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مقدمة

واجبات أهم من وآدابهم األمة علوم يف والبحث أسبابها، وأقوى الحضارة أركان أعظم العلم
ولذلك وسياستها، دوله بأحوال اإلسالمية العلوم لعالقة اإلسالم، يف وخصوًصا املؤرخني،
أهميته ويزيد الكتاب، هذا أبحاث أهم اإلسالمي التمدن تاريخ من الجزء هذا أبحاث كانت
ما معظم لسانهم إىل نقلوا املسلمني ألنَّ قبله؛ بتاريخها اإلسالم يف العلوم تاريخ ارتباط
علوم فورثوا والنقليات، العقليات يف أيامهم، إىل املدنية عهد أول من البرش، عقول أنتجته

والهنود. واليونان والفرس واملرصيني والفينيقيني الكلدانيني
عند العلوم تلك تاريخ يف البحث إىل األمم تلك علوم من العرب نقله فيما النَّظر فجرنا
العلم تاريخ خالصة عىل يشتمل اإلسالمي التمدن تاريخ من الجزء هذا فكان منها، كل

فيه. تاريخها عن فضًال اإلسالم، ظهور إىل العمران عهد أول من واألدب، والفلسفة
قلَّما العرب أو املسلمني أنَّ وغريهم، اإلفرنج من الكتَّاب بعض اعتقاد يف رسخ وقد
آخرون وذهب أنفسهم، عند من شيئًا فيه يزيدوا ولم اليونان عن نقلوه ألنَّهم العلم؛ أفادوا
فأرضوا نقلوه ما شوهوا هم بل كان، كما اليونان علم استبقاء يقترصعىل لم نقلهم أنَّ إىل
العرص هذا أوائل إىل وتنوقل وتواىل التعصب، زمن يف االعتقاد هذا نشأ وقد وأفسدوه، العلم

املسلمني. أو العرب من أحد نقده أو لتحقيقه يتعرض ولم
العلم عىل أفضاًال اإلسالمي للتمدن ذكروا اإلفرنج مسترشقي من املنصفني أنَّ عىل
العربي قرأه إذا إجمايل، بكالم تعدادها يف بعضهم توسع وقد باختصار، إليها أشاروا
تلك نجد أن التحقيق ووجه عبثًا، سعيه أكثر ذهب تحقيقه أراد فإذا صدره، انرشح
واآلداب واملسلمني اإلسالم لتاريخ الوحيد املصدر ألنَّها القدماء؛ العرب كتب يف مثبتة املآثر
يف رأينا فإذا العرب، كتب إىل مرجعه املوضوعات هذه يف اإلفرنج كتبه ما وأكثر اإلسالمية،
يفصحتها، ثقتنا ضعفت كتبهم يف ذكًرا لها نجد ولم العرب إىل منسوبة مأثرة اإلفرنج كتب
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إىل يحتاج وأكثرها الوسطى، العصور يف اإلفرنجية الرَّحالت بعض عن منقولة تكون قد إذ
ومرصوسوريا القسطنطينية فيها وصف التي اليهودي التطييل بنيامني كرحلة تمحيص،
واألخبار الحوادث من ضمنها فقد للميالد، عرش الثاني القرن يف الصني حدود إىل وفارس
باللغة املذكور الرحالة كتبها والغرائب، املبالغات من فيها عما فضًال التاريخ، يخالف ما
الثامن القرن يف الفرنسية وإىل عرش، السادس القرن يف الالتينية إىل نقلت ثم العربانية،

عرش. التاسع القرن يف اإلنجليزية وإىل عرش،
مدرسة عرشون الفاطميني عهد عىل اإلسكندرية يف كان أنَّه فيها جاء ما أمثلة ومن
املدارس تاريخ عن كالمنا يف وسرتى الكلية، املدارس من عظيم عدد القاهرة ويف علمية،
ينقلون ُكتَّابنا نرى فإننا ذلك ومع الفاطميني، عرص انقضاء بعد إال بمرص تبَن لم أنَّها
فرحهم، لذهب أساسها عن نقبوا ولو العرب، مآثر بتعداد فرًحا عالتها عىل األخبار هذه
مقدمة يف خالصته نرشنا الذي كتابه يف الهندي العالم النعماني صديقنا إليه نبهنا ما وهذا
وقد عنها، ننقل التي باملصادر هذا كتابنا صفحات نُذيِّل أن علينا اقرتح إذ الثاني، الجزء
نثق ال الصدد، هذا يف املؤرخني أخطاء من لنا يعرض ما لكثرة وأصبحنا باقرتاحه، أخذنا

عنه. قوة تقل ال بقرينة أو التاريخية النصوص إىل باإلسناد يؤيد بما إال

تاريخهم، أو بآدابهم متعلق هو فيما اإلفرنج ُكتَّاب تصديق من ا بدٍّ نرى ال أننا عىل
إنَّ وكقولهم مثًال، شارملان إىل أهداها الرشيد هارون إن يقولون التي الساعة كحكاية
إن مثًال الكيمياء تاريخ يف الباحثني وقول الساعة، رقاص صنع علموهم األندلس عرب
من بد فال ذلك خال فيما وأما الفالنية، املادة اكتشفوا أو الفالني املركب صنعوا العرب
فوائد وفيها كثرية، وهي والعلوم واألدب التاريخ كتب من العربية املصادر إىل الرجوع
نرش يف املسترشقني جماعة فضل ننىس أن لنا ينبغي وال واإلمعان، باملطالعة تظهر مهمة
الخصوص عىل منها ونذكر اإلهمال، زوايا يف ظلت أو لضاعت، لوالهم التي العربية، الكتب
نرشه يف والفضل النديم، البن الفهرست كتاب نعني املوضوع، هذا يف الفائدة كثري كتابًا
الفائدة جزيلة مالحظات عليه علَّق وقد Gustav Flugel فلوجل جوستاف للمسترشق
التي التاريخية الحقائق استخراج يف معولنا فجعلنا كامًال مجلًدا شغلت ة مهمَّ ومقابالت
ألسباب واستيفاءً التمحيصوالنقد. بعد العربية الكتب الكتابعىل هذا يف بحثنا عليها بنينا
والفرنسية اإلنجليزية يف وغريهم، اإلفرنج أفاضل الشأن هذا يف كتبه ما تصفحنا البحث
إليه املشار للنعماني (األوردية) الهندستانية اللغة يف كتاب عىل ووقفنا وغريها، واألملانية
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وكتبهم ومكتباتهم ومارستاناتهم العرب مدارس يف فصوًال فيه ذكر شبيل»، «رسائل سماه
املوضوع، هذا يف وأبحاثهم العلماء آراء عىل االطالع وبعد جليل، كتاب وهو باإلسناد، ذيَّلها
من أدهشنا ما عىل فيها فعثرنا وتدقيق، بإمعان فتصفحناها العربية املصادر إىل رجعنا

