماهرة فحوص
هذه عزَّزت نفسه. الوقت يف مهتم ولكنه هاٍو جمهور مع يتناسب بما وتطويعها دة امُلعقَّ
مما املال؛ بعض منها اكتسب أنه املحتمل ومن امِلَهنية أديالر مكانة من الثالثة األعمال
من اآلخر النصف تُشكِّل التي الجادة، األكاديمية اهتماماته يف وقتًا يُمِيض أن له أتاح
وكتاب العربية، من للخوارزمي «الزِّيج» لجداول ترجمته الكتابات هذه أهم كان كتاباته.
هذه تتسم «العنارص». وأطروحة النجوم»، أحكام علم إىل الكبري «املدخل معرش أبي
فقد أحد. إىل ُمهداة وليست تنميق؛ دون باملعلومات وغنية وعلمية، موجزة بأنها األعمال
املطروح الكبري السؤال يبقى وكالعادة، الجادة. للدراسة وُطالبه، لنفسه أديالر كتبها

الكتب؟ هذه عىل عثر أين هو:
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من وأفكاًرا كتبًا معه حامًال كثرية، بلدان إىل أديالر سافر عديدة. احتماالت ثمة
وصل حلقة ر يُوفِّ فهو أوسع. بشبكة إياهم ًال وُموصِّ بباحثني وُملتقيًا مكان، إىل مكان
الثاني القرن أوائل يف الوسطى. العصور يف العلمي للبحث الكربى املراكز بني قطعية
بالقرب اآلخرين، تالميذه وبعض أخيه ابن ُمفاِرًقا الكربى، رحلته يف أديالر انطلق عرش،
شمال يف الفكرية الحياة من ومحبًطا قِلًقا صار قد كان فرنسا. يف الون، بلدة من
وكان الجدوى؛ عديمة فرنسا يف الباحثني تشغل التي واألفكار املناقشات بدت أوروبا.
الفكر».14 رمال من قصور «بصنع أشبه كان يصنعونه ما أن به جهر الذي أديالر رأي
وكان غريبة، وبضائع ُمثرية حكايات ومعهم يَِصلون التجار وكان ينفتح، العالم كان
تجري األوىل الصليبية الحملة أحداث وكانت إيطاليا، وجنوب صقلية فتحوا قد النورمان
فقد يُقاِوم. أن والشجاعة، واملغامرة بالفضول امُلفَعم أديالر، يستطع لم الوقت. ذلك يف
آفاقه توسيع عىل ًما ُمصمِّ طبيعية»، «أسئلة أطروحته يف الحًقا أوضح كما جنوبًا، سافر
الطريق، عىل نعَلم، حسبما التالية، السبع السنوات أمىض العرب».15 «وسط ومعارفه

الصغرى. وآسيا واليونان، وصقلية، وسالرينو، روما، وزار
الربي الطريق اتخذ قد أنه بد ال ولكن أديالر، ذهب أين إىل بالضبط نعرف ال
يشتهر الذي الطريق، كان فرانتشيجينا. فيا ى امُلسمَّ روما، إىل أوروبا شمال من الرئييس
يُعَرف ما إىل جنوبًا يُؤدِّي كان هناك، ومن ريمز. إىل ثم الون، عرب يمر بالُحجاج،
السكان بعض كان حيث برناردينو، سان ممر عند األلب جبال عرب بسويرسا، اآلن
يجعلون عندها كانوا رسوم تحصيل بوابات وأقاموا املبادرة زمام أخذوا قد املحليني
دام ما للدخل، ُمرِبًحا مصدًرا هذا (كان منها. العبور ُمقاِبل املال يدفعون املسافرين
يل ُمحصِّ ويطعنون الحواجز، يُحطِّمون كانوا إذ البوابات؛ هذه من يعُربوا لم النورمان
ما عليهم.) تنطبق لم ببساطة العادية فالقواعد إيطاليا؛ إىل َمسريهم ويُكِملون الرسوم،
لشمال العظيمة السهول إىل قاده قد الطريق أن بد ال األلب، جبال أديالر تجاَوز إن
بمدن مروًرا الساحل، إىل يتجه الطريق كان هناك، من امُلكتَظة. بافيا وأسواق إيطاليا
من جماعة إىل ينضم أن بسهولة أديالر بإمكان كان روما. وأخريًا وفيتريبو وسيينا لوكا
كان السابق، الفصل يف طاَلعنا كما معهم. جنوبًا يُسافر وأن الون يف التجار أو الُحجاج
الواقع، يف مونتيكاسينو. عىل بأديالر سيمرُّ وكان ُمستِقرٍّا، سالرينو إىل روما من الطريق
فمعظم الُحجاج. من مجموعة مع ُمسافًرا كان أنه لو وبخاصة هناك، الليلة أمىض لعله
من نوع بأي يقومون الذين الناس وبخاصٍة للمسافرين، مأًوى بها كان الكبرية األديرة

191



املعرفة خريطة

ولكن بسيط. أجر ُمقاِبل أساسية وَمرافق بسيًطا طعاًما تُقدِّم كانت إذ الدينية؛ امَلهام
ُمحددة. فكرية رابطة توجد فال قسطنطني، تراجم من أيٍّا يستخدم لم أديالر أن بما
باألخالط الخاصة جالينوس ونظرية السالرينية بالنصوص تأثَّر قد أنه امُلؤكَّد من ولكن
شعر التي اإلثارة تخيُّل الصعب من ليس طبيعية». «أسئلة كتابه يف واستخدمها األربعة،
«أسئلة كتاب اعتمد املعروفني. املدينة أطباء مع يدرس سالرينو، يف لوجوده أديالر بها
من الذي اإلنسان»، طبيعة «حول نيميسيوس لكتاب ألفانو ترجمة عىل أيًضا طبيعية»
جنوب من املعرفة لنقل ُمؤكَّدة قناة أديالر يجعل مما سالرينو؛ يف متاًحا كان أنه ح امُلرجَّ
معه تناَقش بيوناني، والتقاءه لسالرينو مغادرته أديالر يصف أوروبا. شمال إىل إيطاليا
لم أنه من الرغم وعىل املغناطيسية. مثل أخرى، علمية مسائل معه وبحث الطب حول
يتمتعون أشخاص بمقابلة رسوره فإن سنوات، مرور بعد إال الحدث هذا عن يكتب

كلماته. يف جليٍّا َليبدو بالعلم ومهتمني املعارف بكثرة
ذهوله أبدى حيث صقلية، كانت التالية أديالر محطة بأن املتاحة التواريخ تُوِحي
املدينة أسقف إىل أطروحة أديالر أهدى سرياكيوز. يف وقتًا أمىض وربما إتنا جبل من
الرياضيات».16 فنون كل يف للغاية «ُمثقًفا وكان ويليام، ى يُسمَّ رجل وهو القديمة،
ويليام يكون أن األقل عىل املحتمل ومن الرياضيات، يف تناَقشا أنهما إىل هذا ويُشري
من نسخة عن البحث عىل عه شجَّ أو «العنارص»، أطروحة من نسخة أديالر أعطى قد
بعد عربية نسخة لديه كان أنه امُلؤكَّد من الصغرى. وآسيا أنطاكية يف أسفاره يف الكتاب

لرتجمته. أساًسا استخدمها ألنه إنجلرتا؛ إىل عودته
رشق وساحل إيطاليا جنوب بني ُطرًقا فتحت قد األوىل الصليبية الحملة كانت
حفيد تانكريد، حكم تحت املدينة كانت أنطاكية يف أديالر كان وعندما املتوسط، البحر
وصول سهولة من زاد مما صقلية؛ مع وثيقة ِصالت لديها كان لذا جيسكارد؛ روبرت
اإلمارات كانت باملخاطر. ومحفوفة ُمضطِربة أيًضا كانت ولكنها املنطقة، إىل الناس
املسافرين عىل كان لذا األتراك؛ ومع بعض، مع بعضها دائمة حرب حالة يف الصليبية
ففي إيجابيٍّا. جانبيٍّا أثًرا يُحِدث العنف كان أحيانًا، الَحذر. يتوخوا أن أديالر أمثال من
[يقصد عليها القتال اإلفرنج «فشدَّ دمشق»: تاريخ يف «املذيل كتاب ل يُسجِّ ،١١٠٩ عام
خلت ليلة عرشة إلحدى االثنني يوم يف بالسيف فملكوها األبراج من وهجموها طرابلس]
وحصل وأطفالها نساءها وسبَوا رجالها وأرسوا فيها ما ونهبوا السنة من الحجة ذي من
ما أربابها خزائن يف منها كان وما علمها دار ودفاتر وذخائرها أمتعتها من أيديهم يف
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(أهل الِجنويِّني أيدي يف الكتب هذه من كثري سقط فيُذَكر.»17 يُحَرص وال عدده يَُحد ال
منسوًخا أو للبيع معروًضا الحال به انتهى بعضها أن بد فال الهجوم؛ قادوا الذين ِجنوة)
وإنجلرتا. وأملانيا فرنسا إىل ومنها إيطاليا إىل السفن عرب يُرسل أن قبل الباحثني، يد عىل
األول، هنري حكومة يف رسميٍّا موظًفا وأصبح .١١١٦ عام نحو إنجلرتا إىل أديالر عاد
الالتينية ترجمته ذلك ويف أسفاره، يف صاَدفها التي النصوص يُرتِجم بدأ أيًضا ولكنه
ثالث يوجد أنه ، امُلحريِّ ومن العربية. اللغة من إلقليدس «العنارص» ألطروحة امُلؤثِّرة
باسم تُعَرف ثَم وِمن أديالر، إىل األساس يف منسوب وكلها النص، هذا من مختلفة ِصيَغ
«٢ و«أديالر األساسية، الرتجمة هي «١ «أديالر .«٣ و«أديالر ،«٢ و«أديالر ،«١ «أديالر
هي «٣ «أديالر بينما أخرى، مختلفة تراجم وعىل «١ «أديالر إىل تستند ترجمٌة هي
أن املحتمل من أنه ًرا ُمؤخَّ أُجِريت دراسات أظهرت .«٢ «أديالر الصيغة عىل تعليق
أوردها التي الصيغة وهي إسبانيا، يف ،«٢ «أديالر كتب من هو التشسرتي روبرت يكون
األكثر الصيغة يجعلها مما الحرة»؛ السبعة الفنون «مكتبة كتابه يف شارتر من تريي
كامبانوس اإليطايل الباحث استخدم عرش، الثالث القرن يف الثالثة. يَغ الصِّ يف تأثريًا
أول أساس ليُصِبح استمر بديًال إصداًرا ليصنع والثالثة الثانية الصيغتنَي النوفاري
الصعوبة فائق أمٌر هو لنص املختلفة يغ الصِّ بني الروابط شبكة تفكيك مطبوع. إصدار
فيها انتقلت التي املرات عدد نرى أن امُلذِهل من ولكن للغاية. ًا ُمحريِّ يكون ما وأحيانًا
متنوعة مجموعة عىل الحصول من تمكَّنوا الباحثني وأن مكان، إىل مكان من املخطوطات
مجتمع يوجد كان أنه الواضح من بهم. الخاصة يغ الصِّ يُنِتجوا حتى املختلفة النَُّسخ من
مسافات عرب بعض مع التواصل عىل بعُضهم القادر الفكر أهل من جيد اتصال عىل
الشبكة لهذه أساًسا البندكتية واألديرة الكنائس شبكة شكََّلت بالفعل، رأينا وكما هائلة.
كان إذ وإيطاليا؛ وأملانيا وإنجلرتا بفرنسا إسبانيا شمال فربطت املتبادل، التفاعل من

الكتب. وبالطبع، واملراسالت، األخبار حاملني بينها يسافرون الدين رجال
للخوارزمي؛ فلكية) (جداول «الزيج» جداول ترجم إنجلرتا، إىل أديالر عاد عندما
هذا زاد وقد قرطبة. إحداثيات مع لتتوافق املجريطي مسلمة لها عدَّ التي النسخة وتحديًدا
دليل يوجد ال ولكن ما، زمنيٍة فرتٍة يف إسبانيا إىل أيًضا سافر قد يكون أن احتمال من
الكتاب هذا عىل حصل قد أديالر يكون أن بد ال الحالتنَي، من أيٍّ يف الفكرة. هذه يدعم
بيرتوس هو األرجح ح وامُلرشَّ هناك. صالت له كان أو إسبانيا، إىل ذهب شخص من
ولكنه إسبانيا، شمال يف هواسكا يف يهوديٍّا ُولِد لالهتمام، ُمثرية شخصية وهو ألفونيس،
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الحًقا الروحي. أباه هو أراجون ملك األول ألفونسو وكان ،١١٠٦ عام يف املسيحية اعتنق
وبعده. املسيحية اعتناقه قبل شخَصيه، بني حوار شكل يف اليهودية للعقيدة تفنيًدا كتب
والعربية العربية يُجيد كان إذ للغات؛ ممتاز تعليٍم عىل حصوله من ألفونيس انتفع
األعوام أثناء اإلنجليزية تعلَّم أنه شك وال الالتينية، يعرف كان أنه بد وال والرومانسية،
امُلتميِّز بتقليدها رسقسطة، تأثري محيط يف هواسكا كانت أيًضا إنجلرتا. يف قضاها التي
إىل املصادر أحد ويُشري أيًضا. ألفونيس منه انتفع ما وهو العلمي، والبحث الرياضيات يف
من جزءًا بالتأكيد وكان طبيبه، بصفته إنجلرتا، ملك األول هنري امللك لصالح عمل أنه
تشجيُعه يكون قد الواقع، يف إنجلرتا؛ غربيِّ مقاطعاِت يف وفالسفة َفلك علماء تضمُّ دائرٍة
دراسة ازدهار بداية وراء السبَب إنجلرتا إىل معه أحرضها قد أنه بد ال التي والكتُب
املنطقة يف كان عندما بأديالر التقى أنه أيًضا ح امُلرجَّ من الوقت. ذلك يف البالد يف الَفلك
وأطروحة «الزيج» جداول ترجمة عىل مًعا العمل يف رشعا وأنهما باث، ملدينة املجاورة

قصري. بوقت ذلك بعد «العنارص»
بأنها خاص بوجه تتسم تراجمه، أو الخاصة أعماله سواءٌ أديالر، أعمال كانت
طبيعية» «أسئلة كتاب من عبارة صقلية يف املجهول الباحث اقتبس جيًدا. توزيًعا توزََّعت
تحتوي قرأه. قد تقدير، أقل عىل بأنه، يوحي مما «املجسطي»؛ لكتاب لرتجمته تمهيده يف
ملحة تُعطي صغرية مالحظات عىل «العنارص» ألطروحة أديالر ترجمة حوايش بعض
هذه فهم من سيتمكن أديالر «وحَده الجانبية: الحوايش إحدى فتقول دائرته؛ عن كاشفة
دونما طرحناه الذي الطرح هذا صحة «ثبتَت ساخرة: بطريقة أخرى وتقول املعضلة.»
الرد كيفية يعرف ال من كل ريجينريوس. «وداًعا، أفضلها: أما جون.» من مساعدة أي
الباحثني كل أن نفرتض أن يُمِكننا ال بيضاء!»18 بقرة لك يُقدِّم أن عليه ينبغي عليك
أديالر أن يبدو والتعاون. الدعابة بروح يتسم ُمماثٍل مناٍخ يف عملوا قد بهم التَقينا الذين
يرتدد دراسته، يف األصوات نسمع أن امُلثري ومن عاديتنَي، غري وثقافة برباعة يتصف كان
عليه يكون أن يُمِكن ما التعليقات هذه تُظِهر بالحياة. ونابًضا جليٍّا الزمن، عرب صداها
من مرحلة كل يف نظنه كنَّا يشء عىل الثابتة األدلة أول من وهي جماعي، ترجمة مرشوع
«ُدور من واحد عن ملحة عىل هنا، نحصل، وأخريًا الوسطى. العصور عرب رحلتنا مراحل

بإيجاز. ولو الرتجمة، غرفة يف الدائرة الدردشة نسمع أن ويُمِكننا الحكمة»،
فقد شائكة. مسألة فهي فعًال، العربية اللغة تعلَّم قد أديالر كان إذا ما مسألة أما
تعلُّم ولكن أسفاره، يف ما بدرجٍة املنطوقة العربية اللغة بسهولة يلتقط أن بمقدوره كان
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أن عليه الصعب من كان السيايس، للوضع فنظًرا آخر؛ أمًرا كان اللغة وكتابة قراءة
مفتونًا كان أديالر أن ويبدو الرشق. يف أسفاره أثناء املسلمني الباحثني مع صلة يعقد
إذ يَظهر؛ أن يُِحب كان كما به غزيرة معرفة ذا يكن لم ولكنه العربي، بالعلم وُمعَجبًا
أنه إىل لوا وتوصَّ كتاباته يف ُمحدَّدة عربية مصادر غياب إىل املعارصون الباحثون يُشري
عىل القراءة. طريق عن وليس شفاهيًة، العربية واللغة العربي بالعلم معرفته عىل حصل
رجل من البرشي الترشيح تعلَّم قيليقية، يف طرسوس إىل أديالر سافر عندما املثال، سبيل
تحت اختباءه أيًضا ويصف جاٍر. ماءٍ يف جثة بتعليق األوتار عمل كيفية له بنيَّ ُمِسن،
معرفة لنا تُتيح تفصيلة وهي املنطقة، زلزاٌل رضب عندما أنطاكية من بالقرب جرس
يد عىل امليالد قبل الرابع القرن يف َست تأسَّ التي أنطاكية، تقع .١١١٤ عام وهو التاريخ
سلوقية مع أنطاكية، كانت العايص. نهر ضفاف عىل األكرب، اإلسكندر قادة من واحد
ينَعم الحرير، طريق عىل رئيسيٍّا مركًزا املتوسط، البحر عىل البحري مينائها بيرييا،
جاليات فيها عاشت األحيان. بعض يف اإلسكندرية مدينة نافَست أنها لدرجة ُمتناٍم برخاءٍ
املدينة، عىل الصليبيني استيالء ومع املسيحيني. أوائل بعض وكذلك لقرون، اليهود من
األتراك وجيزة، ولفرتة والبيزنطيون، العربية اإلمرباطورية حكَمتها قد كانت ،١٠٩٨ سنة
األفكار. لتباُدل الفرص من وكثري ال فعَّ ثقايفٍّ لخليٍط املجال هذا أفسح وقد السالجقة.
مهمة قاعدة املدينة أصبحت ما ورسعان الرئيسية، أنطاكية لغة هي العربية اللغة كانت
من أول هم بيزا) مدينة (أهل البيزيون وكان األوسط. الرشق يف الغربيني لألوروبيني
سانَدوا قد البيزيون كان والِجنويون. الفينيسيون قصري وقت بعد وتِبعهم ذلك، استغل
أنطاكية، مدينة يف حي عن عبارة مكافأتهم وكانت البحري. والدعم بالسفن الصليبيني
أساطيل ونظموا الساحل امتداد عىل تجارية مراكز وأنشئوا ،١١٠٨ سنة استقروا حيث
إىل الغالية واألقمشة والنبيذ والقطن والسكر التوابل من حموالت تنقل كانت تجارية،
جزءًا بوصفها أيًضا، القسطنطينية يف والفينيسيني للبيزيني أحياء توجد كانت إيطاليا.

املتوسط. البحر رشق ومنطقة الشام يف املتنامية األوروبي التأثري شبكة من
املعرفة خاللها من تتدفق ُسبًال التجارة تفتح كيف رأينا الحكاية هذه طوال
من كثري وكان أيًضا. علماء، كانوا ما كثريًا الذين والدبلوماسيني، التجار بفضل واألفكار،
األنطاكي ستيفن غاَدر عرش، الثاني القرن أوائل يف الفئة. هذه ضمن يندرجون البيزيني
«كامل لكتاب جديدة ترجمة وأنتج العربية تعلَّم حيث سوريا، إىل وسافر بيزا مدينة
أفريكانوس، قسطنطني نسخة أن يعترب لم ألنه العباس؛ بن لعيل الطبية» الصناعة
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زار قد ستيفن يكون ربما أيًضا. دقيقة غري بل فحسب، كافية غري «الكليات»، اة امُلسمَّ
أنهما نفرتض أن امُلغري فمن كذلك، كان وإن لها، أديالر زيارة وقت نفس يف أنطاكية
االحتمال نطاق خارج األمر ليس لذا للغاية؛ صغريًا كان الباحثني مجتمع أن بد ال التَقيا.
االهتمامات لهم أفراد عن يبحث أن شأنه من كان أديالر أن امُلؤكَّد من اإلطالق. عىل
لنشاط اإللهام مصدر هو ستيفن يكون أن امُلمِكن من إنه بل ذهب. أينما نفسها الفكرية

املخطوطات. عىل الحصول يف ساَعده قد يكون أن ويُمِكن الرتجمة يف الالحق أديالر
يعود دليٌل وهو أنطاكية؛ يف كتب عىل حصل أديالر أن إىل يُشري واحٌد دليٌل ثمَة
بن ثابت لكتاب ترجمته تمهيد يف اإلشبييل يوحنا كتب فقد إسبانيا. إىل وجيزة لفرتة بنا
وقد أنطاكية. من لرجل مملوكة كانت منها عمل التي النسخة أن الطالسم» «كتاب ُقرة
أن إىل الفرتة، هذه يف هذا وقتنا يف متخصص عالم أكرب برينت، تشارلز األستاذ أشار
عودته بعد الطالسم» «كتاب نفسه هو ترَجم الذي أديالر، يكون أن يُمِكن الرجل هذا
من مدينة تخليص تعويذة يف ببغداد باث مدينَة هزيلٍّ نحٍو عىل ُمستبِدًال إنجلرتا، إىل
يف أديالر لدى مشكلٌة ثمَة يكن لم أنه بد ال الرشق، يف أسفاره أنهى أن بعد العقارب.19
إىل غربًا ُمتِجهة كانت نفسها، أنطاكية ميناء يف أو صور، يف تجارية، سفينة يركب أن

إنجلرتا. إىل عائًدا ببطءٍ طريقه يشقَّ أن بإمكانه كان هناك ومن صقلية، أو إيطاليا
بسط يف بدأت قد الالتينية الثقافة فيه كانت وقت يف صقلية إىل أديالر زيارة جرت
األندلس إىل هاَجروا أو املسيحية اعتنقوا قد كانوا املسلمون الجزيرة فسكان هيمنتها؛
(املعروف الثاني وويليام السيِّئ) بويليام (املعروف األول ويليام كان أفريقيا. شمال أو
أقل كانا وأيًضا العربية بالثقافة اهتماًما أقلَّ الثاني، روجر عرش َوِريثا الطيِّب)، بويليام
االضطراب ع شجَّ إذ بالغة؛ أهمية له كان الذي األمر وهو األمور، بزمام اإلمساك يف مهارة
عىل الثاني، روجر أرسار عىل امُلؤتَمن اإلدرييس، مثًال ومنهم املسلمني، أثرياء الناجم
انخفاض رغم ولكن وُمنِتجة. سلمية لحياة مالءمة أكثر مكان عن بحثًا صقلية مغادرة
عرب املسافرين أنواع لشتى مهمة ف توقُّ نقطَة الجزيرة ظلَّت املسلمة، السكانية الكثافة
طريق يف هناك إىل ُجبري ابن يُدعى أندليس حاجٌّ وصل ،١١٨٤ عام ويف املتوسط. البحر
ًال ُمفصَّ وصًفا لنا وترك ديسمرب شهر خالل صقلية يف وبقي مكة. من لدياره عودته
بأن ثناء أعظم الجزيرة عىل يُثني جعله مما الطبيعية؛ باملناظر الرجل أُعِجب عايَن. ملا
امللك عن وقال والرفاهة.» الخصب وكثرة العمارة سعة يف األندلس «ابنة بأنها: وصفها
عليهم، الحرص شديد بهم، االعتناء كثري وهو مون، وامُلنجِّ األطباء «وله الثاني: ويليام
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معيشته أرزاق له وأدرَّ بإمساكه أمر ببلده اجتاز م ُمنجِّ أو طبيب له ذُِكر متى إنه حتى
والكتابة القراءة يستطيع كان ويليام أن زعم جبري ابن إن بل وطنه.»20 عن يُسِليه حتى
ثقافتها تزال ال صقلية كانت الوقت، ذلك يف الالتينية هيمنة رغم أنه، يُبنيِّ مما بالعربية،