الجزء. هذا يف مفصًال سرتاه مما واألدب، العلم يف وخصوًصا التمدن ذلك عظمة

الجزء هذا موضوع

بعده، وعلومهم اإلسالم، قبل العرب علوم إىل: الجزء هذا موضوع يف الكالم قسمنا وقد
واألنواء كالنجوم واآلداب، العلوم من الجاهلية العرب عند كان ما خالصة أوًال فذكرنا
والتاريخ، واألنساب األدب وأندية والخطابة والشعر والطب والعرافة والكهانة وامليثولوجيا
إىل اإلسالم بعد العرب علوم يف الكالم وقسمنا فلسفيٍّا، بحثًا العلوم تلك مصادر يف وبحثنا

أقسام: ثالثة
اإلسالمية. العلوم وسميناها اإلسالم اقتضاها التي العلوم أوًال:

الجاهلية. العربية اآلداب وهي اإلسالم يف وارتقت الجاهلية يف كانت التي العلوم ثانيًا:
الدخيلة. العلوم وهي األخرى اللغات من نقلت التي العلوم ثالثًا:

تمهيدية: بمقدمات الكالم قدمنا األقسام هذه يف النظر وقبل

بعضها واستلزم وضعها يف العرب تدرج وكيف اإلسالمية والعلوم اإلسالم يف (١)
بعًضا.

به واكتفائهم العرب نفوس يف القرآن تأثري من كان وما واإلسالم والقرآن العرب (٢)
سواه. دون

وخصوًصا األقدمني كتب من عليه عثروا ما إحراق من االكتفاء ذلك إليه جرَّ ما (٣)
اإلسكندرية. مكتبة

أسباب يف والعرب الرومان بني يقابلون الذين وإن والعلم، واإلسالم الرومان يف (٤)
واإلسالم. الرومان بني يقابل أن يجب وإنه العرب، يظلمون التمدن
ذلك. يف السبب وما العجم، أكثرهم اإلسالم يف العلم حملة أن (٥)

األول القرن آخر إىل تدوينه عن العرب إمساك وعلة اإلسالم يف العلم تدوين (٦)
للهجرة.
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ذلك. إىل دعا الذي وما واإلعجام الحركات ووضع وتاريخه، العربي الخط (٧)

إىل: وقسمناها اإلسالمية، العلوم يف البحث إىل انتقلنا املقدمات هذه من فرغنا وملَّا
التاريخية، والعلوم اللغوية، أو اللسانية والعلوم الدينية، أي اإلسالمية الرشعية العلوم
وتأثري وتفسريه وقراءته وتدوينه جمعه وتاريخ بالقرآن الرشعية العلوم من وابتدأنا
ومصادره، الفقه ثم وعدده، وإسناده وضعه إىل دعا وما الحديث ثم النفوس، يف أسلوبه
بعضها العلوم تلك ترتبت وكيف الخلفاء، عند الفقهاء ومنزلة والقياس والرأي والفقهاء
األسباب لنا وفصَّ اإلسالم، اقتضاه مما أنَّها وبيَّنَّا اللسانية العلوم إىل انتقلنا ثم بعض، عىل
وعالقة وبغداد والكوفة البرصة يف واللغة األدب تاريخ وذكرنا النحو، وضع إىل دعت التي
ثم الفلسفية، وأسبابها ومصريها وتاريخها اإلنشاء بالغة يف فصًال ونرشنا بالسياسة، ذلك
اللسان يف وميزتهما وضعهما إىل دعت التي األسباب فبيَّنَّا والجغرافية، التاريخ إىل أتينا

األلسنة. سائر يف ا عمَّ العربي
التأثري من لإلسالم كان وما والشعر الخطابة وهي الجاهلية، العربية اآلداب ذكرنا ثم
الشعر حال من كان وما األخرى، األمم خطابة إىل املسلمني عند الخطابة نسبة وما فيهما،

وأشعارهم. الشعراء وعدد الدولة يف وتأثريه ورواته وأسلوبه وطبقاته

املوضوع لفهم وتمهيًدا العربية، إىل املسلمون نقلها التي الدخيلة العلوم إىل تقدمنا ثم
اليونان وأهمهم ألسنتهم، عن العلوم تلك نقلت التي األمم آداب تاريخ يف الكالم قدمنا
اليونان اقتبس منذ اليونانية، اللغة آداب تاريخ أوًال فذكرنا والكلدان، والهنود والفرس
وغريها والنجوم والفلسفة التاريخ وضعوا حتى والفينيقيني واملرصيني الكلدان من العلوم
سقراط إىل األدوار من به مرت وما الفلسفة تاريخ يف خصوًصا وتوسعنا اإلسالم، زمن إىل
عرصيها يف اإلسكندرية مدرسة تاريخ ثم أرسطو، مؤلفات وتاريخ فأرسطو فأفالطون
من كان وما الفارسية اللغة آداب ذكرنا ثم اإلسالمية، الفتوح إىل والروماني اليوناني
الهنود آداب يف ذلك نحو وبيَّنَّا وغريها، جنديسابور مدرسة يف عليها اليونان آداب تأثري