اللغات. ُمتعدِّدة
فانتقل وريث. بال عرشه تارًكا الثاني، ويليام مات عرش، الثاني القرن نهاية ُقبَيل
من امُلقدَّس الروماني اإلمرباطور من تزوََّجت التي كونستانس، عمته، إىل الصقيل التاج
أملانية، ساللة تحَكمهم أن احتماُل للصقليني يُرق لم السادس. هنري هوهنشتاوفن، آل
أربُع ذلك وأعقب امُلقدَّسة. الرومانية اإلمرباطورية ضمن أُدِرجوا قد كونهم يُسِعدهم ولم
يف نفسه وتتويج سيطرته فرض من السادس هنري يتمكن أن قبل القتال من سنوات
زوجته، والد ذكرى إىل إشارة يف ١١٩٤؛ سنة املسيح ميالد عيد يوم بالريمو، كاتدرائية
من بالقرب الرئييس، الرب عىل كانت إذ جواره؛ إىل كونستانس تكن لم الثاني. روجر
هنري. تُويف فحسب، أعوام بثالثة ذلك بعد فريدريك. الوحيد، ابنهما تلُد أنكونا، مدينة
ضمان عىل للمساعدة ملًكا الصغري ولدها بتتويج حكيًما قراًرا كونستانس فاتخذَت
التي الخرافية الروايات وبحسب يتيًما. إياه تاركًة التالية، السنة يف ماتت ولكنها خالفته،
ُمواِطنوه. به واعتنى لغات ست وتعلَّم بالريمو، شوارع يف فريدريك كِرب األجيال، تواَرثَتها
الذين النبالء من السيطرة استعادة يف الفور عىل بدأ ،١٢٠٨ سنة أُشده، بلغ وعندما
من أسطورية شخصية الشاب اإلمرباطور كان حداثته. فرتة أثناء السلطة بزمام أمسكوا
«أعجوبة باسم ببساطة ُعِرف إنه حتى واإلبهار، واملوهبة الذكاء شديد وكان ُمبكِّرة، سن
التي الفكري الفضول روح ولكن اندثر، قد هوتفيل دي آل اسم يكون ربما العالم».٧
البحث أَوىل الذي فريدريك، حفيده لدى وازدهرت استمرت الثاني روجر بها تحىلَّ
بارباروسا، فريدريك هوهنشتاوفن، آل من َجده كان الرتجمة. ع وشجَّ الرعاية العلمي
الباحثني «لكل ١١٥٨ عام يف امتيازاٍت، مانًحا للتعليم، سني امُلتحمِّ الداعمني من أيًضا هو
العالم سيزداد تعلُّمهم خالل فمن … العلم طلب أجل من للخارج يسافرون الذين
الرعايات هذه تقديم يف الثاني فريدريك استمر املواطنني».21 حياة وستُثرى استنارًة
إنه حتى هذا واستمر الجامعات. يف ًعا وُمتوسِّ العلمي البحث عالم ًزا ُمحفِّ ِنطاقها، وبسِط
تسبَّب أمٌر وهو الطريق»؛ عىل الطالب من آالف أصبح الوسطى العصور نهاية «بحلول

األفكار.22 نرش يف كبري توسع يف
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باالتنَي وكنيسة جدارية) (لوحة مارتورانا كنيسة يف للفسيفساء توضيحي مخطط :3-7 شكل
(أعمدة).

عاصمة ظلَّت بالريمو أن فمع دائم؛ حراك يف اآلخر هو اإلمرباطوري البالط كان
تطلَّبت إذ راشد؛ رجل وهو هناك يُذَكر وقت أي يقِض لم فإنه فريدريك، إمرباطورية
أبوليا، يف حاًال أسعد كان الجنوب، يف كان وعندما انتباهه، له التابعة الشاسعة األقاليم
املدرسة عىل طَغت التي هي هناك أنشأها التي الجامعة وكانت نابويل، أيًضا ل يُفضِّ وكان
ومن وطموًحا. موهبة العرص هذا رجال أكثر فريدريك بالط اجتذب سالرينو. يف الطبية
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بيزا، من وليوناردو سكوت مايكل اثنان؛ يربز حوله، كانوا الذين الكثريين العلماء بني
فيبوناتيش. باسم املعروف

يف دياره يرتك وكان األسفار، كثري سكوت كان مىض، قرٍن قبل أديالر كشأِن
يوجد، وباريس. أكسفورد ثم دورهام، يف درس أنه ويُعتَقد دراسته، ملتابعة اسكتلندا
طليطلة يف كان أنه امُلؤكَّد من ولكن رحلته، مسار يف الفجوات من كثري محالة، ال
لكتاب ترجمته ع وقَّ اليوم ذلك يف إنه إذ ١٢١٧؛ سنة أغسطس من عرش الثامن يف
«عن أرسطو لكتاب سكوت وتراجُم النص، هذا أُنِتج وقد وأرَّخها. للبطروجي «الهيئة»
«عن الكوزموغرافيا عن الرئييس أرسطو كتاب عىل رشد البن وتعليٌق الحيوانات»،
سكوت سافر ذلك بعد هناك. النُّسخ وبقيت املدينة، تلك يف كلها واألرض»، السماوات
هناك ُمتداَولة النُّسخ هذه أصبحت ما ورسعان عمله، من نُسًخا معه آخذًا إيطاليا، إىل
يف أمىض أنه إىل يُشري مما العربية؛ اللغة أتقن قد سكوت كان الوقت، ذلك يف أيًضا.
عىل كان أنه بد ال املحليني. امُلستعِربني مع ويدُرس اللغة يتعلم الوقت، بعض إسبانيا
فيها اعتمد التي الرتاجم، هذه يُقدِّم حتى والعلوم الرياضيات يف اإلجادة من كبري قدر
عىل عقود ببضعة ذلك قبل الالتينية إىل تُرِجمت التي النصوص من كثري عىل أيًضا
مع وثيقة صلة عىل سكوت كان اآلخرين. الطليطليني واملرتجمني الكريموني جريارد يد
يف سنٍّا األصغر األعضاء يعرف كان أنه املحتمل ومن طليطلة، أساقفة رئيس رودريجو،
يعترب لذلك الطليطيل؛ مارك جالينوس، لعمل العظيم املرتجم أمثال رجال جريارد؛ دائرة
القرن أوائل يف إيطاليا إىل إسبانيا من واألفكار الكتب لحركة رئيسية قناة سكوت مايكل
الذين طليطلة يف املرتجمني جيل أعضاء من ا مهمٍّ عضًوا كونه إىل باإلضافة عرش، الثالث

وزمالءه. جريارد خَلفوا
التي العربية، أيًضا يعرف سكوت كان التاسع، جريجوري البابا يُوِرد حسبما
يف هناك. اليهود الباحثني جماعة من طليطلة، يف األخرى هي تعلَّمها قد يكون أن يُمِكن
كثري نشأ بالريمو. يف يهودي باحث مع املراسالت أيًضا تباَدل حياته، يف الحقة مرحلٍة
عىل يعتمد منها األكرب الجانب وكان سكوت، مايكل حول والرائعة الغريبة القصص من
تحظى كانت إذ والرفض؛ القبول بني تتأرجح كانت مهنة وهي ًما؛ ُمنجِّ بوصفه شهرته
لتنديد ُمتكرِّر نحو عىل تتعرض كانت ولكنها العلمانيني، الحكام لدى وموثوقية بتقدير
ساقطة صخرة من الرأس عىل برضبة بموته تنبَّأ أنه يُحكى لها. وشيطنتها الكنيسة
الوقت، طوال يرتديها كان املعدن، من خوذة صنع املصري، هذا يتجنب وحتى أعىل، من
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كنيسة سقف من البناء حجارة من قطعة سقطت عندما تحِمه لم الحظ لسوء ولكنها
كما النطاق، واسعة مايكل اهتمامات كانت الفور. عىل فقتلته قداًسا، يحرض كان عندما
من بكلٍّ جيد إملام عىل طبيبًا، فكان الفرتة. هذه يف موهوب باحث من تتوقع أن يُمِكن
أشهر يف املصادر هذه واستخدم الرازي. مثل العرب واألطباء السالريني الطبي التعليم
باألحالم باالستعانة والتكهن، التسبيب يتناول الذي الفراسة»، «علم كتاب وهو له، عمل
من واحد يف طليطلة» «جداول وعىل «املجسطي» كتاب عىل واعتمد البرشي. والترشيح
للمرة الالتينية باللغة متاحة جعلها التي أرسطو، لكتابات تراجمه ولكن الفلك، يف أعماله

خلَّفه. نيص إرث أهمُّ هي األوىل،
أن يُمِكننا .١٢٢٠ عام نحو النمو الرسيعة بولونيا مدينة جامعة إىل سكوت وصل
لدينا ليس ذلك، عدا فيما ولكن، بالكتب، مملوءة كانت أمتعته بأن ُمطَلق يقني عىل نكون
الوقت ذلك يف بولونيا يف الثاني فريدريك كان بها. سافر التي الكيفية عن فكرة أدنى
وانخرط مرة، ألول فيه التقيا الذي التوقيت هو هذا يكون أن ا جدٍّ املحتمل ومن نفسه،
صحبة يف حياته بقية وعاش مرموقة مكانة إىل رسيًعا سكوت ارتقى خدمته. يف سكوت
إذ اإلمرباطور؛ وبني بينه وثيقة عالقة وتوطََّدت ذهبوا. أينما ُمسافًرا اإلمرباطوري، البالط
الختبار تجارب، مًعا أجَريا كذلك ُمطوًال. بشأنها وتناقشا االهتمامات من كثريًا تشاَركا
برج. باستخدام السماء قياس وحاَوال الجوزاء برج يف القمر يكون عندما الفصد تأثري
عام منذ مرة ألول البرش ترشيح عمليات بإجراء السماح عىل الكنيسة فريدريك أجرب
تشابه أوجه ثمَة مرضاه. عن لة ُمفصَّ حالة دراسات سكوت قدَّم بينما ميالدية، ١٥٠
الخليفة فكشأِن بغداد. يف الحكمة بيت مع تواضًعا، أكثر نطاق عىل كانت وإن هنا،
إىل االستفسارات من قائمًة ه تُوجِّ أنه عنها عرف تساؤالٍت الثاني فريدريك طرح املأمون،
العربي الفيلسوف ل سجَّ وقد اإلسالمي. والعالم اإلمرباطورية أنحاء يف والحكام الباحثني
األسئلة هذه تعد الصقلية». «املسائل كتاب يف فريدريك اها تلقَّ التي اإلجابات سبعني ابن
الوقت ذلك يف الفكرية الشواغل تكِشف إذ الوسطى؛ العصور إنسان عقل عىل نافذة
ذلك ومثال الطبيعة، لعالم قة امُلدقِّ املالحظة من األسئلة من كثري ينبع املعرفة. وحدود
ماء يف جزئيٍّا مغمور مستقيم جسم أي أو الرمح أو امِلجداف يبدو «ملاذا مثل: سؤال
السبب عن اإلمرباطور «سأل ومثل: السطح؟» نحو مائًال) باألحرى: (أو ُمنحنيًا صاٍف،
يف أكرب املجردة للعني يبدو كارينا) النجمية املجموعة يف (كانوبوس سهيل النجم أن وراء
تلك أن اعتقدوا املسلمني الكتَّاب بعض أن يبدو ما وعىل حضيضه.» حال يف منه صعوده

200



بالريمو

محاوالت بمنزلة كانت إذ اإلجابات؛ يعرف لم فريدريك ولكن الختبارهم، ُطِرحت األسئلة
أن ًحا ُموضِّ أعماله، أحد يف الردود بعَض نفُسه سكوت قدَّم فكري. حوار إلثارة جادة
مناقشة إىل ُمنتِقًال البيضة، يف امُلح مثل باملاء، ُمحاطة ولكنها الكرة، مثل دائرية، األرض

لقرون. والباحثني والزوار الصقليني الحكام شغلت ظاهرة وهي الربكانية، الحركة
التألق مركز كان فقد فريدريك؛ بالط من للباحث أفضل مكان أوروبا يف يكن لم
بولونيا ومن نابويل، إىل بالريمو من باستمرار؛ التنقل دائم مركًزا كان ولكنه الفكري،
كونستانس، إىل فرانكفورت ومن فريونا، إىل فيينا ومن بادوا، إىل بريشيا ومن بيزا، إىل
السفر يف تمرًُّسا األكثر املسافر يُصيب أن شأنه من مسار القدس؛ إىل برينديزي ومن
واحد؛ موضع يف ثابتًا األكاديمية الحياة َمركز كان القصة، هذه يف مرة ألول بالدُّوار.
خاللها من يُمِكن جاهزة شبكة وتوفري املعرفة نقل فرص من هائلة زيادة يزيد مما
مجاراة بمقدورهم دام ما العقائد، كل من بالباحثني بًا ُمرحَّ كان تتدفق. أن للمعرفة
فيبوناتيش. باسم املعروف بيزا، من ليوناردو هو جميًعا بينهم عبقرية األكثر وكان األمر.
العرب الرياضيات علماء أفضل يد عىل التجارية، بيزا إمرباطورية نتاج فيبوناتيش، تعلَّم
يعمل والده كان حيث أفريقيا، شمال ساحل عىل الحالية)، بجاية (مدينة بوجي يف
النظرية العبقرية مزج من هذا مكَّنه وقد بيزا. ملدينة التابعة التجارة غرفة لحساب
العملية امُلتطلِّبات مع املوضعي الرتميز ونظام العربية الهندية واألعداد الخوارزمي لجرب
طريَقه االستثنائية املوهبة ذو الشاب هذا شقَّ سكوت، مايكل كشأِن بيزا. مدينة لتجارة
الغربية. أوروبا يف الرياضيات دراسة أساس أصبحت كتبًا أصدر حيث فريدريك، بالط إىل
سنة األصل يف املكتوب العد»)، «كتاب باسم أيًضا (واملعروف العدد» «كتاب كتابه يُحدِّد

أوروبا. يف العربية الهندية األعداد نظام تعميم عىل وساَعد الحساب مبادئَ ،١٢٠٢
وأماله الكتاب، هذا من جديًدا إصداًرا فيبوناتيش أصدر ،١٢٢٨ أو ١٢٢٧ سنة يف
أنه أيًضا فيبوناتيش يذُكر التمهيد، يف منه. نسخة طلب قد كان الذي سكوت، مايكل عىل
«العنارص»، أطروحة إىل املستندة أطروحته، تُركِّز العملية». «الهندسة يُدعى كتابًا ألَّف
بأثٍر الجرب ُمستخِدًما العارش، الكتاب يف امُلدَرجة النسبية غري العنارص عىل ا خاصٍّ تركيًزا
كانت النسبية. غري الرتبيعية واملعادالت التكعيبية املعادالت جذور بني التفريق يف ر ُمدمِّ
البالريمي، جون هو فريدريك، بالط يف آخر باحث إليه أوَكلها مهمًة يبدو ما عىل تلك
يف البالط كان حينما نفسه اإلمرباطور مع الرياضية املعضالت هذه يف االثنان وتناَقش

بيزا. مدينة
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كانوا التي الكيفيَة الفرتة هذه يف واملسلمني املسيحيني الباحثني بني الحوار يُظِهر
ويتشاركوا مًعا، وليعملوا لبعض، تحدياٍت بعضهم ليضع عامَليهم، بني بها ينتقلون
يف طفولته خالل نشأ الذي فريدريك، اهتمام يِزد لم املعرفة. حدود عوا ويُوسِّ األفكار
وخاض ١٢٢٨-١٢٢٩ يف املقدسة األرض إىل سافر عندما إال العربي بالعالم بالريمو،
بالصقور، الصيد يف ابتكارات وجرَّب امُلرتَف، الحياة نمط من ب تعجَّ بنفسه. التجربة
إىل عاد وعندما السلطان؛ بالط يف العلم عىل بالرتكيز وأُعِجب الشطرنج، لعب وتعلَّم

اإلبداعات. هذه من كثريًا معه أخذ أوروبا،
يف نجمها، ولكن املتوسطية، للتجارة مركًزا بوصفها مكانتها عىل صقلية حافظت
السيطرة إىل يسعى العالم» «أعجوبة كان وإذ األفول. إىل طريقه يف كان أخرى، نواٍح
يف ُمركًَّزا، كان بالريمو يف الثقايف النشاط وألن الطفولة. ديار ترك الشاسعة، مملكته عىل
عندما كبريًا تدهوًرا تدهور فقد البالط، سيطرة وضمن القرص جدران داخل معظمه،
جنوب يف التعلم استمراَر نابويل يف لجامعة فريدريك تأسيس َضِمن البالط. انتقل
نابويل وضع تعزَّز التايل، القرن يف وسالرينو. بالريمو من كل حساب عىل ولكن إيطاليا،
تقاليد عىل شارل أبقى أنجو. شارل الجديد، صقلية ملك َمقر أصبحت عندما أكثر
الباحث ع فشجَّ متواضعة؛ بطريقة ذلك كان وإن العلمي، بالبحث يتعلق فيما أسالفه
الالتينية، إىل اليونانية من جالينوس أعمال من كبري عدد ترجمة عىل ريجيو نيكولو
باللغة نَُسخ إيجاد من تمكَّنوا إذا العربية النُّسخ تجاُوز يف امُلتمثِّل الصقيل التقليد ُمتاِبًعا
عدة؛ بقرون اإلنسانية الحركة العلمي البحث من الجانب هذا استَبَق األصلية. اليونانية
األصلية اليونانية املصادر مواد إىل بالعودة الولع سيُصِبح التايل، الفصل يف سنرى فكما
العربي. العلمي البحث إسهام حساب عىل النهضة، عرص يف الفكري للعالم ُمميِّزة سمة
رحلة ولكن طويل، زمن منذ النسيان طي يف أصبح قد هوتفيل دي آل اسم كان
حقبة يف العظيمة الحكايات من واحدة تَُعد ملوٍك إىل ماشية اِق ُرسَّ من امُلذِهلة النورمان
شواطئ إىل إنجلرتا أقىصشمال من امتد الذي تأثريهم، نطاق أدَّى فقد الوسطى. العصور
فتح إىل نفسها، القدس قلب ويف األوسط الرشق إىل ذلك، من وأبعد إيطاليا، جنوب
الة، الرحَّ الباحثون كان َمثيل. له يَسبق لم نطاق عىل األفكار تباُدل أتاحت اتصال خطوط
نقل يف رئيسية عوامل بمثابة والتنوير، الحكمة عن بحثًا املجهول نحو ينطلقون الذين
وينرشون ويُعلِّمون يتعلمون كانوا إذ امُلرتاِبط؛ الجديد العالم هذا يف وتغيريها املعرفة
املتوسط، البحر منطقة وسط يف ومركًزا كربى، قوة إىل صقلية النورمان ل حوَّ األفكار.
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أدخلوا بالريمو، يف الباهر بالطهم ويف الثقافات. بني فيما تنتقل األفكار كانت حيث
الهيمنة أصبحت أن منذ األوىل للمرة العلماني النطاق إىل أوروبا يف العلمي البحث
تقاليد وصلت لقرون. أوروبا ملوك بالط يف استُنِسخ نموذًجا أنشئوا وبذلك للمسيحية،
عميًقا تغيريًا ُمحِدثة تأثريها، وسائل عرب أوروبا إىل واملسلمة البيزنطية اإلمرباطوريات
مع جنب إىل جنبًا النورمان يقف القوة. عن التعبري ووسائل امللكي البالط ثقافة يف
اهتماماتُهم وِسَعت الذين الحكام من لة امُلبجَّ املجموعة ضمن والعباسيني األمويني الخلفاء

العلم. حدوَد ومواهبهم الشخصية الفكرية
بدأت التغري. يف آخذًا العالم كان ،١٢٥٠ عام يف الثاني، فريدريك وفاة وقت بحلول
السياسية الجغرافية األوضاع تحديد يف الحني ذلك يف العظيمة اإليطالية التجارية القوى
بعهد املستقلة املدن دويالت تعاُظم برشَّ إيطاليا، شمال ويف املتوسط. البحر منطقة يف

النهضة. عرص هو جديد؛

هوامش

من وجوانب وجمعها، الرضائب فرض بها يُنظِّم كان التي الطريقة ذلك ويف (١)
الرقيق. تسجيل وطرق القضائي النظام

البورفريي الحجر اآلخر هو روجر، نجل الثاني، روجر اختار سابقة؛ هذه تُشكِّل (٢)
الحقون. بابوات فعل وكذلك ملقربته،

الغزو أثناء صقلية غادروا قد واليهود املسلمني صفوة من كثريون أعضاء كان (٣)
تختِف لم ولكنها العربي، والعالم أفريقيا شمال مع التجارة تدهوَرت لذا النورماني؛
البحر عىل هيمنتها تبسط بدأت قد كانت التي املسيحية أوروبا إىل الرتكيز ل تحوَّ كليًة.
صقلية إىل عكا من جبري ابن رحلُة شائقة بصورة هذا عىل الضوءَ يُسلِّط املتوسط.
ا حاجٍّ خمسني مع جنوة، من مركب متن عىل جبري ابن أبحر فقد .١١٨٤ عام يف
قد النَِّسب َلكانت بقرن الوقت هذا قبل كان ذلك أن لو مسيحي. حاجٍّ و٢٠٠٠ مسلًما
يس جيه آر ترجمة انظر: مسلم. تاجر إىل األرجح عىل انتمى قد املركب وَلكان انعكست،
ديفيز سارة وكتاب (١٩٥٢ كيب، جيه (لندن، جبري» ابن «رحالت لكتاب برودهريست
الوسطى» العصور أوائل املتوسط البحر منطقة يف صقلية ثالثة: عوالم «ملتقى سيكورد

ص٢٣٨-٢٣٩. ،(٢٠١٧ كورنيل، جامعة نرش دار نيويورك، (إيثاكا،
صقلية. سكان تعداد غالبية يُشكِّلون يزالون ال املسلمون كان الوقت، ذلك يف (٤)
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نسله ولكن بالضيوف، الرتحيب أجل ومن الجماهري أمام العباءة روجر ارتدى (٥)
للتتويج. رداءً يستخدمونه كانوا امُلقدَّسني، الرومان األباطرة هوهنشتاوفن، آل من

بني يُدَرس كان الذي الصغري» الوسطى/الفلك «املجموعة يُسمى مما جزءٌ (٦)
«املجسطي». وكتاب «العنارص» أطروحة

كنسيٍّا حرََّمته التي البابوية، فالسلطة للدرجة؛ جذَّابة األخرى األلقاب تكن لم (٧)
العالم». و«ُمعاِقب الكذَّاب» «املسيح دَعته األقل، عىل مرات أربع
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فينيسيا

مدينة. كونه من أكثر بأكمله بعالم أشبه مكان

مانوتسيو ألدو

ا جدٍّ واسع وهو الكبري، القنال اسم عليه يُطِلقون طريق، أطول عرب قادوني
رأيت لقد بعًضا؛ بعضها يتجاوز ُمتكرِّر نحو عىل كانت القوادس إن حتى
أنزلت وقد تماًما املنازل جوار إىل راسيًة أكثر أو طن أربعمائة وزنُها سفنًا
عرب مبارشة ويميض العالم يف بناءً وأحسنها الطُّرق أجمل أنه أعتقد املرساة.
واملنازل الحجارة؛ من َمبنية وهي واالرتفاع، بالضخامة املنازل تتسم املدينة.
رخام من واجهاٌت سنة مائة منذ امُلنتِصبة املنازل ولهذه َمطلية؛ كلها القديمة
وصخور سماقي برخام ومطعم ميل، مائة نحو تبعد التي إسرتيا، من أبيض
ومدافئ بة، ُمذهَّ أسقف لهما حجرتنَي عىل املنازل هذه معظم يشتمل رسبنتني.
وُمؤثَّثة نفسه، اللون من ومداخلها اللون، الذهبية ة األَرسَّ وهياكل فاخرة،
وأكثرها اإلطالق، عىل رأيتها التي املدن أروع بإيجاز، إنها، للغاية. فاخر بأثاث
الرب وتخدم الحكمة، من قدر بأعظم تُدار والغرباء، السفراء لكل احرتاًما

اإلجالل. من قدر بأقىص
،(١٤٤٧–١٥١١ (نحو كومني دي فيليب الفرنيس السفري
١٤٩٥ عام يف فينيسيا يف ُمتجوًِّال



املعرفة خريطة

يتعرض الروماني العالم كان بينما والسادس، الخامس القرننَي يف فينيسيا قصة تبدأ
كانت التي املستقيمة امُلعبَّدة الطُّرق تحوَّلت الخارج. من وللهجوم الداخل من لالنهيار
ُسبل إىل لقرون اإلمرباطورية حول بكفاءٍة اج والُحجَّ والتجار الرومانية، الفيالق تنقل
مدن بأعظم تمرُّ كانت طريقها، ويف روما. نحو عليها تسري الغازيَة والجيوش لإلرهاب،
الحصار بفرض فساًدا لتَعيث إال ليشء ال وتتوقف وبادوا، وألتينو أكويليا إيطاليا؛ شمال
القليلة املتعلقات حاملني البحر، صوب الهرب من تمكَّنوا الذين أولئك فرَّ والنار. والسيف
جديد عالم يف أنفسهم وجدوا املاء، حافة إىل وصلوا عندما إنقاذها. من تمكَّنوا التي
اليابسة بني واضح تمييز يوجد يكن لم إيطاليا، من الرشقي الشمايل الركن يف غريب.
حيث هنا، النطاَقني. بني صخري فاصل وال وشواطئ، خلجان لها أجراف فال والبحر،
شاسعة مساحة عىل العنرصان يتحد األدرياتيكي، البحر أعىل حول الساحل ينعطف
من غابات وتنمو وتختفي، الُجزر وتظهر امُلتموِّجة، الرمال فوق املاء ينزلق ُمسطَّحة.
لها حرص ال أعداد عرب ُمتأللئًا الساطع الضوءُ ويظهر املستنقعات، أرايض يف البوص
يف مستحرضة خارقة خياالت كأنه يبدو ُمتألِّق، سديٌم ويفصل ر، امُلتبخِّ املاء قطرات من

للخرضة. املائلة الشاحبة املاء زرقة عن للسماء الساطعة الزرقَة األفق،
ضخمة كميات با رسَّ قد وبيافا، بادي العظيمان، النهران كان السنني، آالف َمدى عىل
ُمنحٍن خط هيئة عىل الطَّمي التيارات شكََّلت الخليج. يف الجبال، من املحمول الطَّمي، من
من ضخمة شاطئية بحرية ُمكوِّنة للساحل، ُموازيًة تجري التي الرملية، األجراف من
دخوًال املاء إليها يتدفق قنوات بضع عن املفتوح البحر عازلًة املنتصف، يف الضحلة املياه
والبعوض واألسماك للطيور َمالذًا يكن لم يوم. كل وانخفاضه املد ارتفاع مع وخروًجا
يف ة امُلتغريِّ العشبية الُجزر إىل الوصول من تمكَّنوا الذين لالجئني أيًضا وإنما فحسب،
املياه يف اإلبحار يُمِكنها التي الوحيدة الزوارق هي كانت القاع؛ ُمسطَّحة صغرية قوارب
حول تتمحور حياتَهم والدأب، بالصالبة يتسمون كانوا الذين الناس، هؤالء جعل امُلتقلِّبة.
يف ولكن الرئييس، الرب وبني بينهم فصل الذي البحر يحميهم امُلنبِسط، املائي العالم هذا
أي يف بيوتهم تغمر أن بإمكانها كان التي العالية والجزر املد موجات كانت نفسه، الوقت
هؤالء تعلَّم هذا. وقتنا إىل املدينة تغمر وأحيانًا مستمر، تهديٍد مصدَر لهم تُشكِّل لحظة،
تأمني يف اعتمدوا االزدهار. وأخريًا، البقاءَ، فينيتو، شعب باسم يُعَرفون كانوا الذين الناس،
أشجار جذوع وغمروا الشاطئية البحرية يف الوفرية األسماك عىل الغذاء من احتياجاتهم
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للحصول الرئييس الرب يف رة امُلدمَّ املدن إىل وعادوا ملنازلهم، أساًسا لتكون املاء يف ضخمة
ونقلها. عليها العثور يُمِكنهم بناء مواد وأي والخشب؛ والطوب والرخام الحجارة عىل

البحرية وسط يف الصغرية الُجزر مجموعة عىل النمو يف صغرية مجتمعات بدأت
يُطَلق شخٌص به، الخاص الحكم بنظام ر تطوَّ الذي املجتمع، هذا حكَم وتوىلَّ الشاطئية.
إىل الوقت، بمرور تحوََّلت، والتي الالتينية، باللغة القائد (وتعنى dux ى ُمسمَّ عليه
الناشئة. فينيسيا مدينة ليحكم ٦٩٧ عام يف مرة ألول انتُِخب والذي ،(doge دوق كلمة
املياه قنوات فوق جسوًرا فوضعوا والتصميم؛ الِحيلة بسعة يتصفون الفينيسيون كان
املاء، من األرض فوا وجفَّ العالية، والجزر املد تيارات ملواجهة السدود وأنشئوا الضيِّقة،
بسالسة، عربه وتنزلق املاء يف تغطس أن يُمِكنها القاع ُمسطَّحة ضيِّقة قوارب وبنَوا
من ليس الشاطئية. البحرية يف الحياة من استفادة أقىص لتحقيق فعالة ُطرًقا روا وطوَّ
أحواض إنشاء طريق عن وذلك للربح َمورد ولكنه البحر، يف املحاصيل إنتاج امُلمِكن
املعادن من هيكتارات تاركًة الشمس، يف تتبخر ضحلة مياه بها مناطق وهي امللح؛
بالقمح مُلقايَضتها الرئييس الرب إىل وصوًال بها وجدَّفوا ببكرات فصلوها التي الربَّاقة،
ليس اإلبحار وعىل التجارة عىل الذاتي االكتفاء إىل االفتقار هذا أجربَهم لقد والشعري.
البحر يف أيًضا وإنما وفريونا، وبافيا كريمونا يف األسواق إىل الكبريَين النهَرين يف فقط
يُمثِّل األدرياتيكي البحر يف التحكم كان إسرتيا. جزيرة شبه ساحل امتداد عىل املفتوح
ما ورسعان والرشق، املتوسط البحر يف التجارة عىل الفينيسيني لقدرة جوهريٍّا أمًرا
السكان عىل الحماية وعرضوا الساحل، طول عىل التجارية املحطات من سلسلة أنشئوا
أضاف ،٩٩٨ عام ويف السلطة. ُمقاِبل يف املنطقة، روَّعوا الذين األرشار القراصنة من

ألقابه. قائمة إىل داملاسيا قائد لقب فينيسيا دوق
باالبتعاد ميزة إىل عزلتهم حوَّلوا وقد ُمستِقلِّني. الفينيسيون كان البداية، منذ
كانت جغرافيٍّا، والدبلوماسية. التجارة عىل ركَّزوا بينما الرئييس، الرب يف السياسة عن
الوقت؛ ذلك يف الكربَينَي السياسيتنَي القوتنَي بني ممتاز موقع يف النمو يف اآلخذة مدينتهم
فينيسيا سكان أبرم ،٨١٤ عام يف غربًا. الفرنجة ومملكة رشًقا، البيزنطية اإلمرباطورية
الرومانية، اإلمرباطورية أقاليم أحد كانوا ربما وضعهم. عن بوضوح ت عربَّ معاهدًة
بهم يُؤدِّي أن لهذا يُمِكن كان للفرنجة. خراًجا يدفعون نفسه، الوقت يف كانوا، ولكنهم،
ُمميَّز مكان يف الفينيسيني وضع الواقع، يف ولكنه، الجانبنَي، يف ما أسوأ عىل الحصول إىل
اإليطالية. املوانئ استخدام وحرية تجارية حقوًقا منحهم أنه واألهم اإلمرباطوريتنَي، بني
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الرضائب من وأعَفوهم الفينيسية، التجارية الحقوق البيزنطيون ع وسَّ ،١٠٨٢ عام يف
أخرى حاسمة لحظة شكَّل ما وهو اإلمرباطورية، أنحاء سائر يف الجمركية والرسوم
ُمرِبحة توابل تجارة توجد كانت ،١٠٩٩ عام بحلول للمدينة. التجاري النمو إىل بالنسبة
عىل العالم عرفها بََحرية إمرباطورية أنجح إلنشاء طريقها يف فينيسيا وكانت مرص، مع

اإلطالق.
للمدينة امُلطَلق واإلخالص الصارم والتنظيم نسبيٍّا الديمقراطي املستقر الحكم كان
يكن لم فينيسيا. َقته حقَّ الذي االستثنائي النجاح جوهر شكََّلت التي العنارص هي
إلهية، جذوًرا ملدينتهم بأن الفينيسيون آَمن أيًضا. دينيٍّا كان بل فحسب، عمليٍّا اإلخالص
االجتماعي. والتماسك الوالء من عادي غري ارتفاًعا مرتفعة مستويات قني ُمحقِّ روها، فوقَّ
العائالت كانت ظله يف الذي اإلقطاعي، النظام نري تحت ترزح أوروبا بقية كانت بينما
ازدهرت السلطة، عىل عنيفة رصاعات يف حولها من كل وأوصال أوصالها تُمزِّق النبيلة
ُمتِحدين سكانها كان القديمة. العصور بعد ما عالِم يف جمهورية أول باعتبارها فينيسيا
عليها أطلقوا التي املحبوبة، مدينتهم تمجيد هو مشرتك مرشوع حول وطيًدا اتحاًدا
البحرية يف الحياة تحديات من الوحدة هذه نبَعت سكينة». الجمهوريات «أكثر لقب
التغلب أجل من فحسب، البقاء أجل من مًعا العمل عىل الفينيسيون أُجِرب الشاطئية.
باملخاطر املحفوف الوجود هذا وكان امُلتقلِّبة. بيئتهم جرَّاء واجَهتهم التي املشكالت عىل
كان املدينة. بحكم يتعلق فيما وخاصًة آخر، يشء كل عىل االستقرار آثَروا أنهم يعني
نشأ ما ورسعان الجميع، لبقاء جوهرية أهمية ذات أموًرا والسيطرة والتعاون التنظيم

للمدينة. سة امُلؤسِّ العائالت أعضاء والنبالء؛ الدوق عليه يُِرشف إداري، إطار
الرب عىل للمدن نفسها التوسعية العشوائية بالطريقة ليس ولكن املدينة، كِربَت
وكشأن بعناية. ُمخطًَّطا كان ميدان وكل قناة، وكل املنازل، من جديد صف فكل الرئييس؛
كانت إذ مختلفة؛ مناطق عىل املختلفة الصناعة أنواع فينيسيا وزََّعت وقرطبة، بغداد
أمًرا كان الذي املدن، تخطيط من الشكل لهذا تماًما مناسبة الُجزر عىل القائمة ِبنيَتها
املدن تلك زاروا الذين التجار، يكون أن املحتمل من الوقت. ذلك يف أوروبا يف ُمستحَدثًا
أصبحت فينيسيا. إىل الفكرة هذه معهم جلبوا الذين هم وتنظيمها، بتصميمها وأُعِجبوا
الثالث القرن يف هناك، إىل امَلسابك نُِقلت عندما الزجاج صناعة مركز مورانو جزيرة
الزجاج تصهر كانت التي الهادرة األفران شكَّلت إذ النريان؛ من املدينة لحماية عرش،
عرش الثاني القرن من بإحكام. جنب إىل جنبًا ة امُلرتاصَّ الخشبية َمبانيها عىل خطًرا
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العربية العبارة (من للرتسانة مقرٍّا املدينة من الرشقي الشمايل الركن كان فصاعًدا،
ترتاوح كانت حيث الفينيسية، السفن ساحة اإلنشاء»)، «مكان وتعني الصناعة» «دار
كل من السفن ببناء يشتغلون كانوا الذين رجل، ألف و١٦ ٦٠٠٠ بني العمال أعداد
لإلمرباطورية امُلحرِّكة القوة بمنزلة هذا كان العالم. حول وتُبِحر تُباع كانت والتي نوع،
القوى كانت التي والحربية التجارية سفنها أسطول البحري، أسطولها ومنشأ الفينيسية،
أعظُم وجاء النهضة. وعرص الوسطى العصور حقبتَي طوال ف بتلهُّ تشرتيها الكربى
الحملة تجهيز عىل الفينيسية الدولة وافَقت عندما ،١٢٠٤ عام يف الرتسانة واجَهته تحدٍّ
مخاطرٌة ولكنها هائلة، مالية مخاطرة يَُعد كان الذي األمر بأكملها؛ الرابعة الصليبية
تُعَرف التي زارا، مدينة عىل السيطرة الفينيسيون اسرتَد فقد النهاية. يف خري إىل آَلت
تمكَّنوا إنهم حتى كاملًة، أموالهم الصليبية الحملة قادة لهم ودفع زادار، باسم اآلن
من ذلك عن نتج وما نفسها، القسطنطينية ضد الحملة توجيه إعادة أمر تدبري من
هائل بقدر املدينة زوَّد الذي داندولو، إنريكو الشهري، األعمى الدوق قاَده للمدينة، نهب
برونزية خيول أربعة ذلك ويف بثمن، تُقدَّر ال التي األثرية الِقَطع من وأكوام املال من
األصلية والخيول ماركو؛ سان دي بازيليكا كنيسة واجهة يف اآلن وموجودة استُنِسخت

الجوية. األحوال تقلبات من لوقايتها بالداخل محفوظة
يف تاريخ لها ُمبَعدون، أناس سها أسَّ التي فينيسيا، أن امُلستغَرب غري من ولعل
فقد ُمبكِّر. وقت منذ السواء عىل والسياح للُحجاج َمقصًدا وأصبحت بالغرباء، الرتحيب
«لونا «لوبسرت»، مثل خانات املبادرة بروح يتحلَّون كانوا الذين املحليون السكان فتح
ماركو، سان ميدان يف ُمرِشدين بوصفهم خدماتهم وقدَّموا هورس»، و«ليتل هوتيل»
يفعلون مثلما التذكارية، والهدايا الخفيفة الوجبات يبيعون األكشاك أصحاب كان حيث
املدينة. يف وجوه) عدة من (والوحيدة، األكرب الصناعة السياحة تَُعد هذا، وقتنا يف اليوم.
نسمة ألف ٥٤ سكانها تعداد يبلغ مدينٍة إىل عام، كل شخص مليون ثالثني نحو يأتي
ليتأملوا الزوار يأتي إيطاليا. الند ديزني باعتبارها سمعة فينيسيا أكسب مما فقط؛
متحف يف الوقوف عند اآلرس. والجمال املائية العامة الطُّرق ذات العائمة، املدينة بني ُمتعجِّ
التغيري ضآلة سيُذِهلك للمدينة، النهضة عرص من لوحة أمام أكاديميا»، ديل «جالرييا
املالبس وباستثناء هي؛ كما تبدو الُجندول وزوارق والجسور فالعمارة لها. حدث الذي
املداخن محل حلَّت قد الصناعية األقمار أطباق أن هو الوحيد امللحوظ االختالف قة، امُلنمَّ
ترفيهية مدينة وكأنها الزمن، عندها ف توقَّ كأنما فينيسيا تبدو املباني. أسطح عىل الكثرية
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األعىل. إىل الرشق اتجاه وفيها عرش، الثاني القرن يف لفينيسيا خريطة :1-8 شكل

حيث والِقَدم، الجمال فيه يسود مكاٌن كثريًا، نفسه فيها الحديث العالم يُقِحم ال تاريخية
اليوم زوار من فقط هم املعارصين السياح من كثري بالعظمة. ُمشبَع نفسه املباني تهالُك
وهو الشاطئية، البحرية يف بالرُّسو لها يُسَمح سياحية سفن عىل يِصلون حيث الواحد،
وغالبًا كثريًا، أطول وقتًا يمكثون الزائرون كان الوسطى، العصور ففي للجدل. ُمثري أمر
ذلك عىل عهم يُشجِّ وكان عديدة، لسنوات موطنهم فينيسيا ويجعلون يستقرون كانوا ما
بدأ عرش، الثاني القرن يف املدينة. بها تتسم التي امُلواِتية التجارية والبيئة التقبل أجواء
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بالقرب ُمزدِحمة منطقة يف أقاموا حيث الوصول، يف األملان التجار من مستمر ق تدفُّ
«فونداكو باسم املعروف الرئييس، مقرَّهم ،١٢٢٨ عام يف بنَوا، حيث ريالتو، جرس من
أحدثَت املهاجرين من موجة من جزءًا امُلغاِمرون الشماليون هؤالء كان تيديسكي». دي
نسمة.1 ألف ١٢٠ إىل ،١٣٠٠ عام بحلول وصل، قد كان الذي فينيسيا، تعداد يف تضخًما
فينيسيا يف والتجارة للعيش أتَوا الذين اليونانيني، كانت األخرى الكبرية الجالية
األسباب أحد كانوا أنهم واألرجح ولغتهم، القديمة ثقافتهم معهم وجلبوا كبرية، بأعداد
اليونانية يتعلم أن أراد .١٣٥١ عام يف فينيسيا إىل برتارك والعالم الشاعر مجيء وراء
أسفاره، يف جمعها قد كان التي القديمة الكالسيكية النصوص ترجمة يستطيع حتى
كان اإلنسانية. باسم تُعَرف أصبحت التي للحركة أساًسا تُقدِّم أن شأنها من والتي
املساعدة فضل إليه يُنَسب الذي ،(١٣٠٦–١٣٥٤) داندولو أندريا للدوق، صديًقا برتارك
املدينة، عن الوافية بحوثه بفضل امُلِرشق بتاريخه فينيسيا يف النهضة عرص إطالق يف
استمرت للمدينة، برتارك مغادرة بعد بالحيوية. ُمفَعمة فكرية بعالقة الرجالن وحِظي
إذ وفاته؛ بعد داندولو أمناء تابَعها مراسالت وهي الرسائل، طريق عن العالقة هذه
إنهم حتى إيطاليا، بقية يف العلمية البحثية التطورات مواكبة عىل بشدة حريصني كانوا
من لها مثيل ال التي مجموعته يرتك أن يف آملني فينيسيا، إىل بالعودة برتارك أقنعوا
مع األرسطي املنطق حول جداٌل الخطَة أفسد الحظ، لسوء وفاته. عند للمدينة الكتب
عائًدا وأبحر مركب يف مخطوطاته الغاضب برتارك فحمل الفينيسيني. النبالء من بعض

أبًدا. يُعد ولم الرئييس، الرب إىل
أن التايل الجيل ُملِهًما إيطاليا، يف النهضة لعرص سني امُلؤسِّ اآلباء من برتارك كان
باحٍث مع يرتاسل وكان ُممِكنة، وسيلة بأي العلم طلب ع يُشجِّ وأن املخطوطات يجمع
إنفاق يف سالوتاتي فمىض عه، ويُشجِّ (١٣٣١–١٤١١) سالوتاتي كولوتشيو يُدعى شابٍّ
من تتألف مجموعة عىل فلورنسا، مستشار بصفته عمله، من يجنيه كان مما كبري قدر
يف أوردناها التي «املجسطي» لكتاب الالتينية الرتجمة هي إحداها كانت مخطوطة؛ ٨٠٠
الفكرية للحياة مركًزا فلورنسا أرىس من هو سالوتاتي كان صقلية. عن حديثنا معرض
العام ففي الكالسيكية؛ للنصوص الرئييس والسوق عرش، الرابع القرن يف إيطاليا يف
اللغة وتعليم للمجيء كريسولوراس مانويل البيزنطي الدبلومايس سالوتاتي دعا ،١٣٩٦
أكاديمية مادة باعتبارها اللغة دراسة فيها أُتيَح التي األوىل املرة وهي املدينة؛ يف اليونانية
إىل يكتب جعله ما النظر بُعِد من سالوتاتي لدى كان كذلك عام.١ ألف من أكثر منذ
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املخطوطات من إحضاره يُمِكنه قدر أكرب معه يُحِرض أن منه ويطلب كريسولوراس
ولكن فلورنسا، يف فقط أعوام ثالثة كريسولوراس أمىض القسطنطينية. من اليونانية
عىل هائل أثر له يكن لم اها، تلقَّ التي املديح رسائل عىل بناءً ممتاًزا، كان الذي تعليمه،
لقواعد املدريس كتابه استخدمت التي املستقبلية األجيال عىل أيًضا بل فحسب، طالبه
املساعدة وسائل من وغريها النحوية القواعد وكتب القواميس مثََّلت اليونانية. اللغة
ألي هائلة ميزة كانت إذ الفرتة؛ هذه يف العلم انتشار جوانب من حيويٍّا جانبًا اللغوية
بمقدور يُكن لم السابق، يف مخطوًطا. يُرتِجم أن أو جديدة لغة يتعلم أن يُحاِول شخص
النوع هذا يُقدِّم أن وصقلية) طليطلة يف سائًدا كان (كما امُلرتِجم أو امُلعلِّم سوى أحد
إىل اليونانية من الرتجمة عىل كريسولوراس منهج من الثاني الجزء ركَّز املعرفة. من
أمثال األقدم املرتجمون يتبَعها كان التي الحرفية الرتجمة أسلوب وتحاىش الالتينية،