مرتابطة. متسلسلة بأسباب والرسيان
وأول نقلها، عىل حملهم الذي وما الدخيلة والعلوم العرب عن الكالم إىل انتقلنا ثم
والطب النجوم كتب نقل يف املنصور اشتغال ثم العباسية، الدولة قبل فيها اشتغل من
الكالم وأسهبنا والرشيد، املهدي ثم نقلهما، عىل حملته التي واألسباب والفرس، الهند عن
نََقَلة عن خاص بفصل وأتينا نقلهما، عىل حمله الذي وما واملنطق والفلسفة املأمون يف
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النرصاني وفيهم املسلمني غري من وُجلِّهم تراجمهم، وملخص العبايس العرص يف العلم
أو الفاريس من أو اليوناني من النقلة وفيهم والسامري، واملجويس والصابي واليهودي
منذ زالوا ما السوريني أنَّ فيه بيَّنَّا العلم ونقل السوريني يف وفصل النبطي، أو الهندي

األمم. بني العلوم ينقلون القدم
عىل لغة كل عن بالتفصيل النهضة تلك يف تُرجمت التي الكتب ذكر إىل تقدمنا ثم
عن نُقل ما فذكرنا ناقله، اسم كتاب كل وبإزاء واملؤلفني، املوضوعات باعتبار حدة،
نُقلت وقد باملئات، تُعد وهي فالقبطية، فالعربانية فالنبطية فالهندية فالفارسية اليونانية
جملتها ويف الرسعة، تلك عىل ساعدت التي األسباب فذكرنا األمم، من ألمة تتفق لم برسعة
اململكة يف الدخيلة العلوم انتشار يف بحثنا ثم املسلمني، غري للعلماء الخلفاء محاسنة
أنفسهم واألمراء الخلفاء واشتغال املتباعدة، األنحاء يف واألطباء الفالسفة ونبوغ اإلسالمية
يف بحثنا ثم السبيل، هذا يف يبذلونه كانوا وما لهم، الكتب وتأليف العلماء وتنشيط بالعلم

وضخامتها. وتعدادها واملؤلفات وكثرتهم املؤلفني
عليها ترتب وما بالفلسفة فبدأنا العلوم، هذه يف اإلسالمي التَّمّدن تأثري يف نظرنا ثُمَّ
ألصحابها الخلفاء اضطهاد من كان وما املرشق، ممالك يف تنقلها وتاريخ الكالم علم من
الصفا، إخوان جمعية جملتها ومن الرسية، الجمعيات تألفت حتى العباسية النهضة بعد
الطب تاريخ ثُمَّ هناك، الفلسفة تاريخ من كان وما األندلس إىل رسائلهم انتقلت وكيف
كلها، بينها جامع وأنَّه الهندي، أو الفاريس أو اليوناني الطب وبني بينه والفرق اإلسالمي
املسلمون أدخله فيما نظرنا ثم اإلسالم، يف املارستانات وتاريخ املسلمني األطباء وأحصينا
النجوم تاريخ ثُمَّ وغريها، والنبات والصيدلة كالكيمياء وفروعه الطب يف أنفسهم عند من
من نبغ ومن والنجوم، التنجيم بني والفرق عندهم املراصد وتاريخ اإلسالم، يف الفلك أو
يلحق وما الجديدة، الرصد وآالت الجديدة اآلراء من أحدثوه وما اإلسالم، يف الفلك علماء
املسلمني وأنَّ الجميلة، الفنون تاريخ ثم والهندسة، والجرب كالحساب الرياضيات من بذلك
وأسبابه، تأسيسها وتاريخ املدارس يف الكالم وختمنا األكثرون، ظنَّ كما فيها وا يُقرصِّ لم
التمدن ذلك يف العلم فخامة عىل يدل مما الكتب، من حوته ما وعدد عندهم املكتبات ثم
اإلمكان إليه يبلغ بما رأي، كل وتمحيص عبارة كل تحقيق يف الجهد وبذلنا العجيب،

املكان. به ويأذن
وذكروها بالرضا خدمتنا تلقوا الذين األفاضل العلماء عىل للثناء الفرصة هذه ونغتنم
املذكور، كتابنا إليهم وصل ممن أوربا يف املسترشقني كبار منهم ونخص أهله، هم بما
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التقاريظ بعضهم وكتب والتنشيط، االستحسان بعبارات ورسائلهم كتبهم جاءتنا فقد
سبقونا التي اللغة، هذه خدمة يف بهم االقتداء عىل ذلك فاستحثنا اإلفرنجية، املجالت يف
منهم تفضلوا الذين فنستأذن فيها، البحث سبيل لنا ومهدوا وآدابها علومها إحياء إىل
أسماؤهم وهذه بفضلهم، إقراًرا الجزء هذا صدر يف أسماءهم ن ندوِّ أن إلينا بالكتابة

الهجائي: بالرتتيب

ليدن. يف M. J. De Goeje جويه دي األستاذ •
باريس. يف H. Derenbourg ديرنربج األستاذ •
بطرسربج. يف V. von Rosen روزن األستاذ •

بودابست. يف I.Goldziher تسيهر جولد األستاذ •
رومية. يف M.Guidi جويدي األستاذ •

أكسفورد. يف D. S. Margoliouth مرجليوث األستاذ •
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اإلسالم العربقبل علوم

وأهلها العرب جزيرة يف تمهيد

لجدب بالزراعة أهلها يشتغل فلم والجبال، الصحاري كثرية املياه شحيحة العرب جزيرة
البالد تقتضيه ما عىل العرب نشأ وقد فيه، ينشأ الذي اإلقليم وليد واإلنسان األرض،
الحضارة عىل البداوة فغلبت املرعى، طلب يف والرحيل بالسائمة االرتزاق من املجدبة
فنشأ منها، احتياجاتهم إىل بالنظر قليلة وهي املاشية تربية إىل همهم أكثر وانرصف فيهم،
بخيامهم االنتقال إىل الغزو واضطرهم الغزو، إىل التنازع وجرهم عليها، التنازع بينهم
وسماؤهم صاٍف وجوهم ونهاًرا، ليًال صقع، إىل صقع ومن نجع، إىل نجع من وأنعامهم
أعدائهم مطاردة يف واحتاجوا ومواقعها، النجوم عىل السبل إىل االهتداء يف فعولوا واضحة،
إىل أيًضا ذلك وألجأهم األثر، قيافة فاستنبطوا مخابئهم، عن للكشف األدلة استنباط إىل
وهبوب األمطار حدوث عن بالتنبؤ فعنوا ونحوها، واألعاصري املطر من الجو حوادث توقي