النص. معنى عىل الرتكيز ذلك، عن عوًضا ًال، ُمفضِّ الكريموني، جريارد
مهاراتهم يستخدمون فكانوا اإلنتاج؛ غزيري ُمرتِجمني كريسولوراس تالميذ كان
النصوص من نة ُمحسَّ جديدة إصدارات إلنتاج ًرا ُمؤخَّ اكتسبوها قد كانوا التي اللغوية
الباحثون كان نفسه، الوقت يف اليوناني. األصل من مبارشة املرتجمة الكالسيكية
عىل العثور يف آملني إيطاليا جبال يف بعيدة أديرة إىل ُمنطِلقني الرِّحال يشدُّون الشجعان
األديرة، تلك مكتبات يف قرون عرب والصمود البقاء استطاعت ُمهَملة، قديمة نصوص
البابوي، الديوان يف ناسًخا كان الذي براشيوليني، بوجيو أمثال من بعضهم، إن بل
امُلثري كتابه يف وسويرسا. أملانيا إىل األلب جبال عرب شماًال هني ُمتوجِّ ذلك، من ألبعد مضوا
بوجيو، بها قام التي الرحالت جرينبالت ستيفن املؤرخ يصف «االنحراف»، لالهتمام
كاتب بوجيو كان كلوني. ودير جال سان مثل أديرة إىل البارع»، املخطوطات «صائد
مع تباَدلها التي امُلكاتَبات خالل من صداها يرتدد شخصيته كانت إذ بارًعا؛ رسائل
عديدين، بابوات لحساب عمل االطالع، واسع باحثًا وكان الكثريين، وَمعارفه أصدقائه
كتب رجًال كان أيًضا ولكنه شاء، ما بقدر شيرشون بكتابات يستشهد أن بمقدوره وكان
سفره أثناء العامة الحمامات زيارة يُثريه وكان املاجنة، القصرية القصص من مجموعة
إىل عرايا يمضني الشابات وكذلك الَهِرمات العجائز النساء رؤية امُلضِحك «من أملانيا: يف
كتب كما للناظرين.»2 ومؤخراتهن الحساسة أعضاءهن ويعرضن الرجال أعنُي أمام املاء

نيكويل. نيكولو لصديقه
بعَض كونستانس بحرية حول الجبال يف األديرة ملكتبات بوجيو استكشافات أثمرت
يحتوي ومخطوًطا لشيرشون مجهولة ُخَطب بضع وجد إذ باالهتمام؛ الجديرة النتائج
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أصحاب من رفاقه من حسن بقبول كالهما حِظي وقد لكينتيليان، الكاملة األعمال عىل
االكتشافات كل عىل األخري اكتشافه طغى فقد ذلك، ومع إيطاليا. يف اإلنسانية النزعة
وجد األديرة، بأحد مكتبة أعماق يف ُمِرتب رف عىل ،١٤١٧ سنة من يناير ففي األخرى.
وهو لوكريتيوس؛ الروماني للفيلسوف األشياء»، طبيعة «يف كتاب من نسخة بوجيو
احتوت فحسب. شائعات عنه يتداولون الناس وكان لقرون، النور رأى قد يُكن لم كتاب
من ألكثر وتقمعها تَِدينها الكنيسة كانت التي دة، امُلعقَّ امللحمية الغنائية القصيدة هذه
هذا بقاء كان لذا بشدة؛ القائم النظام د وتُهدِّ ا، جدٍّ ُمتمرِّدة كانت أفكار عىل سنة، ألف

معجزة.٢ بمثابة ذاته حد يف العمل
اليونان يف َست تأسَّ فلسفية مدرسة يتبَع أبيقوريٍّا، (٩٩–٥٥ق.م) لوكريتيوس كان
عىل ينطوي كان أنه ذلك بعد تبنيَّ (الذي االعتقاد أساس عىل امليالد، قبل الثالث القرن يف
أطلق ا. جدٍّ صغرية بناء َلِبنات من يتكون الوجود يف يشء كل بأن ة) ُمتبرصِّ ثاقبة رؤية
من أكثر تقسيمه يُمِكن فال غر الصِّ بالغ يشءٌ «الذرات»؛ اسم اللَِّبنات هذه عىل األبيقوريون
بحماسٍة لوكريتيوس يتبنى األشياء» طبيعة «يف كتاب يف تدمريه. وال خلقه يُمِكن وال ذلك،
وكل إلهي؛ تدبري وال خالق يوجد ال وهي: إليه تستند التي األفكار ومجموعة الطرح هذا
كائن مجرد واإلنسان والتكاثر؛ والتكيف التطور يف ويستمر ر تطوَّ قد الخليقة يف يشء
وليس الكون؛ يف ُمتفرِّد أو محوري دور له وليس الكوكب عىل الحية الكائنات ماليني من
هذه تزال ال املوت. بعد حياة توجد وال تموت الروح ألن املوت؛ من الخوف إىل حاجٌة ثمَة
تخيَّل لذا هذا؛ يومنا إىل العالم من األجزاء بعض يف الجدل من كبريًا قدًرا تُثري األفكار
بأكمله يخضع كان مجتمٍع يف يبدو ما عىل وُمؤثِّرة خطرية بالتأكيد كانت مًدى أي إىل
األشياء» طبيعة «يف كتاب كان بالدين، يتعلَّق فيما املسيحية. الكنيسة وحكم لسيطرة
دوًما وتتسم … خرافية أوهام عن عبارة هي امُلنظَّمة األديان «كل بالرصامة: يتسم
وتقليل املتعة زيادة هو البرشية للحياة األسمى «الهدف أن األبيقوريون يرى بالقسوة.»
يف املعاناة إن تقول التي املسيحية الرسالة مع مباًرشا تناقًضا يتناقض مبدأ وهو األلم»؛
ليِصفوا الفكرة هذه املسيحيون الُكتَّاب ر حوَّ اآلخر.3 العالم يف رسوًرا تُكِسبك العالم هذا
نواٍح يف املنحطة. برغباتهم إال يهتمون وال األخالق، وعديمو فاسقون بأنهم األبيقوريني
امَلدى بعيدة برؤية تتسم وهي الحديث، العلم ملنهجية بيان وكأنها القصيدة تظهر كثرية،
تُناِقشها. التي األفكار كل تماًما نستكشف أو ا تامٍّ فهًما نفهم لم ِزلنا ما أننا لدرجة
الذي نيكويل، نيكولو صديقه، إىل وأرسلها الدير مكتبة يف ُكِتبت نسخٌة بوجيو لدى كان
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أربعة بلغت طويلة مدة استغرقت عملية وهي جميلة، بطريقة الخاصة نسخته ن دوَّ
إن وما ُمتزاِيد، نحٍو عىل مشحونة القصيدة بعودة بوجيو َمطالب أصبحت عاًما. عرش
عرب التدفق يف اآلِرس لوكريتيوس شعر وبدأ منها نَُسخ تداُول بدأ حتى أخريًا، اها تلقَّ
للوحة الرسيايل الجمال يف القارة؛ أنحاء كل يف الظهور ُمعاِوًدا الفكرية، أوروبا شبكات
«املقاالت»، يف واملوت للجنس مونتني دي ميشيل ومعالجة فينوس»، «مولد بوتيتشييل
وجولييت».4 «روميو مرسحية يف ماب امللكة تصاحب التي املؤتلفة» الصغرية و«الذرات
وهو عرش، الخامس القرن من األشياء» طبيعة «يف كتاب من مخطوطة خمسون بقيَت
مدينة يف األوىل، للمرة العمل ُطِبع عندما أكثر ازدادت التي شعبيته؛ يُبنيِّ ضخم، عدد
وفينيسيا ١٤٨٦ سنة فريونا يف إصدارات هذا وتَِبع .١٤٧٣-١٤٧٤ سنة نحو بريشيا،

.١٥٠٠ عام يف كلها اإلصدارات هذه أنجح للطباعة ألدين دار ونرشت ،١٤٩٥ سنة
علمية، أفكار عىل يحتوي التيني لنص نادًرا مثاًال األشياء» طبيعة «يف كتاب كان
كانوا أنهم عرفوا الطب أو الفلك، أو بالرياضيات، مهتمني كانوا الذين العلماء ولكن
املخطوطات، هذه أجل ومن يونانية؛ مخطوطات عىل العثور عىل الرتكيز إىل بحاجة
التابعة الشاسعة التجارة بإمرباطورية فينيسيا، وكانت الرشق، صوب وجوههم ولَّوا
نشطة وجالية األوسط الرشق يف وموانئ إيجه، بحر يف الُجزر معظم تشمل التي لها،
املسئولون استكشف املساعدة. لها يُتيح يُضاَرع ال وضع يف نفسها، القسطنطينية يف
وحكاًما قضاة بصفتهم الُجزر هذه عىل مواقعهم يف ُمتمرِكزين كانوا الذين الفينيسيون،
الكالسيكي األدب أعمال دراسة إىل امُلستِند اليوناني، التعليم قيمَة بأنفسهم محليني،
لدى معهم وجلبوها مخطوطات فاشرتوا األصلية؛ اليونانية باللغة والعلوم والفلسفة
مدارس يف الدرايس املنهج من جزءًا بوصفها اللغة دروس خوا ورسَّ فينيسيا، إىل عودتهم
املخطوطات، طباعة عىل وعملوا تعليقات، وكتبوا اإلنسانية، النزعة تتبع كانت التي املدينة
يف اليونانية للُّغة كريس أُنِشئ ،١٤٦٣ عام يف اليونانية. النصوص من ذخرية وجمعوا
النبالء كان الذي واملكان فينيسيا نطاق يف العايل للتعليم الوحيد املركز بادوا، جامعة
تدريجيٍّا تعزََّزت القرن، هذا سنوات مرور مع دراساتهم. ليستكملوا إليه أبناءهم يُرِسلون

الكالسيكية. باألفكار اهتمامهم وزاد النبالء تعليم جودة
زواًرا، أو أصليني فينيسيني كانوا سواء أدنى، طبقية خلفيات من الباحثون انضم
كبرية بأعداد اليونانيون ووصل إثرائها. يف دوًرا ولعبوا للنخبة الفكرية الدوائر إىل
يف القسطنطينية، عىل األتراك استيالءَ مبارشًة تلت التي والشهور السابقة العقود أثناء
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كانت غربًا، فرُّوا وعندما املسيحيني، لسكانها آمنة القديمة املدينة تُعد لم .١٤٥٣ عام
وجدوا هنالك، الواضحة. الوجهة اليوناني، األدنى الرشق مع الوطيدة بعالقاتها فينيسيا،
عند األم. وطنهم تجاه ُمنفِتًحا وموقًفا باليونانية ناطقني وإيطاليني يونانيني مواطنني
بديهيٍّا، والجواهر، الذهب ُمقتنَياتهم؛ وأعز أقيَم معهم أخذوا القسطنطينية، مغادرتهم
وأخطر أهم من واحدة كانت والكتب. بالعبادة، الخاصة واألشياء واملال، الفنية، واألعمال
أُبِقيت قد كانت التي النصوص من آالف انتُِزع التاريخ. يف املخطوطات تبعثر حاالت
يف وُعبِّئت رفوفها من الذهبي القرن جزيرة شبه يف باملدينة القديمة باملكتبات أمان يف
أقلَّت التي السفن يف لت وُحمِّ امليناء إىل يد عربات عىل ُدحِرجت ثم خشبية، صناديق
الباحثون كان إيطاليا، إىل املخطوطات هذه وصلت عندما أوروبا. يف امَلنفى إىل مالكيها
وترجمتها لنسخها جاهزين أيديهم، يف والريشات انتظارها، يف اإلنسانية النزعة أصحاب
القدماء، لليونانيني النقية الحكمة اكتشاف إلعادة نَُسخ وأدق أفضل إلنتاج وتحريرها،

امُلنِرصمة. القرون تُفِسدها لم التي
األشهر كان الحقبة، هذه يف الرشق من وصلوا الذين العظام العلماء كل بني من
األسود. البحر ساحل عىل طرابزون، من ،(١٤٠٣–١٤٧٢) بيساريون باسيليوس هو
الفلسفة درس ثم القسطنطينية، يف ُمتاح تعليم أفضل ى تلقَّ قد بيساريون كان
ما رسعان بليثو. جيمستوس الصيت الذائع الحكيم مع بيلوبونيز يف امُلحَدثة األفالطونية
الهرمي ج التدرُّ الدبلوماسية، بمَلكة يتمتع موهوبًا باحثًا كان الذي بيساريون، ارتقى
ضمن إيطاليا إىل أُرِسل عرش، الخامس القرن ثالثينيات ويف األرثوذكسية، للكنيسة
إعادة يف رغبته كانت والغربية. الرشقية الكنيستنَي توحيد إعادة بشأن للتفاوض وفد
املهنية َمسريته جوانب من جانب لكل امُللِهم هي والالتيني اليوناني العامَلني توحيد
بيزنطة من والكتب واألفكار الناس لنقل اتصال قناة بمنزلة كان وامُلدِهشة؛ الطويلة
قطاعات أنقذ الدور، بهذا اضطالعه خضم يف الالتينية. إىل اليونانية ومن إيطاليا، إىل
روها. دمَّ قد العثمانيون األتراك الغزاة َلكان ذلك لوال التي اليونانية الثقافة من كبرية
كارديناًال، جعله الرابع إيجني البابا إن حتى كبريًا إعجابًا ببيساريون اإليطاليون أُعِجب
إىل دخوله عىل مؤًرشا تنصيبه وشكَّل أرثوذكيس، دين لرجل مسبوق غري رشف وهو
ُغَرفه كانت روما، يف أبيان، طريق عىل فخم منزل إىل فانتقل رسميٍّا؛ اإليطالية الحياة
لتوِّهم وصلوا قد كانوا الذي اليونانيني باملهاجرين تعجُّ الظليلة وُرشفاته التهوية جيدة
الجيدون ومنهم العظماء، منهم َمَهرة، ُشبان باحثون بينهم من كان القسطنطينية، من
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رسمية غري أكاديمية املنزل أصبح وامُللِهمة، الكريمة رعايته ظل يف املثقفون. ومنهم
أوروبا. يف مكان أي يف الكتب مجموعات وأثمن أضخم من عدًدا تحوي اإلنسانية، للنزعة
باملخطوطات، يزورونه كانوا ومن مجموعته لتزويد منزله يف َمنسًخا الكاردينال أقام
امتلكها التي املخطوطات من كثري هوامش وتزخر الباحثني، مع جنب إىل جنبًا وعمل
يف العامة رغبته مع وتماشيًا به، الخاصة تراجمه أنتج كما بيده. كتبها بمالحظات
أفالطون. وفلسفة األرسطية الفلسفة بني تناُغم إحداث إىل سَعت أطروحًة كتب الوحدة،
أثناء تشكََّلت التي املكتبات كل يف ثراءً «األكثر مكتبته هي آثاره أعظم فإن ذلك ومع
إىل بقيت التي املخطوطات وأثمن أندر من بعٍض عىل احتوت التي النهضة»،5 عرص

هذا. يومنا
واسعة أسفاًرا يسافر كان أنه يعني البابا مبعوث بصفته بيساريون َمنصب كان
وعن واألفكار امليول يف معه يتشابهون علماء عن البحث دائم كان ذهب، وأينما النطاق،
هما موهوبنَي َفلك بعامَلي التقى حيث فيينا، يف كان ١٤٦٠ عام يف باالهتمام. جديرة كتب
ريخيومونتانو). باسم يُعَرف (الذي مولر ويوهان بيويرباخ) (أو بيورباخ فون جورج
فحسب، فيه املشاركني عىل ليس امَلدى بعيدة عواقب إىل يُؤدِّي أن اللقاء هذا شأن من كان
باحثًا كان الذي ريخيومونتانو، ُمعلِّم هو بيورباخ كان للعلم. العام التطور عىل وإنما
وبادوا. بولونيا جامعات من عمل عروض ورفض شبابه خالل إيطاليا يف درس المًعا،
نسخته كانت النجوم. ودراسة تدريس أجل من النمسا موطنه إىل ذلك، من بدًال وعاد،
يف األحدث هي أجراها، التي الرصد بعمليات ثة امُلحدَّ ألفونسني»، «جداول من الهائلة
األعظم. بيورباخ عمل هذا كان بها. التقينا التي النجوم جداول من الطويلة السلسلة
عمره، من عرشة الثالثة يف غضٌّ بعُد وهو الجامعة يف ُقِبل الذي ريخيومونتانو، كان
فقاما األكاديمي؛ رشيكه صار ما ورسعان نضوًجا، وأبكرهم بيورباخ تالميذ أملع شك بال
عملهما وناقشا ،١٤٥٦ عام يونيو يف هايل مذنب ظهور ُمالِحظني رصد، بعمليات مًعا
جديد إصدار بإنتاج بيساريون كلَّفهما اآلخرين. الفلك علماء عمل وكذلك ف، توقُّ بال
العمل يف فرشعا التدريس؛ يف استخدامه يُمِكن «املجسطي» بطليموس كتاب من ُموَجز
السابعة تجاَوز قد عمره يكن ولم التايل، العام يف فجأًة مات بيورباخ ولكن فورهما، من

.١٤٦٢ عام يف وأكمله وحده، العمل ريخيومونتانو تابَع لذا والثالثني؛
األيرس الكتاب، كان «املجسطي». كتاب نقل يف محوريٍّا دوًرا «امللخص» كتاب لعب
التنظيم؛ وجيد للغاية واضًحا األصيل)، الكتاب طول (نصف طوله بسبب التناُول يف
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السابق يف تمكَّنوا قد يكونوا لم بطليموس لكتاب فهًما الَفلك لعلماء «أتاح ثَم وِمن
من الفلك، علماء من كبرية مجموعة من نظريات عىل الكتاب اشتمل تحقيقه».6 من
جريارد ترجمة إىل يستند وكان طليطلة»، «جداول ومؤلفو والزرقايل قرة بن ثابت بينهم
اليوناني املخطوط من بتفاصيل ًال وُمكمِّ العظيم، بطليموس لعمل الالتينية الكريموني
أريستبوس هنريكوس كان الذي نفسه املخطوط هو هذا كان لبيساريون.٣ اململوك األصيل
الوطنية مارك سانت مكتبة يف اليوم موجود وهو القسطنطينية؛ من صقلية إىل جلبه قد
ُطِبع منه، ريخيومونتانو انتهاء من فقط عاًما ثالثني بعد أي ،١٤٩٦ عام يف فينيسيا. يف
وأتاح للجامعة الدرايس املنهج يف ُمعتاًدا دراسيٍّا كتابًا وأصبح فينيسيا، يف «امللخص»
عىل االطالع إمكانيَة وجاليليو، وكيبلر وبراهي كوبرنيكوس املستقبليني، الَفلك لعلماء
لهذه معالجتهم وخالل أخطائه. عىل االطالع ذلك من واألهم بطليموس، نظام عبقرية
من جديد عهد نحو ُقدًما الَفلك علم دفعت ُمبتَكرة حلول إىل لوا توصَّ امُلحدَّدة، املشكالت

الفهم.
من يتمكنا حتى إيطاليا إىل معه بالعودة ريخيومونتانو إقناع من بيساريون تمكن
البحثية العلمية العالقات وأخصب أهم من واحدة عالقتهما كانت مًعا. العمل متابعة
ريخيومونتانو تشاَرك بينما اليونانية، ريخيومونتانو بيساريون علَّم إذ الوقت؛ ذلك يف
أطروحة مخطوطات عىل مالحظات وكتب والفلك، للرياضيات الواسع فهَمه راعيه مع
للكواكب. بطليموس ونموذج إقليدس ُمسلَّمات ليُفرسِّ «املجسطي» وكتاب «العنارص»
وألقى ،١٤٦١ سنة نوفمرب من العرشين يف روما يف الكاردينال منزل إىل وصال
الرومي ببس أعمال «باستثناء التي امُلذِهلة، راعيه مكتبة عىل له نظرة أول ريخيومونتانو
حدثًا كان أنه بد ال الرياضيات».7 لنهضة أسايس كالسيكي مصدر كل عىل احتوت …
بالدراسة الحظ أسعده شابٍّا، ريخيومونتانو كان فعندما الشاب؛ الفلك عالم حياة يف هائًال
زار قد كان وإنما فحسب، بالعلم ولَعه معه يتشارك لم الذي بيورباخ، إرشاف تحت
النمسا. يف آخر مكان أي يف متاحة تكن لم كتبًا عودته لدى أحرضمعه شك ودونما إيطاليا
الكالسيكية للخرائب رؤية من ُمدِهشة، تجربة كان مرة ألول روما إىل الوصول أن بد ال
كان وما مكان. كل يف القديم املايض بأصداء والشعور املدينة، أنحاء يف عرًضا امُلتناِثرة
باليونانية ُمحتِدم بجداٍل الجو يشحنون باحثني من عه؛ توقُّ ليُخيِّب بيساريون منزل
عىل وينقشون النُّساخ إليها يجلس كان طاوالت بصفوف وامَلنسخ والالتينية؛ واإليطالية
يف خزائن تمأل منها، مئات وجد إذ الكتب؛ ذلك بعد ثم والورق؛ الرَّق جلد من رزم

ريخيومونتانو. بَهر َمشهدها أن بد ال قديم. وبعضها تماًما، جديد بعضها الحوائط،

217



املعرفة خريطة

الوقت؛ ذلك يف روما يف الوحيدة الرائعة املجموعة هي بيساريون مكتبة تُكن لم
امُلنتمي البابا يد عىل تحوَّلت قد الفاتيكان مكتبة كانت و١٤٥٥، ١٤٤٧ عاَمي بني ففيما
الكالسيكي بالتعليم ولًِعا ُمعَجبًا كان الذي الخامس، نيكوالس اإلنسانية النزعة حركة إىل
إيطاليا أنحاء كل من والباحثني الكتب جامِعي يجتذب كان لكريسولوراس. سابًقا وتلميذًا
بحثًا واليونان وأملانيا الدنمارك إىل وكالء وأرسل البابوي، الديوان يف والدراسة للمجيء
١١٦٠ إىل مجلًدا ٣٤٠ بلغ ضئيل عدد من املكتبة مقتنيات فزادت جديدة، نصوص عن
بوجيو ضمَّ فريق يد عىل بانتظام تُرتَجم اليونانية النصوص كانت امَلنية.٤ واَفته عندما
الباحثني من وكثريًا فاال ولورينزو أوريسبا جيوفاني املخطوطات صائد القديم ورشيكه
كانت الخامس، نيكوالس إرشاد تحت القسطنطينية. من حديثًا وصلوا الذين اليونانيني
العالم يف النصوص مستودعات أكرب إىل التحول َمسار عىل ُوِضعت قد الفاتيكان مكتبة
املراحل كتب من و٨٠٠٠ مخطوطة ألف ٦٠ اليوم تحوي فهي لإلعجاب؛ وإثارًة قيمًة
ًعا وُمشجِّ ناصًحا امَلسعى، هذا يف َكثَب عن ُمشاِرًكا بيساريون كان الطباعة. لعرص األوىل
يف َمنصباهما جمعهما ما وبقدِر جيًدا، بعًضا بعضهما والكاردينال البابا عرف صديقه.