الرياح. ومهاب باألنواء عنه يُعربون ما وهو حدوثها، قبل الرياح
باألنساب فاهتموا األحزاب، لتأليف العصبية إىل األخرى الناحية من الغزو ودعاهم
ولو والخيل، بالسالح العناية يقتيض ونحوه الغزو يف واالرتحال بها، يرتابطون التي
ومعالجة وانتقائها تربيتها يف فربعوا الخيل وأما السالح، صنع ألتقنوا حضارة أهل كانوا

أمراضها.
القديم، التمدن أركان من وغريهم والفينيقيني والبابليني الكلدانيني إخوان والعرب
أولئك، من كان ما منهم لكان النيل وادي أو الفرات، وادي سكنوا لو وتعقل، ذكاء أهل فهم
سماؤها، وأرشقت جوها صفا بادية يف أقاموا ولكنَّهم التبابعة، جريانهم من كان ما أو
به يبينون أو وقائعهم به يصفون الشعر، قرض إىل قرائحهم وانرصفت أذهانهم فصفت



الثالث) (الجزء اإلسالمي التمدن تاريخ

الخطب إلقاء يف فربعوا البالغة، ملكة فيهم وقويت عواطفهم، عن به يُعربون أو أنسابهم
ما ولوال … املنافرة أو للمفاخرة أو السلم أو الحرب إىل يدعون أو الهمم، بها يستنهضون
صحراء سكان جريانهم من ظهر مما أكثر منهم ظهر ملا والتعقل الذكاء من فطرتهم يف
عليه كانوا ما نحو عىل املدنية حيث من زالوا ما فإنَّهم األحمر، البحر من الغربية العدوة
عرصهومريوس، يف اليونان جاهلية شأن القبيل هذا من العرب جاهلية وشأن قرون، منذ

أولئك. به أتي ما بمثل أتوا العرب تمدَّن فلما
االعتقاد من العظمى، األمم من معارصوهم فيه وقع مما يسلموا لم العرب أنَّ عىل
أسباب جهل عن ينجم مما الرؤيا، وتعبري الرمل وخط الطري وزجر والعرافة الكهانة يف
ونحوهم. والعرافون الكهان عندهم كثر فقد ولذلك بواعثها، تعليل يف رغبتهم مع الحوادث
طبيعة باعتبار رضورية اإلسالم قبل العرب جزيرة يف شائعة كانت التي فالعلوم
األخرى األمم عند يُماثلها ما عىل بالقياس علوًما سميناها وقد أهله، وطبائع اإلقليم ذلك
وال الصحف يف قرأوها وال املدارس يف يتعلموها لم الجاهليون فالعرب وإال العلم، عرص يف
تجمعت معلومات هي وإنَّما يكتبون، وال يقرأون ال أميني كانوا ألنَّهم الكتب؛ فيها ألفوا
تنمو زالت وما األعقاب يف وتُنوقلت واالستنباط، باالقتباس األجيال بتوايل محفوظهم يف
الطبيعيات قبيل من بعضها علًما، عرش بضعة اإلسالم ظهور عند بلغت حتى وتتزايد
أردنا ولو بذلك، يتعلق ما أو الكهانة أو األدبيات، أو الرياضيات قبيل من اآلخر والبعض

االختصار. سبيل عىل فنذكرها املقام بنا لضاق وصفها يف التوسع
عندهم، نشأ وقد بالعرب ا خاصٍّ بعضها رأينا العلوم تلك مصادر يف النظر أمعنا وإذا
والشعر، األنساب، هي: العربية فالعلوم … األخرى األمم من اقتبسوه دخيل والبعضاآلخر
وامليثولوجيا، الرياح، ومهاب والخيل، واألنواء، والطب، النجوم، هي: والدخيلة والخطابة،

ييل: فيما سرتى كما وغريها والقيافة، والعيافة، والكهانة،

العرب عند النجوم علم (1)

عىل ساعدهم أعمدته، ورفعوا أسسه وضعوا وهم النجوم، علم يف العالم أساتذة الكلدان
أماكنها وعينوا الكواكب فرصدوا آفاقهم، واستواء هوائهم وجفاف سمائهم صفاء ذلك
منذ فلكية بآالت والكسوف الخسوف وحسبوا والشمس، القمر ومنازل األبراج ورسموا
التمدن أهل من وغريهم واملرصيون والهنود اليونان أخذ وعنهم قرنًا، وأربعني بضعة

القديم.
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اإلسالم قبل العرب علوم

امليالد، قبل الثامن القرن أوائل إىل وسلطان دولة أهل البابليون أو الكلدان زال وما
لغة الشعبني لتشابه االجتماعية آدابهم يف شيئًا ذلك يُؤثّر فلم اآلشوريون عليهم فسطا
وبدلوا بالدهم وفتحوا الفرس عليهم سطا امليالد قبل الخامس القرن كان فلما ودينًا،
ما إىل منهم كثريون فهاجر بهم، األرض وضاقت عليم ذلك فثقل فيهم، واستبدوا آلهتهم
ومرص العراق من املهاجرين حمى كانت ألنَّها العرب؛ بالد وخصوًصا البالد من جاورهم
لقرب هناك عليهم اإلقامة ولسهولة الرمضاء بالصحاري الجنود عىل المتناعها والشام،

لسانهم. من العرب لسان
العرب فتعلم النجوم، وأصحاب الكهان من جماعة إليها املهاجرين جملة يف وكان
ومنازل ومناطقها األبراج مواقع منهم وتعلموا أسماءها، عنهم وأخذوا أحكامها منهم
وصل مما أو أنفسهم، عند من أحكامها من بيشء علم لهم كان وربما والشمس، القمر
النجوم بعلم مدينون العرَب إنَّ باإلجمال: يقال ولكن غريها، أو الهند طريق من إليهم
خلفاؤهم فهم أنفسهم الكلدان يكونوا لم إن والصابئة — الصابئة يُسمونهم وهم للكلدان،
اليهود، أو النصارى منزلة مثل ولهم العرب، بالد يف كثريين الصابئة وكان تالمذتهم،1 أو
السيارات أسماء معظم كان وإن وأسمائه، باصطالحاته النجوم علم عنهم العرب فأخذ

أخبارها. ضاعت عارضة أسباب له كان فربما الكلداني، أصله إىل يُرد ال
«مرداخ» تقابل فإنها مثًال كاملريخ فيه، ظاهًرا الكلداني أصله يزال ال بعضها أنَّ عىل
وبقيت بينها اللفظية املشابهة ضاعت قد األسماء تلك معظم ولكنَّ ومعنى، لفًظا الكلدانية
«كاون» داللة نفس وهي والعلو، االرتفاع العربية يف معناه «زحل» فإنَّ املعنوية، املشابهة
الكلدان عند كانت كما تزال فال القمر ومنازل األبراج وأما الكلدانية، يف السيار هذا اسم

كليهما: عند األبراج أسماء وإليك — ومعنى لفًظا

الكلدانية أسماؤها العربية أسماؤها

أمرا والكبش الحمل
ثورا الثور
تامي التوأمان أو الجوزاء

.٢٢٦ العربي البن الدول تاريخ مخترص 1
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الثالث) (الجزء اإلسالمي التمدن تاريخ

الكلدانية أسماؤها العربية أسماؤها

رسطان الرسطان
أربا األسد
شبلتا السنبلة
ماساثا العقرب
عقربا امليزان
قشتا الرامي أو القوس
كديا الجدي
دوال الدلو
نونا السمكة أو الحوت

ولكنَّ السيارات، أصاب كما أسمائها بعض تبدل فقد والشمس القمر منازل وأما
الكلدان عند كانت كما العرب عند فإنَّها ومصطلحاته، العلم هذا قواعد يف باألكثر العربة
عن الكلدان به يعرب كان ما نفس هو التعبري هذا فإن القمر» «منازل لفظ حتى تماًما،
إال آخر، بتعبري الكلدان عن العلم هذا أخذت التي األخرى األمم أبدلته وقد املنازل، هذه

واليهود. العرب
وعرفوا واألبراج، السيارات عرفوا أنَّهم رأيت فقد مشهورة، بالنجوم العرب ومعرفة
األخرى،2 األمم يف املنجمني مذاهب عن يختلف مذهب ذلك يف ولهم الثوابت، من كبريًا عدًدا
مثل: وبمواقعها، بها العرب معرفة قدم عىل دليل العربية يف النجوم تلك أسماء ِقدم ويف
والذئبني، والعوائذ، والرابض، والربع، والظباء، والسها، والصغرى، الكربى نعش بنات
وعصا والسماك، والرامح، واألغنام، الراعي، وكلب والراعي، والقدر، والفرقد، والنثرة،
والكف والفوارس، واألظفار، السماء، وحارس الرامح، والسماك الضياع، وأوالد الضياع،

وغريها. والجديني، والعنز، والعيوق، والخباء، املخضب،

ج١. ٥٠ الدمريي هامش عىل القزويني 2
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اإلسالم قبل العرب علوم

الهنود عند كان ملا خالًفا قسًما، وعرشين ثمانية إىل قسموها فقد القمر منازل أما
معرفة منها مرادهم كان إذ أولئك، أراده ما غري منها العرب وأراد عندهم، قسًما ٢٧ فإنَّها
تمكنهم فلم أميني كانوا ألنَّهم السنة؛ فصول يف الجو وحوادث األزمنة، يف الهواء أحوال
األنواء، عىل الكالم يف سرتى كما بالكواكب، عليها فاستعانوا يعاين بيشء إال معرفتها

:٢٨ وهي العربية، يف القمر منازل أسماء وإليك

السعود سعد اإلكليل الجبهة الثريا
األخبية سعد القلب الزبرة الدبران
املقدم الفرغ الشولة الرصفة الهقعة
املؤخر الفرغ النعائم العواء الهنعة
الحوت بطن البلدة السماك الذراع
الرشطان الذابح سعد الغفر النثرة
البطني بلع سعد الزبانيان الطرف

بالغ وقد بإقليمهم، تتعلق ألسباب بالرشطني، بدأوا املنازل عدوا إذا العرب وكان
املتعصبني جملة ويف النجوم، يف العرب براعة يف العباسية الدولة للعربيفصدر املتعصبون
بالكواكب أعلم العرب أنَّ العجم» عىل العرب «تفضيل كتابه يف قال فقد قتيبة، ابن

ومساقطها.3 ومطالعها
العلم. هذا يف العرب توسع عىل منه نستدل فإننا املبالغة، من ذلك يف بما اعرتافنا ومع
وأكثر أسفارهم يف دليلهم كانت فإنَّها ومواقعها، النجوم معرفة إتقانهم يف غرابة وال
بنجم «عليك قالوا: الفالني البلد إىل املؤدي الطريق عن سائل سألهم إذا فكانوا أحوالهم،
مهابِّ بذكر أيًضا ذلك عىل استعانوا وربما املكان، يجد حتى جهته يف فيسري وكذا» كذا
مكشوح بن قيس سأل سعد بن سليك أنَّ ذلك أمثلة ومن الجهات، عن بها يعربون الرياح

.٢٣٨ الِبريوني 3
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الثالث) (الجزء اإلسالمي التمدن تاريخ