تحديًدا.٥ وبالرياضيات العلم، بطلب َولُعهما جمعهما الكنيسة،
أغلب يف ذلك وكان إيطاليا، أنحاء ريخيومونتانو جاب التالية، القليلة األعوام طوال
بروني ليوناردو الوقت؛ ذلك يف العظام باإلنسانيني ُملتِقيًا بيساريون، بصحبة األحيان
يف املحارضات من سلسلة وألقى غريهم. وآخرين وتوسكانييل ألبريتي باتيستا وليون
بذله الذي والجهد العربي، الفلك ذلك ويف الرياضيات»؛ علم تخصصات «كل عن بادوا
مع فينيسيا ريخيومونتانو زار شك. بال ذلك غري والكثري أرشميدس، كتابات بشأن
(حيث فيتريبو أيًضا وزار باباويٍّا، ُموَفًدا هناك إىل الكاردينال أُرِسل عندما بيساريون،
ُمتَسًعا وجد كذلك فلورنسا. أيًضا وربما وفريارا خاصته)، الفلكي الرصد بعمليات قام
قد كان ،١٤٦٧ عام بحلول ذلك، ومع املثلثات. حساب عن رائًدا عمًال ليكتب الوقت من
املعرفة مشاركة يف رغبة هو العودة إىل دفعه ما وربما النمسا، إىل وعاد الكاردينال ودَّع

قبله. من بيورباخ ُمرِشده، فعل كما مواطنيه، مع اكتسبها التي
عىل الواقعة املدينة بِسحر وافتُِتن كثرية مراٍت فينيسيا زار قد بيساريون كان
سان جزيرة عىل البندكتي الدير يف أقام قد كان ُموَفًدا، فبصفته الشاطئية. البحرية
الشاطئية البحرية مياه عرب يتطلع أن بمقدوره كان هناك ومن ماجيوري، جورجيو
ولكن الشمس، أشعة تحت تتألق الجديدة، وواجهته الدوقية قرص ساحة نحو الباهتة
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الفريد الُحكم بنظام ُمعَجبًا كان فقد أعجبه. ما هو وحده فينيسيا جمال يكن لم
كان ،١٤٦٨ عام يف وطنه. مع تقاُربها وفتَنه — سكينة» الجمهوريات «أكثر —
يحدث أن يُمِكن فيما يُفكِّر بدأ قد وكان عمره، من والستني الخامسة يف الكاردينال
من ا جدٍّ القريب الفاتيكان، كان الحياة. يُفاِرق عندما االزدياد يف اآلخذة كتبه ملجموعة
عرص رموز من كثري موطن فلورنسا، يف فكَّر كذلك الواضح. االختيار هو روما، يف منزله
كانت الفنون. يف الرياضيات استخدام يف رائدين كانوا الذين الفاعلة، الريادية النهضة
بناؤها أمكن والتي الكالسيكية العمارة من املستوحاة األضالع، الثُّمانية برونليسكي قبة
كانت بينما قريب، وقت منذ اكتملت قد ضخمة، ورافعات التطبيقية، الهندسة بفضل
ولكن للعالم، الفنانني تصوير طريقة يف تحوًال تُحِدث الخطي للمنظور اكتشافه إعادة
أنشأتها التي الكتب تلك أشهرها رائعة، كتب بمجموعة فلورنسا عىل بالفعل أنعم الرب
لم منزلهم. يف خاصة ومكتبة ماركو سان دير يف عامة مكتبة الحاكمة؛ ميدييش عائلة
الثمينة بمجموعته يُوِيص أن عىل بيساريون عزم ثَم وِمن ُمماِثًال؛ شيئًا فينيسيا تمتلك

مورو: كريستوفورو الدوق إىل وكتب للمدينة،

باألخص. ذلك اليونانيون ويفعل مدينتك، يف العالم شعوب كل تقريبًا تتجمع
تُجِربهم فينيسيا، يف أوًال ينزلون بلدانهم من البحر طريق عن وصولِهم حاَل
كأنهم األمر يبدو وهناك وسطكم، والعيش مدينتكم إىل املجيء عىل الرضورة
الوصية هذه له أُقدِّم أحٍد من أجد ال ذلك، ضوء ويف أخرى. بيزنطة يدخلون
التزام بموجب نحوهم وُملتِزم نفيس أنا لهم أَديُن الذين الفينيسيني من أنسَب
يل بلًدا اخرتتُها التي مدينتهم، وعىل شخيص، عىل املعروفة أفضالهم بسبب

ف.8 ُمرشِّ نحٍو عىل وُعِرفت فيها استُقِبلُت والتي اليونان إخضاع بعد

مجلد «تسعمائة ُمقاِبل ففي الهبة. صك عىل ع وقَّ حتى الرشوط، عىل اتُِّفق أن وما
الفينيسية الدولة شأن من دوقية»،9 ألف ١٥ نحو تُساوي والالتينية، باليونانية ممتاز
األمم»،10 كل من «للطالب متاحة ولجعلها الكتب، إليواء مناسبًا مكتبة مبنى تُقدِّم أن

املدينة. من إخراجها عدم ولكفالة
يُقال كان التجاري. تفوُّقها أوج يف فينيسيا كانت عرش، الخامس القرن أواخر يف
سان ساحة كانت الزوار، أحد أورد وحسبما هناك. رشاؤه يُمِكنك به حلمت يشء أي إن
من القادمني املسافرين بعقول تذهب كانت أنها بد ال العالم».11 «سوق هي ماركو
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واملحتالون وامُلرِشدون امُلتجوِّلون والباعة الحشود عليهم تنهال كانت الذين أوروبا، شمال
مراكب لقائدي الحزين والغناء التوابل ورائحة الكريهة القنوات ورائحة والشحاذون
الساحة يمأل رائٌع معرٌض كان عام، كل بالصخور. املستمر املاء واصطدام الجندول
األرض جهات من تجار يف ببالهة ليُحدِّقوا يتوافدون اآلالف وكان صاخبنَي. ألسبوَعني
ودانتيل المعة، مرايا يبيعون محليني وِحَرفيني الغريبة، سلعهم يستعرضون األربع
هي املدينة كانت قزح. قوس ألوان من لون بكل تألألت رقيقة زجاجية وآنية مكشكش
ماركو سان ساحة كانت التجارة. وملكة املوضة وُمورِّدة العالم، يف الرفاهية عاصمة
يف ريالتو. منطقة كان املدينة يف الحقيقي األعمال مركز ولكن بالتجار، دائًما ممتلئة
حجم وكِرب االقتصادية الشئون تُنظِّم َمكاتب الحكومة أنشأت عرش، الحادي القرن
تضم بأروقة األطراف، ُمرتامية سوق إىل َرت تطوَّ قد كانت عام، بمائة ذلك بعد السوق.
حيث القناة، عىل ومرايس ومخازن خاصة، وبنوًكا األطراف، حول متخصصة محالَّ

غ. وتُفرَّ ل تُحمَّ باستمرار البضائع كانت
شاسعة قصور بناءَ االقتصادي فينيسيا نجاح عن نتَجت التي الهائلة الثروات موَّلت
Ca’ إىل الكلمة اختُِرصت وقد املنازل. أي casas باسم ُعِرفت الكبري، القنال ضفاف عىل
عامة وَمكاتب خاصة بيوت توجد كانت الصوت. بتقطُّع تتسم التي الفينيسية اللهجة يف
التجار مع الصفقات ويعقدون أطفالهم مع يأكلون كانوا حيث العظام، النبالء لسالالت
نة ُمحصَّ قالع لبناء حاجٌة ثمَة يكن فلم يشء، كل هو امَلظهر كان الخارج. من القادمني
حرية الفينيسيني والبنَّائني املعماريني هذا ومنح باملياه. محاطة مدينة يف خنادق وحفر
الواجهات أروع امتالك عىل النبالء عائالت تنافَست والشكل. الجمال عىل الكامل الرتكيز
املنافسة هذه يف بون عائلة وبالَغت بالتفاصيل. الغنية والنقوش فيها امُلغاىل فات الرشُّ ذات
«منزل لقب أكسبه مما بالذهب؛ َمطلية لقرصهم الخارجية األسوار بجعل مبالغة أيَّما

الذهب».
حال كان كذلك ولكن النبالء، لحياة مميزتنَي سمتنَي والبذخ االنحطاط أصبح
إىل الباحثني أملع داعني خجل، بال فيهما السعي واَصلوا اللذَين العلمي، والبحث الثقافة
مدرسني يد عىل البيت يف الشبان الفينيسيون النبالء درس املدينة. يف والعمل املجيء
اإلنساني، الدرايس املنهج اتبعت التي مؤخًرا، أُنِشئت التي املدارس ويف خصوصيني
وعندما واملنطق. الخطابة مثل تقليدية، أكثر مواد جانب إىل اليونانية اللغة فدرََّست
يتجزأ ال جزءًا الرياضيات كانت ،١٣٩٧ سنة ريالتو، حي يف للفلسفة مدرسة أُنِشئت
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حِظيَت، التي بادوا، جامعة يف للدراسة تالميذها املؤسسات هذه أعدَّت املنهج. هذا من
وكذلك الفنون بتدريس يختص فيما ممتازة بسمعة عرش، الخامس القرن منتصف يف
وأول الطبيعية، األرسطية الفلسفة لدراسة أوروبا أنحاء كل من الباحثون سافر الطب.
الطب، يف «املجسطي». كتاب من وأجزاء إلقليدس «العنارص» أطروحة من كتب بضعة
جريارد ترجمة من ُمعيَّنة أقسام إىل باإلضافة وأبقراط، لجالينوس الرئيسية الكتب كانت

للرازي. و«الحاوي» سينا البن «القانون» لكتابَي الكريموني
،١٤٠٧ عام من وابتداءً ،١٤٠٥ عام يف الفينييس الحكم تحت صارت قد بادوا كانت
عىل تقليدي مثال وهو إيطاليا، يف آخر مكان أي يف الدراسة فينيسيا ُشبان عىل ُحِظر
مستمرٍّا تبادًال كفل إذ اإليجابية؛ آثاره أيًضا لهذا كان ولكن السيطرة، إىل الدولة حاجة
عىل العلوم، عىل الرتكيز عىل الفينيسيني املفكرين بادوا تأثري ع شجَّ املكاننَي. بني لألفكار
السيادة كانت حيث وروما، فلورنسا األخَرينَي، النهضة عرص ثقافة عاصمتَي من العكس
الفينيسيون كان ومالحني، تجاًرا فَكونُهم واألدب. والفلسفة والعمارة للفن واألفضلية
كانوا التي العملية املعضالت عىل العلمية األفكار لتطبيق اهتمامهم يُولُون براجماتيني،
حجم ارتفاع ومع اليدوية. والِحَرف القوارب وبناء واملحاسبة املالحة يف يُصاِدفونها
املعرفة من رة ُمتطوِّ مستويات إىل التجار احتياج تزايَد تعقيًدا، املعامالت وازدياد التجارة
هي اليومية الحياة يف انتشاًرا الرياضية النظريات تطبيقات أوسع كانت الرياضية.
يف يُدرَّس كان العد». «كتاب ى امُلسمَّ كتابه يف وضعها التي الحساب، يف فيبوناتيش نظرية
وأساسيات محاسبية، بمهارات الشباب ز يُجهِّ فكان إيطاليا، شمال أنحاء كل يف املدارس
األكثر فيبوناتيش أفكار بقيَت كاردانو، جيوردانو الكاتب وحسب األولية. والهندسة الجرب
لثالثة ُسبَات حالة يف الشهرية، بمتتاليته املتعلقة العدد ونظرية د امُلعقَّ الجرب صعوبة،
بالصدفة (١٤٤٧–١٥١٧) باتشويل لوكا يُدعى شابٌّ بريوجي باحث عثر أن إىل قرون،
يف كاستيلو، دي أنطونيو سان كنيسة مكتبة يف العد» «كتاب مخطوطة من نسخة عىل
املوجز الحساب»، «ملخص كتاب يف وأدرجها األفكار هذه باتشويل استوعب فينيسيا.
تلك إىل الباحثني من التالية األجيال انتباه ه فوجَّ عه، جمَّ الذي الضخم الوايف الريايض

األفكار.
ويَحُرض نبيلة، فينيسية لعائلة خصوصيٍّا ُمدرًِّسا يعمل املدينة يف باتشويل كان
وأخريًا روما، إىل غادر ،١٤٧٠ عام نحو فراغه. وقت يف ريالتو» «مدرسة يف محارضات
أمىض أنه يبدو ولكن التنقل، عىل قائمة لحياة نفسه ُمكرًِّسا فرانسيسكان، راهب أصبح
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كان الرب. بكلمة الكرازة يف أمضاه الذي الوقت بقدر الرياضيات يدرس طويًال وقتًا
وتابَع اإليطالية، اللغة عوا شجَّ قد األوائل اإلنسانيني من وغريهما وبوكاتشيو برتارك
األعمال تُكتَب أن وإىل اإليطالية، إىل الالتينية من الرتجمة إىل بالدعوة هذا، باتشويل
الهندسة لتعلُّم الفرصة عىل الجميع يحصل أن ينبغي بأنه باتشويل آَمن بالعامية. الجديدة
فريدة مكانة يحتلُّ لذلك، ونتيجًة العربية. الهندية األعداد اتِّباع أيًضا وسانَد والحساب،
امُلتجوِّل الباحث باتشويل كان النهضة. عرص أثناء الرياضية األفكار بانتشار يتعلق فيما
العالقات ذوي الرجال أفضل من واحًدا التنقل عىل القائُم حياته نمُط وجعله األسايس،
املعماري مع فأقام إيطاليا؛ شمال يف جامعة وكل نبيل بالط كل يف به بًا وُمرحَّ عرصه، يف
دافنيش ليوناردو مع عاش فلورنسا ويف نابويل، وزار روما، يف ألبريتي باتيستا ليون
املحاسبة»، «أبو لقب وهو شائق، غري كان وإن املهم، اللقب ويحمل الوقت، لبعض
مسك باسم اآلن (تُعَرف فينيسيا» «طريقة باسم يُعَرف كان ملا الواضح تفسريه بفضل
اهتمامات كانت التجار. من أجياٌل تستخدمها كانت التي املزدوج)، القيد بنظام الدفاتر
وكان إقليدس يف خبريًا وكان الحساب، يف فكتب ا؛ خاصٍّ اتساًعا واسعة الرياضية باتشويل
من بكل جديدة ِصيًغا واضًعا «العنارص»، أطروحة عن ُمنتِظمة بصفة محارضات يُلقي
الحساب»، «ملخص العظيم، عمله يف معرفته كل وجمع واإليطالية، الالتينية اللغتنَي
فينيسيا، يف ونُِرش الناس، من ُممِكن قدر أكرب عىل ُميًرسا يكون حتى باإليطالية املكتوب
والقياسات، األوزان مثل عملية، ملوضوعات بارًعا تجميًعا الكتاب هذا يَُعد .١٤٩٤ عام يف
ولكن ُمبتَكًرا، عمًال يَُعد وال والهندسة، الجرب مثل النظرية، املجاالت من املزيد مع
إقليدس لنظريات ُمفيًدا ًصا ُملخَّ للباحثني قدَّم بأن التايل القرن يف هائل تأثري له كان
للرياضيات العميل والتطبيق الدراسة أهمية عىل باتشويل شدَّد وفيبوناتيش. والخوارزمي
والنظرية العملية العنارص جامًعا واملعماريني، والنقاشني والنجارين احني كاملسَّ للِمَهنيني

الجميع. منفعة أجل من مًعا للرياضيات
مع ره تصوَّ باتشويل كان الذي كذلك نطاٍق عىل املعلومات نرش أمَكن فقط مؤخًرا
لقطاع (نسبيٍّا) التكلفة وميسورة املتناول يف الكتب جعلت التي الطباعة، آالت ظهور
شابٌّ قاطٌع كان عرش، الخامس القرن ثالثينيات منتصف يف املجتمع. من كثريًا أكرب
قد ،(١٤٠٠–١٤٦٨) جوتنربج يوهان يُدعى سرتاسبورج، مدينة يف الكريمة لألحجار
ُمستخِدًما التاريخ، َمجرى تُغريِّ أن شأنها من تقنية الكتب، إلنتاج ثورية طريقة م صمَّ
القصدير من خاصة سبيكة يف الحروف من مئات صب املعادن، تشكيل يف مهاراته
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الطباعة. آالت أوائل من آللة خشبي بقالب مطبوعة إيضاحية صورة :2-8 شكل

وكىس إطار، داخل وفقرات كلمات هيئة عىل الحروف هذه ورتَّب واألنتيمون، والنحاس
صنعه، قد كان خشبي مكبس يف ألسفل، هه ووجَّ اإلطار، وثبَّت بالحرب الحروف سطح
يف وتمريرها ورقة إدخال بعد التفاح. عرص ملكبس التقليدي التصميم عىل ُمعتِمًدا
وشكَّل الورقة يف الحروف عىل املوجود الحرب فانطبع األسفل، إىل الذراع جذب املكبس،
إتقان يف عدة سنوات جوتنربج أمىض الغربي.٦ العالم يف مطبوع نص صحيفة أول
أول وافتتح رأسه، مسقط ماينز، إىل عاد قد كان ١٤٥٠ عام بحلول ولكن تصميمه،
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جوتنربج طبعة األشهر، عمله من نسخة ١٨٠ نحو ُطبع أعوام، خمسة ُمِيض بعد مطبعة.
نفس ليُكِملوا أعواًما سيُمضون النُّساخ كان أسابيع. بضعة غضون يف املقدس، للكتاب
الطباعة آلة من جعلت التي هي اإلنتاج رسعة يف الهائلة الزيادة هذه وكانت املهمة،
اخرتاعه، يف الرائدة العبقرية معارصيه وال جوتنربج عن يِغب لم األهمية. بالغ شيئًا
يف البابا َمنصب سيتوىلَّ كان الذي الثاني، بيوس أُعِجب الهشيم. يف كالنار الخرب وانترش
أصدقائه إىل وكتب فرانكفورت، يف املطبوع املقدس الكتاب من بعينات القريب، املستقبل
صنع عىل الرجال تدرَّب واضحة. الطباعة حروف كانت كم مذهوًال لهم يِصف إيطاليا يف
بلدان يف ذلك وبعد أوًال أملانيا نطاق يف رسيًعا، انترشت مهارة وهي الطابعة، وتشغيل

إيطاليا.٧ وبخاصة أخرى،
الطباعة، آلة إمكانيات دائًما، الفرص يتحيَّنون الذين الفينيسيون، رأى الفور عىل
يف الكتب لطباعة (احتكاًرا) امتياًزا شباير من يوهان لصالح أصدروا ،١٤٦٩ عام ويف
مجهوًال كونه رغم هذا، الغريب عرصنا اخرتاع يحظى «سوف أنه: عىل ينص فينيسيا،
التالية، السنة يف يوهان مات بل.»12 السُّ بكل والتحسني بالتشجيع السابقة، األزمنة عرب
يف مطابع يُنِشئوا أن ويندلني، شقيقه، ومنهم آلخرين، أتاح مما احتكاره؛ معه ومات
من أكثر وكان طبعة؛ ١٣٠ من أكثر نُِرش قد كان سنوات، ثالث غضون ويف املدينة.
النصوص من األكرب التالية املجموعة وكانت اللغة، وقواعد الكالسيكي األدب عن نصفها
يكن لم العلوم. أو الفلسفة أو القانون يف كتبًا البقية وكانت الدينية، النصوص هي
كل تمتلك املدينة كانت الحقيقة، يف ناجًحا. أمًرا سانَدوا قد كانوا أنهم يف شكٌّ ثمَة
جيِّد بنوك وقطاع امُلتعلِّمني، الُقرَّاء من ضخم جمهور الطباعة؛ الزدهار الالزمة الظروف
واألهم راسخة، تجارة وشبكة املبادرة، روح تمتلك وحكومة التمويل، لتوفري التنظيم
صناعة مجال كان الرئييس. الرب يف الفينيسية األقاليم من الورق من مضمونة إمداداٌت
عديدة قرونًا استغرق أن بعد أوروبا، يف تماًما ُمستقرٍّا صار قد الوقت ذلك يف الورق
ب تُرحِّ تكن لم املدينة أن ذلك، كل من األهم إسبانيا. عرب إيطاليا، إىل بغداد من لينتقل
يف العاملني من األول فالجيل املجيء؛ إىل بالفعل تدعوهم كانت بل فحسب، باألجانب
اجتمعوا الذين للتجار امُلزدِهر املجتمع إىل لينضم أملانيا، من كله جاء الطباعة مجال
عام وبحلول الطباعة. يف رسيًعا فينيسيا برزت لذلك، نتيجًة تيديسكي. دي فونداكو يف
يف و٤١ ٣٥ بني ما مصدر وكان املدينة، يف تعمل مطبعة ثالثني نحو يوجد كان ،١٥٠٠

فينيسية. مطابع ١٥٠٠ عام قبل املطبوعة الكتب عدد مجموع من املائة
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لفينيسيا. عرش الخامس القرن من خريطة :3-8 شكل

لذوي مهنة تكن لم شك دون ولكنها فينيسيا، يف الطباعة انطلقت ما رسعان
والخربات؛ املهارات من املنال عسرية طائفة إىل يحتاج الطابع كان إذ الواهنة؛ القلوب
ورجل فنانًا يكون أن يتعني كان املعادن. وعلم واللغات والكيمياء الخشب أشغال من
خطًرا صاخبًا مكانًا كانت التي املطبعة، ذلك إىل أضف ثم نفسه، الوقت يف وباحثًا أعمال
التعامل وحيث الفقاعات تُخِرج التي املغيل الزيت من أحواض مع التعامل كان حيث
من األسود) الحرب (لصنع امُلشتِعل والزفت التآكل تُسبِّب التي الكيميائية املواد مع
كثري كان نفسها. الثقيلة الخشبية الطباعة إطارات تشغيل عن ناهيك اليومية، األشغال
والنفقات للعملية الضخمة التقنية التحديات مع التعامل عىل قادرين غري الطابعني من
العمل عن كثريون وتوقَّف الَوطيس، حامي التنافس كان الكتب. إلنتاج الالزمة املالية
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خمسة من ألكثر اإلفالس تجنُّب من فقط باملائة ٢٥ سوى يتمكَّن ولم يشء، كل وخرسوا
امُلكتظة الضيقة الشوارع حيث مريسرييا منطقة يف ُمرتِكزة فينيسيا مطابع كانت أعوام.
الطباعة أجهزة تُظِهر التي الالفتات كانت وريالتو؛ ماركو سان ساحة بني تِصل التي
عىل خارًجا موضوعة الكتب وكانت منها، كل أمام تتأرجح مطبعة بكل الخاصة الفردية

الخلف. يف الورش يف تقرع الطابعات كانت بينما الزبائن، ليستعرضها طاوالت
وأدلة الكالسيكي، األدب يف كتبًا الكتب؛ من مختلفة كثرية أنواًعا املطابع أخرجت
العلمية. األعمال من ُمذِهًال وعدًدا عملية، وأدلة مقدسة، وكتبًا مدرسية، وكتبًا فلكية،
الشخصية كانت عرش، الخامس القرن أواخر يف فينيسيا يف العلمي بالنرش يتعلق فيما
فينيسيا إىل راتدولت جاء راتدولت. إرهارد هو جذَّاب غري اسًما يحمل رجًال هي األبرز
طباعة، دار أول تشغيل بدء من فقط سنوات بضع بعد ،١٤٧٥ عام يف أملانيا موطنه من
ريخيومونتانو كتاب هو طبعوه كتاب أول كان مطبعة. وأنشئوا آخرين أملانيني إىل وانضم
الفلك عالم لحساب عمل قد كان راتدولت بأن التكهن إىل املؤرخني قاد مما «التقويم»؛٨
قد ريخيومونتانو كان مبارشة. هو منه املخطوط عىل وحصل نورنربج يف ريخيومونتانو
الكامل فهرسه بنفسه يطبع أن قرَّر سنوات، أربع وبعد ،١٤٦٧ عام يف أملانيا إىل عاد
من دعم عىل حصل أن بعد واتساق. علمية معايري تأسيس بهدف الرياضية، للنصوص
ومطبعتها الخاصة مكتبتها تضم ُمستِقلة أبحاث مؤسسة س أسَّ نورنربج، يف ثري تاجر
يف العاِلم دور يف تحوُّل نقطة هذا وشكَّل األدوات. إلنتاج الخاصة وورشتها ومرصدها
ورجال النبالء رعاية عىل يعتمد ُمتجوًال، باحثًا ريخيومونتانو يُعد فلم الغربية. أوروبا
الطابعني من مجموعة طليعة يف وكان كامًال، استقالًال ُمستقالٍّ اآلن صار بل الكنيسة،
كتاب أول وكان تالية. لسنوات العلم من الفرع هذا عىل يُسيِطرون سوف الذين الفلكيني
وُمعلِّمه. هه مُلوجِّ تكريًما للكواكب»؛ جديدة «نظريات بيورباخ جورج كتاب هو نرشه