يتكاذبا، أال وتعاهدا فتوافقا قومه، منازل له يصف هو ثم قومه منازل له يصف أن املرادي
ظل أين تدري ال حتى رس ثم والصبا، الجنوب مهب بني «خذ املكشوح: بن قيس فقال
فإنك الطريق، بينها وقف رملة لك تبدو حتى أربًعا، فرس املياه انقطعت فإذا الشجرة،

وخثعم». مراد قومي عىل ترد
السماء، أفق من لها العاقد اليرسى الجوزاء ويد سهيل مطلع بني «خذ السليك: فقال
النجوم إتقان يف العرب جاهلية يف واشتهر مناة»، زيد بن سعد بني قومي منازل فثم

الشيباني.4 همام بن مرة وبنو كلب، بن مارية بنو منهم جماعة،

الرياح ومهابُّ األنواء (2)

والرياح، باملطر يتعلق مما عندنا، الجوية الظواهر علم يقابل ما عندهم باألنواء يراد
علم كان ولذلك غروبها، أو الكواكب طلوع إىل املذكورة الظواهر ينسبون كانوا ولكنهم
وسموا نهوضها، أي نوءها؛ املنزلة طلوع يسمون وكانوا النجوم، علم من فرًعا األنواء
تليها التي طلوع إىل منها واحدة كل طلوع ومن نوءًا، السقوط وتأثري بارًحا الطلوع تأثري
أقوالهم ومن يوًما، ١٤ تليها التي وطلوع طلوعها بني فإنَّ الجبهة سوى يوًما، عرش ثالثة

ذلك: يف

أس��ب��اع واح��د رب��ع ل��ك��ل أرب��اع ك��ل��ه ف��اع��ل��م وال��ده��ر
ال��م��غ��رب ف��ي س��اق��ط ن��ج��م ون��وء ك��وك��ب ل��ط��ل��وع س��ب��ع وك��ل
أرب��ع ي��ل��ي��ه م��ا ط��ل��وع إل��ى ي��ط��ل��ع ن��ج��م ك��ل ط��ل��وع وم��ن

ت��ت��ب��ع ت��س��ع ث��م ال��ل��ي��ال��ي م��ن

طلوع إىل منزلة طلوع بعد يكون تأثري كل أنَّ بعضهم فزعم فيها، اختلفوا ثم
مقداًرا وسقوطها واحدة كل لطلوع أنَّ آخرون وزعم إليها، منسوب فهو تتلوها التي
بعدها، يكون ما إليها ينسب لم املدة تلك انقضت فإذا فيه، يكون إليها ينسب الزمن من

.٣٤١ البريوني 4
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اإلسالم قبل العرب علوم

خوت أو النجم، خوى قالوا: األزمنة تلك يف يشء منه يظهر فلم التأثري تحقق إذا وكانوا
ومن ريح،5 أو برد أو حر أو مطر فيه يكن ولم نوء مدة مضت بذلك يعنون — املنزلة

عليها.6 يقدر فلم حاجة طلب ملن يُرضب نوؤك» «أخطأ أمثالهم
الوقت، ذلك يف املتسلط النجم تأثري إىل املطر نسبوا السماء أمطرت إذا وكانوا
إنَّ وقالوا: بالشعرى، ُمطرنا الخريف، نوء هذا أو املجرة، بنوء مطرنا مثًال: فيقولون
املنازل، أنجم من الرشق يف رقيبه وطلوع الفجر، مع املغرب يف ينزل نجم سقوط النوء
والحر والرياح األمطار علة هي أنَّها يعتقدون كانوا نجًما، أو نوءًا ٢٨ األنواء كانت ولذلك
باقرتانات السنة فصول أو الجو أحوال عالقة عىل تدل كثرية أمثلة أشعارهم ويف والربد،
عندهم، الكتابة لقلة النَّاس عىل حفظها ليسهل شعًرا نظموها وقد طلوعها، أو الكواكب

قولهم: ذلك من

ال��ش��ت��اء ذه��ب ف��ق��د ل��ث��ال��ث��ة ال��ث��ري��ا ال��ق��م��ر ق��ارن م��ا إذا

اآلخر: وقول

ال��ش��ت��اء أول��ه ال��ب��رد أت��اك ال��ث��ري��ا م��ع ت��م ال��ب��در م��ا إذا

اآلخر: وقول

ال��ت��م��ام ق��م��ر ع��ش��رة ألرب��ع ي��وًم��ا ال��دب��ران ق��ارن م��ا إذا
ب��اح��ت��دام م��ؤذن��ات ف��وارس أرض ب��ك��ل ال��ش��ت��اء ح��ف ف��ق��د
ال��خ��ي��ام أع��م��دة ظ��ل ي��ق��ل��ص ح��ت��ى ال��ب��در ال��س��م��اء ف��ي وح��ل��ق
ال��غ��م��ام ك��در م��ن ال��ج��و وي��ص��ف��و ش��ط��ًرا ال��ل��ي��ل ان��ت��ص��اف ف��ي وذل��ك

.٣٣٩ البريوني 5
ج١. ٣٠٢ امليداني 6
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الثالث) (الجزء اإلسالمي التمدن تاريخ

اآلخر: وقول

ال��ن��ع��ائ��م ب��ي��ن ال��ن��اس ل��ع��ي��ون ب��دا ل��ي��ل��ة أوَل ال��ش��ه��ر ه��الل م��ا إذا
ال��ع��م��ائ��م َك��ْور ال��ص��ب��ح ق��ب��ي��ل وط��اب وج��ه��ة ك��ل م��ن ال��ق��ر ري��اح أت��ت��ك

اآلخر: وقول

م��ن��زًال7 ل��ل��ش��م��س ال��ع��واء وأص��ب��ح��ت ب��أه��ل��ه ال��ت��م��ام ال��ل��ي��ل ب��رد وق��د

عىل الطقس يف ذلك تأثري عىل يدل وصف منزل أو كوكب كل ملطلع عندهم وكان
عند كان ما عىل البرش أعمال يف النجوم تأثري اعتقادهم القبيل هذا ومن اعتقادهم،
فأقل وأشكالها، الغيوم بألوان أيًضا املطر عىل يستدلون كانوا ما كثريًا أنَّهم عىل الكلدان8
البيضاء «السحابة أقوالهم: ومن السوداء، ثم الحمراء ثم البيضاء عندهم مطًرا الغيوم