وأربعني سبعة إىل للنرش برنامجه يف ريخيومونتانو ع توسَّ ،١٤٧٤ عام يف
وأعماًال «العنارص» وأطروحة «املجسطي»، كتاب أخرى، كتب جانب إىل يشمل، عمًال،
أبولونيوس وكتاب أرشميدس، أعمال من متاح هو ما وكل وإقليدس، لبطليموس أخرى
الوسطى»، و«املجموعة الصغري» الفلك «علم مجموعتَي من أخرى ونصوًصا «املخروطات»
كتب مجموعة كامل أخرى، بعبارة «امللخص». كتاب مثل أعماله، بعض إىل إضافة
الفلكية، الجداول (كتب سنوية فلكية تقاويم نرش يف أيًضا وبدأ والفلك. الرياضيات
األجرام عن أخرى معلومات جانب إىل والكواكب، النجوم مواضع فيها ُمدَرج «الزيج»)
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املالحة يف وتُستخدم منذئٍذ، باستمرار تصدر وظلت السنة، من يوم لكل السماوية،
برمجيات باستخدام البيانات، هذه ناسا تُصِدر هذا، وقتنا يف الفلك. ودراسة والتنجيم

الفضائية. املركبات مالحة يف أساسية بصورة وتُستخدم خصوًصا، مة ُمصمَّ
صحيٌح العاملة. القوى من كبريًا قدًرا يتطلب أن كهذا َطموح مرشوع شأن من كان
عيَّنهم الذي الشباب من واحًدا كان راتدولت أن يبدو ولكن باألمر، الجزم نستطيع ال أننا
هذه أتقنوا قد كثريون أناس يكن لم املرحلة، تلك يف الطباعة. يف ملعاونته ريخيومونتانو
شغوًفا كان أنه النرش يف الالحق املهني راتدولت َمسار من ونعرف الجديدة، التقنية
ريخيومونتانو. ملرشوع مثاليٍّا ًحا ُمرشَّ يجعله أن شأنه من ما وهو والرياضيات، بالفلك
راتدولت أخرب قد ريخيومونتانو يكون أن أيًضا ح امُلرجَّ فمن مًعا، عمال أنهما وبافرتاض
واألهم مطبعة، لتأسيس جيًدا مكانًا بصفتها بفينيسيا ونصحه إيطاليا عجائب بشأن
كتاب كان فينيسيا يف راتدولت طبعه كتاب أول كون وراء السبب يُفرسِّ أنه ذلك كل من

نورنربج. من معه جلبها مخطوطة إىل استناًدا ربما «التقويم»،
يف راتدولت أنتجها كثرية كتب بني من األول الكتاب هو «التقويم» كتاب كان
«العنارص»، أطروحة من مطبوع إصدار أول نرش ١٤٨٢ عام ففي والرياضيات؛ الفلك
العظيم إقليدس عمل تاريخ يف الفارقة العالمة تلك أديالر/كامبانوس، نسخة إىل استناًدا
اإلسكندرية يف قابعة هشة لفيفة مجرد كونه من الطويلة، رحلته نهاية تُميِّز والتي
يف مهمة لحظة أيًضا وتُشكِّل النهضة، عرص يف فينيسيا يف مطبوع كتاب إىل القديمة
هي هذه كانت اإلبداعية، راتدولت مهارة فبفضل الطباعة؛ وتاريخ الرياضيات، تاريخ
الخاص، للعرض نسختنَي أنتج وقد نص. يف بيانية أشكال فيها تُطبَع التي األوىل املرة
لم أنه أوضح الخطاب، يف ذهبي. ِبحرب الدوق إىل إهداء خطاب مع الرَّق، عىل وطبعهما
كم أدرك حتى ذلك، قبل ُطِبع قد يكن لم كهذا وُمؤثًرا ُمبِدًعا كتابًا أن يف السبب يفهم
صنع بأن املشكلة هذه راتدولت حل صعبًا. تحديٍّا تُمثِّل البيانية الرسوم عمل مهمة كانت
تصميًما مة وامُلصمَّ ا جدٍّ الواسعة الكتاب هوامش فيها وطبع ُمنفِصًال، خشبيٍّا قالبًا ٤٢٠
بداية يف الكبرية األوىل واألحرف العنوان صفحة يف امُلزخَرف الحد عىل محافًظا ا، خاصٍّ
التصميمي األسلوب بعُد ظهر قد يكن لم املخطوطة. نسخة بها ازدانت التي فصل كل
يقف اإلمكان. قدر املخطوطات لتُشِبه م تُصمَّ تزال ال وكانت املطبوعة بالكتب الخاص
من األخرى امُلبتَكرة النُّسخ مع جنب إىل جنبًا «العنارص» أطروحة من راتدولت إصدار
التي البارزة والنسخة أوكسريينخوس يف عليها ُعِثر التي الربدي ِقَطع وهي: الكتاب
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«العنارص» ألطروحة ١٥٨٢ سنة املطبوع راتدولت إصدار من األوىل الصفحة :4-8 شكل
وأسماءها. الهندسية األشكال يُبنيِّ

وذكرى الفينيسية، الطباعة ذكرى يُخلِّد عمل إنه .٨٨٨ عام يف أريثاس األسقف اشرتاها
راتدولت. إرهارد وذكرى الرياضية، املعرفة نقل

ففي التالية؛ القليلة العقود يف عديدة مرات وطبعه «العنارص» أطروحة نرش أُعيَد
يونانية، مخطوطة إىل ُمستِندة جديدة التينية ترجمة فينيسيا يف ُطِبعت ،١٥٠٥ عام
للنص، جديدة التينية ترجمة للطبع ليُِعد املدينة إىل باتشويل عاد أعوام، ثالثة وبعد
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عام ويف وتصحيحات، تعديالت مع ولكن أديالر/كامبانوس، تقليد إىل تستند كانت
اإليطالية؛ باللغة ظهرت الزمن من عقد وبعد باليونانية، طبعة أول نُِرشت ،١٥٣٣
من واحًدا راتدولت أصبح قليلة. أعوام بعد األوروبية املحلية باللغات طبعات وتَِبعتها
واعتمد كتابًا عرش أحد نرش ،١٤٨٥ عام ففي احرتاًما؛ وأكثرهم فينيسيا طابعي أنجح
من مكَّنَته طريقًة فاخرتع البيانية، والرسوم األشكال طباعة يف الرائد إنجازه عىل
الجديدة تقنيته واستعرض نفسها، الصفحة يف مًعا مختلفة ملونة أحبار ثالثة استخدام
القمر لخسوف وصًفا جميلة بطريقة ح تُوضِّ التي الفلكية، النصوص من مجموعة يف
أيًضا راتدولت كان خسوف. حالة ر تطوُّ مراحل من مرحلة كل يُبنيِّ بياني شكل مع
وعن كتبه لتأريخ العربية األعداد استخدام وعن «حديثة»، عنوان صفحة أول عن مسئوًال
راتدولت نجاحات أخبار أن بد ال املطبعية. باألخطاء وقوائم طرازي نموذج ورق إصدار
يعود أن منه يطلب إليه كتب األسقف ألن رأسه؛ مسقط أوجسبورج، مدينة إىل وصلت
الخشبية، وقوالبه طباعته أحرف راتدولت حزم لذا مواطنيه؛ خدمة يف خربته يضع وأن
يطبع املهنية حياته بقية أمىض حيث أوجسبورج، إىل وعاد وأطفاله، زوجته معه وأخذ
التقدير من حقه يُوَف ولم كبري، حد إىل راتدولت النسيان طوى الدينية. الكتب غالبًا
عرص ألول اآلخر العظيم بامُلبتِكر مقارنة تماًما ضئيًال وبدا الكثرية، الرائعة البتكاراته

مانوتيوس.٩ ألدوس فينيسيا؛ يف للطباعة
باحثًا كان وحده هو أنه هو الطابعني وزمالئه ألدوس بني الرئييس االختالف كان
هذا كان فكرية. اهتمامات لديهم كان وإن ِحَرفيني، عام بوجه كانوا أنهم حني يف ا، جادٍّ
(يُعرف األقل عىل واحد مخطوط باستخدام يُصنَع كان يُنَرش كان كتاب كل ألن ا مهمٍّ
نصٍّ من نهائية نسخة إنتاج فكان عدة؛ مخطوطات باستخدام يكن لم إن النموذج)، باسم
دون، امُلنضِّ ز يُجهِّ حتى أُِعد، قد النص يُكن إن وما صة. ُمتخصِّ ومعرفة مهارات يتطلب ما
كانت املطبعية. الحروف املخطوطات، وأمامهم عالية مقاعد عىل يجلسون كانوا الذين
ولم القراءة، صعبة املخطوطات كانت ما وعادًة الوقت، من كثريًا وتهدر دة ُمعقَّ عملية
أذكياء دون امُلنضِّ يكون أن يتعنيَّ كان لذا للخطوط؛ توحيد أو إمالئي توحيد يوجد يكن
الناتج. الكتاب قيمة تتأثر فسوف أخطاءً، ارتكبوا إن ألنهم جيد؛ تعليمي مستوى وعىل
الجديدة املطبوعة النُّسخ إليجاد الطابعون استخدمها التي األصلية املخطوطات تحديد إن
بد ال املخطوطات. تلك من ا جدٍّ قليل عدد عىل إال يُعثَر ولم الصعوبة، بالغ أمر هو
عدة أصبحت بعدما إليها حاجٌة ثمَة يكن فلم منها، كثري من تخلَّصوا قد دين امُلنضِّ أن
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للتلف تعرَّضت قد املخطوطات تلك تكون أن ح وامُلرجَّ متاحة، املطبوعة النُّسخ من مئات
امُلتِسخة. الصاخبة الطباعة دار بيئة يف ألسابيع بقائها بعد بالحرب وللتلطيخ

إلمداد فينيسيا يف الكتب مجموعات يف نقٌص ثمَة يكن لم أنه فيه شك ال مما
مًعا يعملون والطابعون والباحثون الكتب، جامعو كان ما فعادًة باملخطوطات؛ املطابع
واسعة ومعرفة لغوية مهارات من به يتمتع كان ما وبفضل املطبوعة. النصوص إلنتاج
الطباعة عمالق كان مًعا. الخيوط هذه كل جمع من مانوتيوس ألدوس تمكَّن النطاق،
السهلة اليونانية والخطوط الحجم، الصغرية والكتب املائل، النص وُمبتِكر الفينيسية،
كثريون أناس إليه وينسب االبتكارات، من أخرى وطائفة املنقوطة، والفاصلة القراءة،
جامعة يف مانوتيوس درس الحارض. الوقت يف نعرفها التي بالكيفية الكتب اخرتاع فضل
للنبالء ا خاصٍّ مدرًسا ويعمل اليونانية اللغة ليتعلم فريارا مدينة إىل ينتقل أن قبل روما
النهضة، عرص يف اإليطايل للباحث التقليدي املسار يَتبَع كان أنه يبدو ما وعىل الشبان.
س أسَّ أعوام، خمسة بعد فينيسيا. إىل وانتقل فجأة مساره غريَّ ،١٤٨٩ عام يف ولكن،

للطباعة. ألدين دار
كان لرجل يُذَكر عناءٍ «دونما فينيسيا، يف الحياة مع ألدوس تأقلم ما رسعان
للبحث الالمتناهية وحماسته امُلريح وسحره الهائلة معرفته فبفضل ذاته».13 قيمة يُدرك
أعظم فاال، جيورجيو مركزها كان التي الدائرة يف بارًزا عضًوا أصبح ما رسعان العلمي،
يكمن املخطوطات. من مجموعة أهم ومالك الوقت، ذلك يف فينيسيا يف رياضيات عالم
الرياضيات مصادر من الهائلة التشكيلة يف العلمية األفكار نقل يف الرئييس فاال إسهام
فيها للبحث «أمور ى يُسمَّ والذي مخطوطاته، من جمعها التي الكالسيكية والفلسفة
تُويف قد فاال كان حينها ولكن ،١٥٠٢ عام يف مانوتيوس نرشه وقد لتجنبها». وأخرى
للباحثني ر يُوفِّ التأثري، بالغ كتابًا كان فينيسيا.١٠ يف موجودة مكتبته تُعد ولم عاَمني، منذ
واضحة ترجمة واملرتجمة التنظيم جيدة العلمية املواد من واسعة طائفة التايل الجيل من
كانت كثرية، حاالت ويف مرجعيٍّا، دليًال باعتباره بانتظام يُستخدم وكان واملتيرسة،
ولكنه للرياضيات، ا عامٍّ ُمعلًما فاال كان مصدري. نص من الوحيدة املطبوعة النسخة
والشعر، العمارة يف محارضات وألقى اليونانيني النُّساخ من دائرة يرتأس أيًضا كان
يف وعادوا اليونانية، لغتهم لتحسني صقلية، يف ميسينا، إىل تالميذه من اثنان وذهب
كريسولوراس قواعد جانب إىل ألدوس استخدمه يوناني، لغوي دليل ومعهم ١٤٩٤ عام
تعزيز عىل عزمه عىل قاطع بيان وهو نرشها، التي الكتب أوائل من واحد إلنتاج اللغوية

اليونانية. اللغة دراسة
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فينيسيا، إىل به أتى قد كان الذي الرجل بالتأكيد وهو لفاال، آخر صديٌق ثمَة كان
هذا ومكَّنه والالتينية، اليونانية هما بلُغتنَي يتحدث إيرموالو كان باربارو. إيرموالو وهو
الفخم العائلة قرص يضمها كان والتي وجده، أبيه من وِرثها التي الكتب إىل االستناد من
الروتني عن شاعرية قة ُمتعمِّ نظرة لنا وترك الذهب، منزل أمام مبارشة الكبري القنال عىل
والخطباء أرسطو لكتابات ُمكثَّفة دراسة يف يُقىض الصباح «كان ثري: مُلفكِّر الصيفي
وبعد والفاكهة؛ والبيض املرق، من خفيف غداء وقت يحني ثم اليونانيني، الشعراء أو
الدعوة قبلوا الذين األصدقاء من أي مع حديث يعقبه اسرتخاءً، أكثر إمالء أو قراءة ذلك
يف ونزهة مشوي، صيد من عشاء وأخريًا، فلسفي؛ أو أدبي نقاش أجل من للمجيء
الفراش.»14 إىل ثم األعشاب، يف التقليدية ديسقوريدوس معرفة ل لتأمُّ النباتية حديقته
ولكن الطبية»، املواد «عن لكتاب الالتينية ترجمته وضع إىل بباربارو التأمالت هذه وأدَّت
لبلينيوس. الطبيعي» «التاريخ كتاب مغالطات عىل الالذع هجومه هو به يشتهر ما أكثر
لم عرش، الخامس القرن نهاية يف فينيسيا يف الطابعني من كثري خالف عىل
يف للطباعة ألدين دار س أسَّ إيطاليٍّا. وإنما فرنسيٍّا، وال أملانيٍّا مانوتيوس ألدوس يكن
غزو صورة يف إليطاليا الرئييس الرب تجتاح فيه الفوىض كانت وقٍت يف ،١٤٩٤-١٤٩٥
الذي الطاعون، من فينيسيا تُفِلت لم الطاعون. لوباء الفتَّاك والتفيش الفرنيس الجيش
عرب لإلبحار مهيَّئني يكونوا لم الذين الفرنسيني، تجنَّبت ولكنها اآلالف، بحياة أودى
لفينيسيا هذه العادية غري الحظ رضبة أتاحت املدينة. ومهاجمة الشاطئية البحرية
قد فلورنسا كانت إليطاليا. الفكرية العاصمة كونها ناحية من فلورنسا عىل التغلب
كبت الذي سافوناروال، ب املتعصِّ الراهب تأثري تحت القمع إىل ثم العنف إىل انزلقت
وباعتباره فينيسيا. إىل بعضهم ذهب كثريون، علماء وفرَّ املدينة، يف الفكري االستقصاء
عدة إىل نجاحه ويرجع فينيسيا. نهضة يف قياديٍّا دوًرا ألدوس لعب املدينة، طابعي أبرز
والثاني رياديٍّا، بصفته وكذلك باحثًا بصفته موهوبًا، شخًصا كان أنه هو األول عوامل؛
السوق؛ يف ثغرة وحدَّد املناسبة، اللحظة يف بالضبط وصل إذ محظوًظا؛ كان أنه هو
الخطوط من مجموعة ُمعاونيه) (بمساعدة م صمَّ أن بعد اليونانية. باللغة الطباعة وهي
نصوًصا يطبع بدأ كريسولوراس)، يد خط إىل يستند أحدها كان (التي األنيقة اليونانية
اإلنسانيني لدى األساسية الغاية ق حقَّ بذلك، قيامه خالل ومن األصلية، بلغتها كالسيكية
أن دون املعارص، للجمهور ة وُمتيرسِّ َمتاحة للقدماء األصلية املعرفة جعل يف تتمثل التي
أجوستينو سان يف األول كان الذي به، الخاص الطباعة محل أصبح الرتجمة. تُفِسدها
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ال فيٌض كان يوم، كل ففي للمدينة. النابض الفكري القلَب مريسرييا، منطقة يف والحًقا
غرامات توجد (كانت باليونانية املوضوعات، آخر يف ليتباحث يِصل الباحثني من يتوقف
الشخصيات كل جاءت وقد للطباعة. النصوص وإلعداد أخرى)، لغة بأي التحدث عىل
إيراسموس فوصل إجالًال؛ هناك إىل جاءت األوروبية الرسائل» «جمهورية يف الريادية
اإلنساني الفيلسوف وزاره «أداجيا»؛ كتابه نرش عىل ليُِرشف ،١٥٠٨ عام من يناير يف
الطريق قاطًعا لينيكر توماس جاء بينما أعوام، ببضعة ذلك قبل روشلني يوهان األملاني
عام يف فيه. العمل يسهل ال مكانًا للطباعة ألدين دار من هذا وجعل إنجلرتا. من
يوجد آخر، يشء ستمائة عن النظر «بغضِّ ألدوس: كتب لوفاته، السابق العام ،١٥١٤
فني مثقَّ رجال من املتكرِّرة الرسائل هو األول باستمرار؛ عميل يُقاِطعان بالتحديد شيئان
وأفواههم الجوار يف ويجلسون … يأتون الذين الزوار ثم … العالم أنحاء كل من تأتيني

سلبياته. له كان الفكري العالم مركز يف فالوجود فاغرة.»15
مطبعة من خرجت التي املطبوعة النُّسخ أن يفرتضون املؤرخون كان طويل، لوقت
بها تربَّع قد كان التي بيساريون، مخطوطات مجموعة باستخدام ُصِنعت مانوتيوس
فقد كذلك. كان األمر أن الواقع، يف يبدو، ال ولكن عاًما، بعرشين ذلك قبل فينيسيا إىل
األلب جبال سالسل عرب ،١٤٦٩ عام يف روما، من ُحِملت األوىل شحنتنَي؛ يف الكتب وصلت
حيث أوربينو، مدينة من البقية وأُرِسلت البغال، من قافلة ظهر عىل صندوًقا ثالثني يف
رياضيٍّا كان الذي مونتيفيلرتو، دي فيديريكو الدوق عناية يف تركها قد بيساريون كان
قرص يف غرفة يف ُخزِّنت فينيسيا، إىل وصولها لدى للتعليم. وراعيًا بالرياضيات ُموَلًعا
حتى َمهل، عىل تَبىل هناك، وظلت خاصتها، الشحن صناديق يف تزال ال وهي الدوق،
فوق غرفة يف األرفف عىل وُوِضعت الصناديق من أخريًا أُخِرجت عندما ،١٥٣١ سنة
املكتبة، مبنى أخريًا يُبنى أن قبل أخرى عاًما ثالثون وسيمرُّ البازيليكا. كنيسة أبواب
مارك سان مكتبة بذلك لتُوَلد بكتبه، يُوِيص أن مقابل يف به وُِعد قد بيساريون كان الذي
كان الذي الوقت يف حزنًا، الطباعة تاريخ مفارقات أشد من واحدة ويف وهكذا، الوطنية.
والباقني، وأرسطوفانيس أرسطو لكتابات املهمة اليونانية نَُسخه فيه ينرش مانوتيوس
يف صناديق يف تقبع األصلية، اليونانية بلغتها أعمالهم، من نموذجية نَُسخ توجد كانت

متناوله. عن بعيًدا ولكن املدينة، من اآلخر الجانب
أول من «واحًدا فكان كتبه؛ تسويق عىل قدرته هي مانوتيوس مواهب أعظم كانت
األخرية سنة العرشين يف بها تغريَّ قد الكتب عالم كان التي بالكيفية ا تامٍّ إملاًما أملُّوا من
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لطبعة األوىل الصفحة عىل للطباعة ألدين بدار الخاص واملرساة» «الدرفيل شعار :5-8 شكل
لجالينوس. الكاملة األعمال من ١٥٢٥ سنة

االعتبار يف أخذت والدعاية للتسويق اسرتاتيجية ووضعوا عرش، الخامس القرن من
«الدرفيل شعار كان بعده، وما ١٥٠٢ عام من وبدءًا املجال. وقاد التغريات»،16 هذه
األوىل الصفحة عىل يُمَهر كان الذي الشعار، فكان االسرتاتيجية؛ لهذه محوريٍّا واملرساة»
والتميُّز؛ املسئولية من بهالة ُمفَعًما للطباعة، ألدين دار لجودة ضمانًة إصداراته، لكل
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إليه وصل الذي واملدى الناجح، السلعي التمييز عىل مثال أول كان أنه املحتمل ومن
قوته. عىل واضح دليل هو آخرين طابعني ِقبَل من تزويره

باللغة ألرسطو، الكاملة األعمال هي للطباعة ألدين دار مطبوعات أبرز كان
كل من علماء فيه اشرتك مجلدات خمسة من ضخًما مرشوًعا كانت التي اليونانية؛
توماس ولعب النهائية. النسخة ويحرِّرون الالزمة باملخطوطات يُِمدونه أوروبا أنحاء
تسعينيات يف فينيسيا يف إقامته فأثناء أساسيٍّا؛ دوًرا اإلنجليزي، اإلنساني العالم لينيكر،
الديار، إىل بها عاد التي والنسخُة الطبعة، تحرير يف ألدوس ساعد عرش، الخامس القرن
أكسفورد، يف كوليدج، نيو مكتبة يف الحايل، الوقت يف موجودٌة، الرق، جلد عىل املطبوعة
العصور منذ األوىل وللمرة مجلد. كل عىل بعناية منقوش ،Thomae Linacri واسمه
ل تحمُّ يستطيعون الذين ألولئك ة ُمتيرسِّ نطاقها بكامل األرسطية الفلسفة كانت القديمة،
مكلًِّفا كان الطموحة املطبوعات تلك إنتاج ولكن اليونانية، اللغة يعرفون ومن كلفتها،
ليشمل برنامجه ع يُنوِّ أن عليه أن ألدوس أدرك ما ورسعان املال. من كثريًا يُِدر يكن ولم
اإليطالية. أو الالتينية باللغة تُطبَع أن يتعنيَّ وأنه أوسع، لجمهور جاذبية أكثر كانت كتبًا
صامدة. الطباعة دار يُبقي أن عليه كان ولكن ا، جدٍّ حسنة كلها اإلنسانية املثل كانت

السادس القرن من األول والنصف عرش الخامس القرن من األخرية األعوام شهَدت
ينطبق ال القول وهذا اليونانية. باللغة واألدبية الفلسفية النصوص من كثري نَرش عرش
األطباء من قليلة قلٌة وكانت للطابعني متاحة املخطوطات تُكن لم ببساطة إذ الطب؛ عىل
امُلمِكن من كان أنه فيه املشكوك من لذا اليونانية؛ باللغة القراءة يستطيعون الذين هم
أن القول عن وغني كبريًا، نجاًحا تلقى أن الطبية النصوص من مطبوعة إلصدارات
كانت ولكنها جالينوس، أطروحات من جيدة مجموعة عىل احتوت بيساريون مجموعة
املنهج يف راسًخا الطبي التعليم كان استخدام. دونما الدوق قرص يف قابعة رأينا، كما
النصوص هذه كثريون أناس اعترب «أرتيسيال». نصوص إىل استناًدا للجامعة، الدرايس
املجموعات تحوي التي الجدران بني باألحرى، أو — الكواليس خلف ولكن، كافية،
علماء كان املخطوطات، عن بحثهم أثناء ففي التغري. يف آخذة األمور كانت — الخاصة
(عىل السابق يف معروفة تكن لم لجالينوس أعماًال محالة ال اكتشفوا قد اإلنسانيات
حتى جديدة أعمال عن يُكَشف ما فأحيانًا ينفد؛ ال يكاد مخزون يوجد أنه يبدو ما
األطروحات هذه فحُص وجعل كتابتها).١١ من تقريبًا عام ٢٠٠٠ بعد هذا، يومنا يف
التقاليد يف موجودة غري الجالينويس الطب من بجوانب دراية عىل الباحثني الجديدة
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وأبرَزت للبحث جديدة آفاًقا األطروحات هذه َزت وحفَّ الوسطى، العصور وتقاليد العربية
توقريهم كان صحتها، عدم الواضح من نظرية صاَدفوا عندما التقاليد. تلك يف التناقضات
ففي النصوص؛ نسخوا الذين النُّساخ عىل بالالئمة ألقوا أنهم درجَة بلغ قد لجالينوس
أن األمر يف الطريف ُمخطئًا. كان ربما أنه مفاده ر تصوُّ أيُّ مستبَعًدا كان املرحلة هذه
بأن القبول عىل النهاية يف العلماء تُجِرب لم القائمة، النصوص وتراجم الجديدة النصوص
عن االستعاضة عىل أجربَتهم بل فحسب، الجوهرية األخطاء من كثريًا ارتكب جالينوس

عندهم. من جديدة بنظريات نظرياته
ُمؤلًَّها اليوناني الفكر كان عرش، السادس القرن من األوىل السنوات يف ذلك، ومع
عىل عائلته شجرة اشتملت للكتب جامع طبيب ِقبَل من وخاصة بنشاط؛ له ج ويُروَّ
نيكولو كان الطويلة، املهنية حياته أثناء وفريارا. وبولونيا بادوا يف والدراسة التدريس
والعلمية الطبية املخطوطات من ُمدِهشة مكتبة جمع قد (١٤٢٨–١٥٢٤) ليونيسينو
كانت أخرى مكتبة أي من «أشمل كانت نوتون، فيفيان األستاذ وحسب اليونانية.
أيًضا وإنما فحسب، الكبري بحجمها متميِّزة ليست وهي منذئٍذ، أو قبلئٍذ معروفة
األخطاء من قرون عىل هجوًما شنَّ ُمنطَلًقا، مجموعته مستخدًما محتوياتها.»17 بندرة
عن أعمال يف وبخاصة الطبية، العلوم نقل يف النُّساخ وأخطاء الخاطئة والتفسريات
زعم الذي األكرب، بلينيوس سيما ال رومانًا، ُكتَّابًا الالذع هجومه وشمل واألدوية، األمراض
النباتات تحديد يف الخطأ طريق عن الطبية» املواد «عن ديسقوريدوس كتاب أفسد أنه
املصدر تبجيل تجدُّد هي هذا عىل املرتتبة النتيجة كانت باملغالطات. الكتاب وملء
ليونيسينو معارف من كان الذي مانوتيوس، نرش ١٤٩٩ عام ويف األصيل، اليوناني
ديسقوريدوس عمل وصل لذلك الطبية»؛ املواد «عن لكتاب يونانية طبعة أول امُلقرَّبني،
الوقت. ذلك يف جالينوس أعمال من أيٌّ إليه وصل مما بكثري نطاًقا أوسع جمهور إىل
النباتية، والرسومات النبات بعلم اهتمام لديه أحد أي وبالتأكيد الصيادلة، شأن من كان
من الرغم عىل عظيًما، تجاريٍّا نجاًحا ألدين طبعة القت نسخة. امتالك عىل يحرصوا أن

للنباتات. التوضيحية الرسومات أجل من خشبية قوالب إنتاج عملية تعقيد
آخرين طابعني إىل وإنما فحسب، مانوتيوس إىل مخطوطات ليونيسينو يُقِرض لم
إال متاحة اليونانية الجالينوسية مجموعته من الكاملة الثروة تُصِبح لم ذلك ومع أيًضا،
عمره. من والتسعني السادسة يف وهو تُويف إذ أرذله العمر من بلغ بعدما وفاته، عند
وهو اليونانية، باللغة الكاملة» «األعمال كتاب للطباعة ألدين دار طبعت ١٥٢٥ عام يف
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إىل تعود مخطوطة من العالجية» الطريقة «عن جالينوس كتاب من صفحة :6-8 شكل
طبيب من اشرتَتها التي باربارو، عائلة تمتلكها كانت اليونانية باللغة عرش الرابع القرن
اإلنجليزي العالم ترجم ،١٥١٧ عام يف عرش. الخامس القرن من الثاني النصف يف قربيص

باريس. يف ونرشه الالتينية إىل النص لينيكر توماس

من كان لذا حرب؛ حالة يف فينيسيا كانت لو ليتحقق يُكن لم وُمكلِّف ضخم مرشوع
يُستخدم أن ذلك لوال يُمِكن كان الذي املعدن من ضخم «مخزون واستخدام رشاء امُلمِكن
الالزمة املطبعية الحروف من الهائل الَقدر لصبِّ َمدفع»18 لُصنع األسلحة ترسانة يف
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فلورين، ثالثني املرتفع؛ التجزئة سعر عىل الحال بطبيعة هذا انعكس وقد العمل. إلخراج
يف سكودو عرش وأربعة نورنربج)، يف لطبيب السنوي الراتب (ثلث أملانيا يف جيلدر، أو
يف امُلفِرط جالينوس إسهاب كان وكاملعتاد، فقط. لألثرياء ميسوًرا سعره فكان روما،
محفوفة تكون أن يُمِكن ِنتاجه من صغرية أجزاء لنرش املحاوالت فحتى صالحه؛ غري
من الالتينية طبعتها بسبب فينيسية طباعة دار أفلست ١٥٠٠ عام ففي باملخاطر؛
«األعمال لكتاب ألدين دار طبعة تكن لم «أرتيسيال». كتاب من جالينوس أطروحتَي
متاحة جالينوس عمل من كثرية جوانب جعلت ولكنها خاص، تميُّز ذات طبعة الكاملة»
النُّسخ إىل ُمستِندة التينية، تراجم الظهور يف بدأت بعدما وبخاصة الطبي، للمجتمع
الدوائية جالينوس وتدخالت والطب الفلسفة بني امُلتباِدل التأثري بات املطبوعة. اليونانية
عن وأفكاره األخالقية معايريه وكذلك كثريًا، أوضح أبقراط، إىل به يَدين الذي والفضل
ُمثرية بُطرق والتطور التغري يف الطب بدأ لهذا، ونتيجًة الصحيحة. الطبية املمارسة
فأقاموا والعملية، النظرية الدراسة بني الوقت ذلك يف املعلِّمون مزج بادوا، ففي لالهتمام؛
أجزاء ودراسة الترشيح اكتسب بينما املرىض، وغرفة املحارضات قاعة بني أوثق صلًة
والرشايني األوردة عن جالينوس عمل نرش ذلك عىل ع وشجَّ متزايدة، أهمية الجسم
فيزاليوس العظيم الفلمنكي الترشيح عاِلم اكتشافات أمام الطريق د مهَّ مما واألعصاب؛

عرش. السادس القرن أربعينيات يف
السكان من متناٍه ال فيٍض إىل مريسرييا يف فينيسيا يف أُنِتجت التي الكتب ِبيَعت
بادي، نهر عرب وتُبِحر قوارب يف ل وتُحمَّ تُحَزم أيًضا كانت ولكنها والزوار، املحليني
وإسبانيا وفرنسا أملانيا إىل ومنها أخرى، إيطالية مدن إىل رحالتها من مرحلة أول يف
لبيع محال إىل القارة، أنحاء عرب كتبًا هذه الشاسعة التوزيع شبكة حملت وإنجلرتا.
جاء الطباعة اخرتاع مع مىض. وقت أي من أكثر متاحة جعلها مما البيوت؛ وإىل الكتب
كان ما إذا حاِل يف بكثري، ودقة تماثًال أكثر املعلومات مصادر وأصبحت املعايري، وضع
تزايُد مع كبريًا انخفاًضا الكتب سعر انخفض صحيح. نحو عىل عمله أدَّى قد الطابع
انخفاض يف اًال فعَّ دوًرا حجًما واألصغر القطع الثُّمانية الكتب لعبَت سوقها. ونمو اإلنتاج
الثمن، غايل الورق كان إذ أرخص؛ إنتاجها أصبح بكثري، أقل ورٍق فباستخدام السعر؛
كانت البداية، يف الطابعون. يتحملها كان التي التكاليف من باملائة خمسني يُمثِّل كان
كالسيكي أدب طباعة يف ألدوس بدأ أن إىل للتعبد، صة ُمخصَّ كتبًا القطع الثُّمانية الكتب
الطابعون استوعب للغاية، الثمن غالية كتبه كانت ما دائًما أنه حنِي ويف الحجم، هذا يف
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السادس القرن نهاية وبحلول أقل. بأسعار الكتب تلك وباعوا االبتكار هذا اآلخرون
ذلك ويف الكتب، يشرتوا أن والكتابة بالقراءة امُلِلمني الِحَرفيني حتى مقدور يف كان عرش،

املحلية. باللغات املعروضة الكتب من بكثري أكرب عدد أيًضا يوجد كان الوقت
كانت التي واملنظَّم» واملحدود «املتماِسك الكون فكرة كانت ١٥٠٠ عام بحلول
نطاق ًعا ُموسِّ االتساع، يف آخذًا العالم كان تتفكك.19 بدأت قد املايض القرن يف سائدة
املفكرين بأن اإليمان ممِكنًا يُعد لم فيه. مكانهم تخيُّل إعادة عىل البرشية وُمجِربًا املعرفة
أن القديمة الكتب باستطاعة أن وال يشء، لكل حل مفتاح يحملون كانوا الكالسيكيني
وجالينوس إقليدس كتابات من املطبوعة الجديدة اإلصدارات كانت اإلجابات. كل تُقدِّم
تسليط يف أسايس بدور أيًضا اضطلعت ولكنها أفكارهم، نرش يف مهمة وبطليموس
عىل يُركِّزوا أن العلماء شأن من كان عرش، السادس القرن يف أخطائهم. عىل الضوء
يف ل مفصَّ بحث إىل ُمستِندة جديدة بنظريات عنها واالستعاضة املغالطات هذه تصحيح
العلمية. عرش السابع القرن لثورة امُلذِهلة لالكتشافات الطريق دًة ممهِّ الطبيعة، عالم

العصور من تتبَّعناها التي العظيمة األعمال كل كانت عرش، الخامس القرن نهاية يف
ذلك تبع ما أمان. يف إرثها كان ثَم وِمن مطبوعة؛ إصدارات يف كلها ظهرت قد القديمة
العمل هذا شأن من وكان واإلنقاذ، االكتشاف وإعادة والتصحيح االستيعاب من فرتًة كان
أفكار من االستفادة من التايل الجيل علماء يُمكِّن أن التقييم إعادة يف امُلتمثِّل الحيوي
سنة، أللف ُحِفظت قد كتاباتهم كانت الذين هؤالء وكل وبطليموس، وجالينوس إقليدس
والرياضيات الفلك يف ثورة إحداث من الجيل ذلك علماء يُمكِّن أن شأنه من كان كما

والطب.

هوامش

يف للتخاطب لغًة باستمرار العامية اليونانية اللغة يستعملون كانوا الناس أن مع (١)
السابق. الفصل يف رأينا كما الوسطى، العصور طوال إيطاليا جنوب من وأجزاء صقلية
كان والذي الرابع، القرن يف عاش الذي املسيحي الكاتب جريوم، القديس زعم (٢)
ترياق رشب أن بعد ُجن قد لوكريتيوس أن املاجنة، التفاصيل إىل االنتباه صفاته من

عمره. من واألربعني الرابعة يف كان عندما وانتحر ُحب
«املجسطي» كتاب من مطبوع إصدار ألول نموذًجا املخطوط هذا استُخدم (٣)

عرش. السادس القرن منتصف يف بازل يف نُِرش والذي باليونانية،
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وكتاب إلقليدس «العنارص» أطروحة من نَُسخ عىل احتوت ،١٤٧٥ عام بحلول (٤)
لبطليموس. «املجسطي»

الرياضيات يف أستاذية مناصب أربعة أتاح قد بيساريون كان ،١٤٥٠ عام يف (٥)
لعلماء مخطوطات برتجمة تكليفات الرجالن وأعطى البابا، عن نيابة بولونيا جامعة يف
وأعمال شهرة وكانت واسع نطاق عىل معروًفا عملهم يُكن لم كالسيكيني رياضيات
جميًعا، وقبلهم وهريون، وبرقلس وأبولونيوس ديوفانتوس وهم: عليهم تطغى إقليدس
يسرتجعها ولم بيساريون، إىل هذه أرشميدس تراجم إحدى نيكوالس أعار أرشميدس.

فينيسيا. يف الوطنية مارك سان مكتبة يف موجودة تزال وال قط،
القرن أوائل يف الطباعة آلة من الخاصة نسختهم اخرتعوا قد الصينيون كان (٦)

عرش. الثالث
ويف إيطاليا، يف مكانًا ثمانني يف طابعات توجد كانت عرش، الخامس القرن يف (٧)
فيتاوتاس ليونارداس فرنسا. يف مكانًا وأربعني خمسة ويف أملانيا يف مكانًا وستني أربعة
جمعية (شيكاجو، عرش» الخامس القرن فينيسيا يف والنرش «الطباعة كتاب جريواليتيس،

ص٦٣. ،(١٩٧٦ األمريكية، املكتبات
أعياد وتواريخ فلكية بيانات عىل تحتوي ُمفكِّرة عن عبارة الكتاب هذا كان (٨)
طبعه املختلفة، الربوج دائرة الشمس فيه تدخل الذي الوقت يُبنيِّ نحو عىل وأصوام،

والالتينية. باإليطالية راتدولت
ودار مانوتيوس ألدوس جوانب من جانب كل عن الدراسات من هائل كم يوجد (٩)

راتدولت. عىل تُركِّزان دراستنَي سوى يوجد ال ولكن للطباعة، ألدين
مودينا. مدينة يف إستنس مكتبة يف الحارض الوقت يف محفوظ مجموعته أغلب (١٠)

لجالينوس أطروحة الفرنسيني الباحثني أحد اكتشف ٢٠٠٥ عام أوائل ففي (١١)
سالونيك. مدينة يف دير يف الحزن» تجنُّب «عن بعنوان
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فقد جذريٍّا؛ ًا تغريُّ َت تغريَّ قد الصورة نجد ،١٥٠٠ عام يف املعرفة خريطة ل تأمُّ عند
املتوسط. البحر منطقة أنحاء يف جديدة مجتمعات ونشأت أخرى، وسقطت مدن نهضت
ذلك بعد ترتاجع. الفكرية الحياة وكانت أبوابها، تُغِلق التعلم مراكز كانت ٥٠٠ عام يف
نطاق عىل جديد من متاًحا أوروبا يف التعليم فصار صحيًحا؛ العكس بات عام، بألف
ناشئ معريف تقليد وجامعات؛ ومعلِّمون مدارس توجد كانت ولكن للجميع، ليس واسع،
يُصِبحوا لكي فرصة لديهم كانت أيًضا. النساء من ولقلة املهتمني، األثرياء بان للشُّ ُمقدَّم

املعرفة. تطوير يف يُسِهموا وأن املتنامية الرسائل» «جمهورية يف أعضاءً
تعجُّ جديدة، عوالم كانت العميق. التغري من قرن من خرجت قد أوروبا كانت
طريقها تشقُّ والفضة بالذهب لة امُلحمَّ والقوادس اكتُِشفت، قد غريبة وحيوانات بنباتات
وأُعيَد القديمة الحدود أُزيَلت ألوروبا. تُوصف ال ثروة جالبًة األطلنطي، املحيط عرب عائدة
،١٥٠٠ عام فبحلول االتصال؛ يف تحوًال الطباعة آلة أحدثَت جديد، من الخرائط رسم
منفرد».1 كتاب مليون ٢٠» نحو أنتَجت أوروبا، يف مدينة ٢٨٠ يف مطابع توجد كانت
العقود ويف مىض. وقت أي من إتاحة وأوسع تيًرسا وأكثر ثمنًا أرخص املعرفة وصارت

العلمي.١ التقدم يف والتسارع دينية ثورة تيسري يف الطباعة آلة ساعدت التالية،
من تُعاني اإلسالمية اإلمرباطورية كانت ُمزدِهرة، املسيحية أوروبا كانت بينما
ثالثة إىل انقسمت قد كانت عرش، السادس القرن منتصف وبحلول واالنكماش. التمزق
وقت يوجد يكن لم ذلك، أعقبت التي االضطرابات أثناء يف ُمنفِصلة. سياسية كيانات
األبحاث أو الفلكي الرصد أو الريايض لالستكشاف الطموحة الربامج لتمويل مال وال
الطباعة، وآلة الجديد العالم وهما العظيَمني، عرش الخامس القرن الكتشاَيف كان الطبية.
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تجارة ُطرق األوروبية االستكشاف رحالت وفتحت اإلسالمية. الثروات عىل كارثية نتائُج
ازدادت تجارية. فرصة من فحَرَمته األوسط، الرشق حول ت التفَّ البحر طريق عن جديدة
ويف وخرابًا. سكونًا القرون، عرب العظيمة الثروات تنقل ظلت التي القديمة، الحرير ُطرق
ظل وإنجلرتا، وإيطاليا وفرنسا أملانيا عرب مدن يف تُفتَح املطابع فيه كانت الذي الوقت
تصميم يف كبريًا جهًدا وبذلوا الجديدة التقنية هذه من ريبة يف اإلسالمي العالم يف الناس
والتنويعات امُللتفة التشكيل بعالمات العربية، اللغة إىل للتحريك قابلة طباعة حروف
حتى قرونًا منهم األمر استغرق كثرية، أخرى وألسباب لهذا، تُحىص. وال تَُعد ال التي
بنرش يتعلق فيما للغاية ُمؤاٍت غري وضع يف جعلهم مما الطباعة؛ آلة تكييف من يتمكنوا
وأملانيا وفرنسا إيطاليا إىل شماًال ُمتحوًال العلمي، املرشوع تركيز انتقل وهكذا املعرفة.

إنتاجها. من بدًال العلمية، املعلومات استهالك يف اإلسالمي العالم وبدأ وإنجلرتا.
من لعله الدينية، املحافظة النزعة يف بتصاُعد اقرتنت التي الظروف، هذه ظل يف
أنه إال االضمحالل، يف بدأ اإلسالمي العالم يف املعرفة طلب يف السعي أن امُلستغَرب غري
بعيد؛ حد إىل َمنسيٍّا نسيًا أصبح قد اإلسالمية العلوم إرث أن وراء السبب فهم يسهل ال
ينبغي والرازي الخوارزمي مثل باحثني فإن به، قاموا الذي امُلتميز اإلسهام إىل فبالنظر
لم هذا، يومنا يف حتى ولكن ونيوتن، دافنيش ليوناردو مثل مألوفة، أسماءً يكونوا أن
اللوم بعض يقع أن بد ال هذا؟ حدث كيف الغربي. العالم يف الناس من قلة إال بهم يسمع
كثريين علماء تجاُهل إىل اليونانية للعلوم تعظيمهم قادهم الذين اإلنسانيني، عاتق عىل
الصبغة «إضفاء جريمة الوسطى العصور ُمرتجمو ارتكب كذلك امُلنقضية. الحقبة من
األصليني. املسلمني املؤلفني إىل الفضل ينسبوا ولم ترجموها التي الكتب عىل الالتينية»
الثقافية السيطرة لها دانت إمرباطوريات، إقامة يف وبدئها وقوة، ثراءً أوروبا ازدياد ومع
املايض. غياهب إىل وأبعدتها العربية املعرفة من َشت همَّ رواية ُوِضعت لذلك، نتيجة أيًضا.
أحرق فقد ١٥٢٧؛ عام يف حدث الذي امُلثري األيقونات تحطيم يف املنهج هذا د تجسَّ
بوصفه سينا البن «القانون» كتاب من نسخته براكلسوس امُلتطرِّف األملاني الباحث
عوًضا والتحول الصغرية» البرش «كتب عن االبتعاد إىل الطب لطالب دعوته من جزءًا
أكرب حركة يف ُمتشدًدا جانبًا براكلسوس احتل العظيم».2 الطبيعة «كتاب إىل ذلك عن
«من الذي الطبيعة لعالم عملية مالحظة شملت للمعرفة، جديدة اتجاهات اتباع ع تُشجِّ
الجيد الباحث أن إال البائد.»3 املايض لسطوة الخضوع من البرشية يُحرِّر أن شأنه
إعادة يُمِكنه ال املرء أن هي براكلسوس أغفلها التي والنقطة األمَرين، إىل بالطبع، يحتاج،
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أثناء فيزاليوس أندرياس الحقيقة هذه أدرك فيها. يتعمق أن دون فكرية نظرية تشكيل
الطبيب أن ليقبل طويًال وقتًا منه األمر استغرق الجالينويس. للترشيح دراسته أعوام
فقرة وصف جالينوس أن الحظ عندما أخريًا األمر واستوعب خطأ. عىل كان األسطوري
هذا، من البرش. يف وليس العليا القردة يف موجودة كانت فقرة وهي إضافية، ظهرية
والقردة الخنازير أجساد فقط وإنما أبًدا، البرش أجساد ح يُرشِّ لم جالينوس أن أدرك
أفضل. للجثث، امُلستفيض الفحص إىل امُلستِندة الترشيحية، معرفته كانت ثَم وِمن العليا؛

القديمة. الحكمة عىل انترصت قد الطبيعة لعالم الدقيقة املالحظة كانت
اإلنسان». جسم «بنية أسماه كتاٍب يف ،١٥٤٣ عام يف اكتشافاته فيزاليوس نرش
رسوٌم الفخَم الكتاَب هذا تخلَّل فقد الترشيح؛ دراسة يف تحوُّل لحظة تلك وكانت
الخشبية القوالب إىل استناًدا النص، يف ُمتغلِغلة توضيحية ورسومات لة ُمفصَّ تخطيطية
حيث بازل إىل األلب جبال عرب بعناية ونُِقلت فينيسيا يف خصوًصا ُصِنعت قد كانت التي
لرغبة تجسيًدا ويَُعد العلمية، الطباعة يف مهم حدٌث الكتاب هذا مثل إن الكتاب. ُطِبع
األعوام خالل لديه تنامى قد كان أمٌر وهو التواصل، يف والدقة الوضوح يف فيزاليوس
العلمية املعرفة تكون فلكي للطباعة. الجالينوسية النصوص ويُِعد يُحرِّر أمضاها التي
من أكثر هذا عليه ينطبق كان مجاٌل ثمَة وليس دقيقة، تكون أن يتعني كان ُمفيدة،
وهو بتهيُّب رابليه أشار هكذا البرش»، آالف تقتل أن يُمِكن واحدة خاطئة «كلمة الطب.