هطلة».9 والسوداء عارض، والحمراء جفل،
فقد ولذلك أسفارهم، يف بها لالهتداء الرياح مهاب معرفة إىل حاجة يف العرب وكان
والبعض ستة، بعضهم فحسبها جهاتها، عدد يف اختلفوا ولكنهم األسماء، لها وضعوا

يعدونها: الثاني القول فأصحاب أربعة، اآلخر

الشمال. من الصبا مهب (١)
املغرب. من الشمال مهب (٢)
الجنوب. من الدبور مهب (٣)
املرشق. من الجنوب مهب (٤)

.٣٣٦ البريوني 7
.Rawlinson’s Ancient Monarchies, III. 425 8

ج١. ١٠٩ امليداني 9
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اإلسالم قبل العرب علوم

الجنوب، بجانب واملحوة الشمال، بجانب النكباء األول: القول أصحاب عليها ويزيد
ذلك: يف الرمة ذي قول وإليك

األع��اف��ر ال��ج��ب��ال أع��راف ال��دار ع��ل��ى ج��رت��ا وه��ي��ف��ان أن��واء أه��اض��ي��ب
ب��األع��اص��ر ال��ح��ص��ى ف��وق س��ن��ن ل��ه��ا ح��رج��ف ال��ش��ام م��ن ت��ه��ِوي وث��ال��ث��ة
ف��ق��راق��ر ال��م��ع��ا ب��دق��ع��اء ع��ل��ي��ه��ا أج��ف��ل��ت ال��ش��م��س م��ط��ل��ع م��ن وراب��ع��ة
ال��ع��واش��ر10 ال��ق��اري��ات ال��ل��ق��اح ح��ن��ي��ن ف��أك��ث��رت ال��س��واف��ي ال��ن��ك��ب ت��ح��ث��ث��ه��ا

امليثولوجيا (3)

كانوا ا عمَّ عبارة وهي بامليثولوجيا، اإلفرنج عنه يعرب ما أيًضا النجوم بعلم يلحق ومما
نحو أو الزواج أو الحروب من — عندهم اآللهة هي أو — الكواكب بني وقوعه يزعمون
األجرام ألَّهوا فالعرب اليونان، آلهة عن ذكروه ما نحو عىل البرش عىل يجري مما ذلك
ما بعض من عليه نستدل أننا عىل تدوينه، لعدم ذلك خرب ضاع وقلَّما وعبدوها، السماوية
اشتهر وقد للزهرة، اسم فالالت رجالهم، بعض وعبادة أصنامهم أسماء من إلينا وصل
بعضها أفضلية يف يتناظرون وكانوا والشعرى، والقمر الشمس وعبادة بعبادتها كثريون
السماء تقطع الشعرى يقول: وكان الشعرى، عبد من أول كبشة «وأبو قالوا: بعض، عىل

غريها». عرًضا السماء يقطع نجًما وال قمًرا وال شمًسا السماء يف أرى وال عرًضا،
ومن العرب، عند معروًفا كان فقد البرش منزلة وإنزالها األجرام تلك تشخيص أما
أن القمر وأراد الثريا خطب الدبران أنَّ يتناقلونها كانوا التي امليثولوجية األقاصيص
مال ال الذي السربوت بهذا أصنع ما للقمر: وقالت عنه وولت عليه فأبت منها، يزوجه
قدامه صداقها يسوق توجهت حيث يتبعها فهو بها، يتمول قالصه الدبران فجمع له؟
ركض سهيًال وأنَّ تريده، به تدور فبناته نعًشا قتل الجدي وأنَّ القالص، يعنون —
وأنَّ وسطها، فقطع بالسيف هو ورضبها هو، حيث فطرحته برجلها فركضته الجوزاء
الشعرى فسميت املجرة، وعربت ففارقتها الشامية الشعرى مع كانت اليمانية الشعرى

.٣٤٠ البريوني 10
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الثالث) (الجزء اإلسالمي التمدن تاريخ

فسميت عيناها، غمصت حتى عليها بكت إياها فراقها اليمانية الشعرى رأت فلما العبور،
الغميصاء.11 الشعرى

واعتبار األسالف، أو القواد أو امللوك من املشاهري بعض تأليههم القبيل هذا ومن
وأنَّ جنية، أمها كانت بلقيس أنَّ مثًال فعندهم الجان، أو املالئكة نتاج من اآلخر البعض
وأبوه آدمية أمه عندهم القرنني ذو كان وكذلك آدم، وبنات املالئكة نتاج من كان جرهًما
الكلدان أما مرصي، أو يوناني أو هندي فإما االعتقادات هذه أصل وأما املالئكة،12 من

ذلك. بأمثال عناية لهم كانت فقلما

والعرافة الكهانة (4)

باألمور مختصة الكهانة إنَّ فقال: بينهما بعضهم وفرق واحد، ملعنى لفظان هما
الغيب، واستطالع التنبؤ بهما فاملراد حال كل وعىل املاضية، باألمور والعرافة املستقبلة،
يف يستشريونه فكانوا يشء، كل عىل القدرة الكاهن يف يعتقدون كانوا العرب أنَّ عىل
فيما ويستفتونه أمراضهم، يف ويستطبونه خصوماتهم، يف إليه ويتقاضون حوائجهم،
فالكهان وبالجملة: مستقبلهم، عن ويستنبئونه رؤاهم، منه ويستفرسون عليهم، أُشكل
عند البرش من الطبقة تلك شأن والدين، والقضاء والطب والفلسفة العلم أهل هم عندهم