4.١٥٣٢ عام يف طباعتها بغرض أبقراط نصوص يُحرِّر
جورج عكف اإلنسان»، جسم «بنية كتابه فيزاليوس فيه نرش الذي العام نفس يف
عىل امُلزدحمة، نورنربج مدينة يف الترشيح، يف شابٍّا أستاذًا كان الذي ريتيكوس، يواكيم
السماوية»، األجرام دوران «حول كتاب شأن من كان للطبع. رائد علمي عمل تحضري
ُمماِثل، بالغ أثر له يكون أن كوبرنيكوس، نيكوالس د، امُلتوحِّ البولندي ُمعلِّمه كتبه الذي
نجاًحا اإلنسان» جسم «بنية فيزاليوس كتاب القى مختلفة. زمنية فرتة يف كان وإن
الكتاب حاز الطب. عالم يف املشاهري من وجعله ضخمة بأعداد وِبيَع الفور، عىل باهًرا
شابٍّا ُمؤلِّفه وكان الفنانني، لدى وكذلك املمارسني األطباء لدى كبريًا، وَرواًجا جاذبية
كوبرنيكوس؛ حالة يف ا جدٍّ مختلًفا الوضع كان لنفسه. والدعاية الرتويج يُجيد ًسا وُمتحمِّ
أبًدا؛ مبيًعا الكتب أكثر من ليُصِبح السماوية» األجرام دوران «حول كتابه يُكن فلم
محتوياته تُكن ولم التخصص»، وشديد الطباعة ناحية من الحيوية من «يخلو فالكتاب
أقل وكان األكاديميني، الفلك علماء من صغري عدد سوى اهتمام لتُثري والعويصة دة املعقَّ
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ترشيًحا يُجري وهو جالينوس ر تُصوِّ خشبي بقالب مطبوعة إيضاحية صورة :1 شكل
الكاملة». «األعمال كتابه من ١٥٦٥ سنة إلصدار األوىل الصفحة عىل لخنزير

أنه الكون، مركز يف الشمس أن وهو عليه، يقوم الذي األسايس املبدأ عن قوله يُمِكن ما
ردود بشأن ُمربَّر بقلق وشعر الكتاب، لنرش ُمماِنًعا كوبرنيكوس كان خالف.5 َمثار كان
يف دراسته أنهى أن فبعد الخصوصية، إىل ا جدٍّ يميل شخًصا كان يه. تلقِّ عند األفعال
نرش وعند بولندا. يف عزلة يف يعمل حياته من الباقية البقية ُجل أمىض بادوا، جامعة

نفسه. العام يف ومات ُمسنٍّا، صار قد كان السماوية»، األجرام دوران «حول كتاب
الرئيسية القضية وكانت بطليموس، فلك يدرس السنني عرشات كوبرنيكوس أمىض
للسماء. الفعلية والحركات ع امُلتوقَّ النموذج بني حدثت التي التأخر فرتة هي شغَلته التي
لقرون، الفلك لعلماء إزعاج مصدر وكان الوقت بمرور فأكثر أكثر واضًحا هذا وصار
كان املشكلة. هذه عىل التغلب من أحد يتمكن لم العديدة، املحاوالت من الرغم عىل ولكن
الربيعي، باالعتدال يتعلق األمر كان عندما أخص نحو عىل يظهر االثننَي بني التضارب
بعد يأتي الذي األحد يوم يف يقع كان الِفصح تاريخ ألن بدقة؛ هذا ع توقُّ املهم من وكان
باعتبارها املشكلة، بهذه ا خاصٍّ اهتماًما ا مهتمٍّ كوبرنيكوس كان االعتدال. بعد بدر أول
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و«الرجل العظمي» «الرجل ل خشبية بقوالب مطبوعتان إيضاحيتان صورتان :2 شكل
وكذلك ترشيحيَّني ُمخطََّطني باعتبارهما اإلنسان». جسم «بنية فيزاليوس كتاب من العضيل»

أوروبا. أنحاء يف واألطباء الفنانني من أجياًال وألهما علَّما فقد فنيَّني، عمَلني

واضًعا بالكامل، تصميمه وأعاد بطليموس كون أخذ إذ ثوريٍّا؛ نهجه وكان كنسيٍّا. قانونًا
كوبرنيكوس احتفظ حولها. تدور األرض، اآلن تشمل التي والكواكب، املركز، يف الشمس
مكَّنَت مهمة استمرارية ُموفًرا للكون، الجديد نظامه يف الهنديس بطليموس بُمخطَّط
أفكاره تطوير من القادمة األجيال يف سيأتون الذين وأولئك الفلك علماء من رفاقه
أبواب عىل ُمعلَّقة كانت التي للعبارة باقتباسه العمل من الجانب هذا إىل وأشار بفاعلية،
بالهندسة جاهل أي تَدعوا «ال للكتاب: األوىل الصفحة عىل إياها ووضع أفالطون أكاديمية
اقرتح من األصل يف هو السامويس أرسطرخس اليوناني الفلك عالم كان هنا.» إىل يدخل
جعل قد الوقت مرور يُكن ولم قرنًا، عرش بثمانية ذلك قبل هذه الشمس مركزية فكرة
السماوي الِجرم وليست عديدة، كواكب من واحد ببساطة هي األرض أن قبول األيرس من
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األرض أن فكرة قبول يعني كان أنه ذلك من واألسوأ الكون، حوله يدور الذي امُلميز
والقول الشمس، حول دورانها يف الفضاء خالل تندفع الواقع، يف هي، ثابتة تبدو التي

بالفعل. حدث ما هول من تهوين هو بصدمة الناس أصاب هذا إن
تغيريًا الكون من اإلنسانية موقع الشمس مركزية عىل القائم الجديد الكون هذا غريَّ
أن يُمِكن أمًرا هذا يُكن ولم ضخًما، وعاطفيٍّا نفسيٍّا جهًدا األمر قبول وتطلَّب جذريٍّا؛
«أصغى الدينية. التعاليم مع ا تامٍّ تعارًضا األمر تعاَرض إذ وضحاها؛ عشية بني يحدث
الزرقاء، القبة وال السماء وليس األرض، أن إلظهار سعى مغرور م ُمنجِّ إىل الناس
بُرمته، الفلك علم يعكس أن يف األحمق هذا يرغب … والقمر الشمس حول تدور
أمر يُوشع بأن [١٣ اآلية العارش، اإلصحاح يُوشع، [سفر يُخِربنا املقدس الكتاب ولكن
شائعة سمع عندما لوثر، مارتن َهمَهم هكذا ثابتة.» تقف بأن األرض، وليس الشمس،
أن ُمفاجئًا ليس لذا ثوري؛ فكر صاحب نفسه لوثر كان كوبرنيكوس.6 نظرية عن
تتعرض ما غالبًا جزًعا. منه أكثر كانت واالمتثال، التقاليد َمعقل الكاثوليكية، الكنيسة
الفور عىل للرفض نموذجي، تغيري بإحداث تبدأ التي ا، حقٍّ الثورية العلمية االكتشافات
وتحسينها اختبارها تدريجيٍّا يجري أن قبل الدينية)، السلطات ِقبَل من (وبخاصة
األعداد مع الحال هو هذا أن الواضح من كان طويلة. زمنية فرتة َمدى عىل وقبولها
اإلسالمية اإلمرباطورية يف عموًما، مقبولة لتكون قرونًا استغرقت التي العربية، الهندية
الصفر امتالك من خصوًصا قِلقني الناس كان حيث ذلك، بعد املسيحية أوروبا يف وأيًضا

خطرة. شيطانية لخواص
تُدَرك لم التي الشمس، مركزية نظرية عىل انطبق نفسه اليشء أن امُلؤكَّد من
السماوية» األجرام دوران «حول كتاب كان فبينما التايل؛ القرن حتى ا تامٍّ إدراًكا عواقبها
العلماء شبكات عرب منه نَُسخ شاعت مبيًعا، األكثر الكتب أحد كونه عن البعد كل بعيًدا
الفلك علم أساتذة أيدي إىل ووصلت ظهوره، بعد ما عقود أثناء األوروبيني والباحثني
دوران «حول كتاب يحتِو لم الترشيح، يف فيزاليوس عمل من النقيض عىل وطالبه.
تيخو أنشأ التايل، القرن يف ولكن الجديدة، الرصد بيانات من كثري عىل السماوية» األجرام
كاتيجات، مضيق يف فني، جزيرة عىل َمرصًدا بنفسه دنماركيٍّا، نبيًال كان الذي براهي،
رصد بعمليات القيام عىل قادرة رة، ُمتطوِّ بأجهزة ومأله والسويد، الدنمارك ساحَيل بني
كون حالة عىل األجهزة هذه وبتطبيق السابق. يف ُممِكنًا كان ا عمَّ بكثري دقة أكثر فلكي
أمام الباب ففتح لبطليموس، الدائرية املجاالت نظام عىل قىض الجديد، كوبرنيكوس
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ُمتحدة حلقات يف حولها تدور والكواكب املركز، يف الشمس وفيه كوبرنيكوس كون :3 شكل
فوقها. يحوم َغر الصِّ البالغ وقمرها الثالثة، الحلقة يف األرض املركز.

التالية الخطوة خطا َمن كان بكثري. ودقة تعقيًدا أكثر للكون تمثيل وجود إمكانية
إن القائلة بطليموس نظرية براهي، ببيانات ُمستعينًا رفض، الذي كيبلر، يوهان هو
الذي األمر البيضاوية؛ الحركة ُمؤيًِّدا دائرية، مدارات يف ُمنتِظمة حركة تتحرك الكواكب

الشميس. للنظام فهمنا يف األمام إىل أخرى ضخمة خطوة مثَّل
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وطابعها الخاصة طبوغرافيتها الكتاب هذا يف زرناها التي املدن من مدينة كل امتلكت
استقرار من العلمي؛ للبحث االزدهار أتاحت التي الظروف يف كلها اشرتكت ولكن امُلتفرِّد،
املوهوبني األفراد من ومجموعة والنصوص التمويل من ُمنتِظمة وإمدادات سيايس
الجنسيات تجاه التمييز وعدم التسامح من مناخ األبرز، والسمة بالعلم، الشغوفني
ثمَة يكون لن فبدونه العلم؛ تطور عوامل أهم أحد التضافر وهذا املختلفة. والديانات
ما تقليٍد من األفكار لصهر فرصة وال الثقافية الحدود عرب للمعرفة انتقال وال ترجمة،
الحكاية؛ نجوم هم ُممِكنًا التعاون هذا جعلوا الذين والباحثون آخر. تقليد أفكار مع
عىل للعثور حياتهم كرَّسوا الذين املجهول، غمار لخوض الرحال شدوا الذين الرجال هم
عىل وقدرتهم وتبادلها. عليها والحفاظ واستيعابها، امُلدِهشة والنظريات األفكار تلك كل
ما هو البديعة، االبتكار فوىض عىل والوضوح النظام إضفاء عىل وتصميمهم التساؤل

و١٥٠٠. ٥٠٠ عاَمي بني عام األلف خالل حيٍّا وأبقاه العلمي االكتشاف قاد
املايض من امُلحرية الحكمة» «دار داخل نظرة نُلقي أن حاَولنا الرحلة، هذه طوال
الحكمة لبيت باقيًا أثر فال سهًال؛ أمًرا يُكن لم الفكري. النشاط ذلك جرى حيث البعيد،
لحرم أو الرتاب يكسوها ألطالٍل إال وجود وال سالرينو، يف الطب ملدرسة وال بغداد، يف
هي التي فينيسيا، يف وحتى األخرى، املدن يف باقيًا يزال ال املعالم، واضح غري كاتدرائيات
طباعة دار عىل للتعرف الوحيدة الطريقة فإن الحارض، وقتنا إىل زمنيٍّا يكون ما أقرب
أن نعَلم جانبًا، األثرية األدلة وبتنحية الجدار. عىل ُمعلَّقة لوحة هي مانوتيوس ألدوس
شتى، أماكن يف وُقِرئت األرفف عىل ُوِضعت قد تكون أن بد ال تتبَّعناها التي الكتب
والحدائق الدرس وقاعات الكاتدرائيات بداخل الصغرية والكنائس امللكية كاملكتبات
ووضوًحا وتنوًعا عدًدا أكثر أصبحت قد األماكن هذه كانت ،١٥٠٠ عام بحلول واملراصد.
حدائق وُزِرعت وَمراصد، ترشيحية َمسارح أُقيَمت التايل، القرن وإبَّان مىض، وقت أي من
باستطاعة وكان الفكري، املشهد أرجاء عرب ومكتبات محارضات قاعات وأُنشئت نباتية،
لدراسة التطور يف اآلخذة امُلَعدات من استفادة أقىص قوا ويُحقِّ مًعا يعملوا أن الباحثني
موقع العادة يف تُكن لم ولكنها التعليم، يف حيويٍّا دوًرا الجامعات لعبَت الطبيعة. عالم
ذلك يف شأنها ُمتعذًرا، مكتباتها إىل الدخول كان ما فعادًة تطوًرا.٢ األكثر العلمي البحث
الباحثون أقام السبب، لهذا محافًظا. فيها التعلم نهج كان كما امللكية، املكتبات شأن
بمنأًى العظيمة العلمية اإلنجازات من كثري جرى ولذلك بهم؛ الخاصة البحثية مراكزهم
زخًما العلمية الثورة اكتساب ومع رسمية. أماكن يف وليس خاصة، أماكن يف األنظار عن
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وأصبحت التعاون، لتسهيل والجمعيات املؤسسات أُنشئت عرش، السابع القرن أواخر يف
الناشئة. العلمية للتخصصات الرسمية املقرات

وكان الكتب، من مجموعة عىل دوًما تقوم األماكن هذه كانت ما غالبًا ذلك، ومع
كانت رسمية. غري بحثية مؤسسات باعتباره يعمل كان بحيث الصيت ذائع بعضها
نفسها، األوىل إليزابيث امللكة ذلك ويف اإلليزابيثية، النخبة من وأعضاء الباحثني من كوكبة
من مجموعة أروع مقر مورتليك، يف التيمز نهر عىل دي جون منزل لزيارة يأتون
هي وحدها الكتب تُكن لم عرش. السادس القرن أواخر يف إنجلرتا يف العلمية النصوص
أو النادرة واألغراض واألدوات الخرائط من الضخمة املجموعة أيًضا وإنما يجتذبهم، ما
يأتون كانوا نفسه. دي جون يجتذبهم كان وبالطبع دي، جون امتلكها التي الغريبة
السجالت ودراسة الفلسفة مناقشة أجل ومن استكشافية لرحالت ُمخطَّطات لوضع

املالئكة. مناجاة ومحاولة الخيمياء أرسار واكتشاف التاريخية
الجالينويس الطب من كثرية جوانب كانت عرش، والسابع عرش السادس القرننَي أثناء
أبًدا يحدث لم هذا ولكن بأخرى، عنها واستُعيض مصداقيتها فقدت قد بطليموس وفلك
األسايس، الريايض النص باعتبارها بمكانتها «العنارص» أطروحة احتفظت فقد إلقليدس.
أنحاء يف الكتب بيع محال يف وِبيَع الرئيسية األوروبية املحلية اللغات بكل وُطِبع وتُرِجم
تحتوي ُمذِهلة طبعة وكانت كاملة، إنجليزية ترجمة أول نُِرشت ،١٥٧٠ عام ويف القارة.
أدرج التمهيد، يف املقدمة. يف أرشنا كما دي، جون وحرَّره ُمنبثِقة، بيانية رسوم عىل
عىل وشدَّد ُمفيًدا، تطبيًقا فيها الرياضيات تطبيق يُمِكن التي املعرفة فروع كل دي
األول للعرص بارزة سمة هذه وكانت الناس، من ُممِكن قدر ألكرب متاحة جعلها أهمية
املهتمني، القراء من متزاِيد عدد لخدمة املحلية اللغات إىل الكتب آالف تُرِجمت للطباعة.
قد كان أمر وهو األم؛ بلُغتهم الُكتَّاب يكتب أن متزاِيد نحو عىل شائًعا أصبح وكذلك

أوروبا. بقية إىل تدريجيٍّا وانترش األوائل اإليطاليون اإلنسانيون بدأه
الفكري للعالم العاملية اللغة أن حقيقِة من املحلية اللغات استخدام تزايُد يُغريِّ لم
النحو عىل رواًجا اليونانية باللغة الطباعة تنَل لم الالتينية. اللغة هي تزال ال كانت
يعرفونها الذين الناس من يكفي ما يوجد يُكن لم فببساطة يرجوه؛ ألدوس كان الذي
بعضهم يراسل الرسائل جمهورية أعضاء كان املطابع. ملعظم ُمجديًا خياًرا لجعلها
طريق عن ويتعاونون ويتجادلون والرسائل، الكتب ويتبادلون الالتينية، باللغة بعًضا
الحصول أمر أصبح الكتب، بيع مقوِّمات ر تطوُّ ومع الربيدية. األنظمة من ُمتنامية شبكة
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الثابتة املطبوعة الورقة حلول ومع األفكار. تبادل عىل ساَعد مما أيرس؛ النصوص عىل
كذلك دقة. وأكثر دة ُموحَّ املعرفة أصبحت الهشة، املخطوطة محل تدريجيٍّا (نسبيٍّا)
فهارس والُكتَّاب امُلحرِّرون أضاف إذ بشأنها؛ والتشاور إليها الوصول يف أيرس أصبحت
األدوات وهي وَمسارد؛ إيضاحية ورسوًما بيانية، ورسوًما محتويات، وصفحات أبجدية،

املسلمات. من اآلن نعتربها التي النصية
امُلزلِزلة االكتشافات العلمية، الثورة يف الدخول وشك عىل أوروبا كانت ،١٥٠٠ عام يف
االكتشافات تلك كانت وما هذا. يومنا يف العلم فيها يزدهر التي الظروف هيَّأت التي
من متصلة خيوًطا شكََّلت والتي سبقتها، التي والكتابة والبحث األفكار قرون لوال لتتيرس
النور تنرش املتوسط، البحر منطقة أرجاء يف الورق، يف امُلدَرجة األفكار، سافرت املعرفة.
نظرنا وجهة من املايض إىل ننظر وإذ التاريخ. يف مختلفة أوقات يف مختلفة أماكن يف
انحسار موجات نرى أن يُمِكننا والعرشين، الحادي القرن يف نعيش أشخاًصا بصفتنا
وتلك وُفِقدت، ُرِفضت التي واألفكار الركود وفرتات التسارع وفرتات املعرفة هذه وارتفاع
مر وإنما ُمستقيًما، طريًقا يكن لم قرون. بعد جديد من وإحياؤها اكتشافها أُعيَد التي
من يعود أن قبل مسدودة، ُطرق عند واختفى دوائر يف ودار وانحرافات، بُمنعَطفات

قدًما. امُليض ويُتاِبع جديد
ففي العلمية؛ املعرفة يف تحوًال التكنولوجية االبتكارات أحدثَت األخرية، القرون يف
عىل قدرتنا يف تغيريًا منهما كلٌّ أحدث ابتكاران، ظهر ،١٥٠٠ عام تلت التي الفرتة
نظارات صانع ابتكر عرش، السادس القرن نهاية فُقرب بنا، تحيط التي العجائب رصد
ذلك وبعد دائري، أنبوب يف ة ُمكربِّ عدسات بوضع بدائية ميكروسكوبات وابنه هولندي
أول وأنشأ فكرتهما ليفينهوك، فان أنطون يُدعى آخر هولندي استخدم سنة، بمائة
داخل ووضعها ُمنفِردة عدسة ٥٥٠ وصقل شحذ فقد لالستخدام؛ صالح ميكروسكوب
ميكروبات رؤية األوىل، للمرة أتاح، مما مرة، ٢٧٠ بلغت تكبري قوة هذا فأعطى أنبوب؛
فصاعًدا، اللحظة هذه من الدموية. الشعريات عرب تتسابق دم وكريات الخمرية يف تنمو
يف هائًال تبدًال أحدث مما الدقيقة؛ التفاصيل من متخيَّلة تُكن لم عوالم تنكشف بدأت

الطب. مجال يف كبرية وثورة الفكري املشهد
كان الذي التليكسوب جالييل جاليليو الفلك عالم أخذ عرش، السابع القرن أوائل يف
التاريخ يف األوىل وللمرة الليل. سماء نحو هه ووجَّ له وعدَّ قريب، عهد منذ ع اخُرتِ قد
الكون وكشف البرشية، العني حدود وراء يقع ما رؤية أمكن النجوم، يف للتحديق الطويل
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املتزايدة اآلالت لنا أتاحت ومنذئٍذ، مىض. وقت أي من وأعجب أكرب بتفصيل نفسه عن
والكواكب القمر سطح نرى وأن الباردة الكون أعماق يف وأبعد أبعد نرى أن القوة
نطاق زاد كلما ولكن باستمرار، ُمتزاِيدة رصد قدرات البرشي االخرتاع يمنحنا نفسها.
التي وعجائبه، تعقيداته يف متناهيًا ال يبدو عالم هو عاملنا إن املزيد. ظهر رؤيتنا،

العلم. لنا يكشفها

هوامش

عىل متداَوًال يزال ال كان العلمية األعمال من كثريًا أن إىل اإلشارة تجدر ذلك، ومع (١)
الفرتة. هذه أثناء مخطوطات هيئة

ترشيحي مرسح أول مقر أصبحت ١٥٩٥ عام ففي استثناءً؛ بادوا جامعة كانت (٢)
التي الفرتة خالل استخدمه قد فيزاليوس كان الذي الخشبي البناء محل ليحل بُنِي دائم،
للباحثني، مفتوحة أكسفورد جامعة يف بوديل توماس مكتبة كانت وكذلك هناك، قضاها
مختلف من الُقراء استقبلت قد كانت ،١٦٠٥ عام يف افتتاحها من قليلة عقود غضون ويف

أوروبا. أنحاء
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