وغريها. ومرص وفينيقية بابل يف القديمة األمم سائر
لهم، املجاورة األمم بعض من جاءتهم العرب، عىل الدخيلة العلوم من والكهانة
الكاهن أنَّ ذلك ويؤيد النجوم، علم مع إليهم حملوها الكلدان أنَّ اعتقادنا يف والغالب
أو الناظر االشتقاقي معناه كلداني لفظ وهو «حزاء»، أو «حازى» أيًضا العربية يف ى يُسمَّ
اقتبسه فقد «الكاهن» لفظ وأما والنبي، الحكيم عىل عندهم يدل وهو البصري، أو الرائي
أورشليم يف النكبات من أصابهم ما أثر عىل إليهم نزحوا الذين اليهود من بعدئذ العرب
٧٠ سنة طيطس الروماني اإلمرباطور يد عىل خرابها بعد وخصوًصا املقدس)، (بيت
وأما بحثنا، يف يدخل ال مما والعادات اآلداب من كثريًا العرب عنهم أخذ وقد للميالد،
الكهنة هم العرب إىل النجوم علم حملوا الذين ولعل الكلدان، عند من فأصلها الكهانة

ج٢. ٣١٢ امليداني 11
ج٢. ١٨ الدمريي 12
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اإلسالم قبل العرب علوم

كانوا العرب أنَّ ذلك ويؤيد إليهم، حملوه ما جملة يف الكهانة فكانت أنفسهم، الكلدانيون
بالد عىل يتواردون زالوا ما بابل أهل أنَّ عىل واملنجم13 الكاهن عىل الحزاء لفظ يطلقون

وتعقلهم. لعلمهم يجلونهم والعرب اإلسالم، بعد ما إىل العرب
األرواح، بواسطة يأتيهم ذلك وأنَّ يشء، بكل العلم الكهنة يف يعتقدون كانوا فالعرب
وإذا املالئكة، أفواه عن الغيب استطالع إىل ذلك نسب التوحيد يعتقد منهم كان فمن
للكهان الطبيعة بأرسار وبوحها األصنام يف األرواح حلول اعتقد األصنام عبدة من كان
وإنَّ الكهان، وتخاطب األرواح) (أي الجن تدخلها األصنام إنَّ العرب: فيقول والسدنة،
من «األحبار أقوالهم: ومن بالهاتف، عنه عربوا وربما السماء بخرب الجني يأتيه الكاهن

العرب». من والكهان النصارى، من والرهبان اليهود،
ريح من مريض استطبه فإذا الغيب، مصدره إنَّما الكاهن يصنعه كان ما فكل
وإذا العقد، يف نفث أو الرمل يف خط معضلة يف استُشري وإذا بالرقى، عالجه صداع أو
بني جعلها قمقمة أخذ رسقة عن استطلع وإذا بالقداح، لهما رمى متخاصمان حكمه
وتظاهر تمتم رؤيا عن استفرس وإذا الوهمية، الحركات من ذلك ونحو فيها، ونفث يديه

الغيب. باستطالع
الغالب يف كانوا القدماء فالُكهان النهرين، بني من العرب أتت الكهانة إنَّ قلنا:
اليهود من الكهنة تعدد ثم عندهم، كله العلم وكان قولهم) يف صابئة (أو كلدانيني
أنَّ عىل منهم، الكهان فنشأ عنهم، ذلك أخذوا أن أنفسهم العرب لبث ما ثم وغريهم،
الطب يتعاطى بعضهم فكان آخر، دون علم عىل تناولوه فيما اقترصوا العرب بعض

القضاء. أو القيافة أو الرؤيا تعبري وبعضهم فقط،

الكهان

وسطيح شق أقدمهم والكواهن، الكهان من كبرية جماعة العرب بالد يف واشتهر
(أي إنسان شق كان األول أنَّ فعندهم بالحقائق، منها بالخرافات أشبه وحكايتهما
يطوى كما يطوى لحًما كان سطيًحا وأن واحدة، وعني واحدة ورجل واحدة بيد نصفه)
عاشا الكاهنني هذين أنَّ ويزعمون صدره، يف ووجهه الجمجمة غري فيه عظم ال الثوب،

ج١. ٤٨ الحلبية السرية 13
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الثالث) (الجزء اإلسالمي التمدن تاريخ

العربية النهضة يف نبغوا الذين الكهان ومن األوهام، من ذلك غري إىل قرون، بضعة
يعرفون من وفيهم الدويس، قارب بن وسواد الحمرَيي، التوأم بن خنافر اإلسالم قبل
وكاهن اليمن، وكاهن قريش، كاهن كقولهم: القبائل، أو البالد من إليه ينسبون بما

وغريهم. حرضموت،
هذيل، كعراف وقبائلهم، بلدانهم إىل ينسبون وأكثرهم العرافني، يف ذلك نحو ويقال
وكذلك — فيه قاله ببيت حزام بن عروة شهره اليمامة، عراف وأشهرهم نجد، وعراف

قوله: وهو — ممدوحيهم يشهرون الشعراء

ل��ط��ب��ي��ب داوي��ت��ن��ي إن ف��إن��ك داون��ي ال��ي��م��ام��ة ل��ع��راف أق��ول

أقدمهن، وهي اليمن كاهنة طريفة منهن عديدات، فإنهن النساء من الكواهن وأما
الشحر بني وزبراء العرم، سيل وإتيان مأرب سد بخراب اإلنذار ينسبون وإليها
بمكة، الخثعمية وفاطمة الحمريية، وعفرياء الحمريية، الهمدانية وسلمى وحرضموت،
أنها يزعمون سعد، بني ككاهنة املدينة، أو القبيلة إىل ينسبن وغريهن اليمامة، وزرقاء
جاء حتى العرب يف الكهانة زالت وما استخلفتهما،14 وأنَّها وسطيح شق من عهًدا أقدم

النبوة».15 بعد كهانة «ال وهو: أبطالها يف الحديث
الكهان، بسجع يُعرف معني بتسجيع تمتاز خاصة، لغة العرب عند للكهان وكان
غري تحتمل بعبارات النَّاس عىل للتمويه ذلك يتوخون كانوا ولعلهم وغموض، تعقيد مع
جعلوا تكهنهم يصدق لم إذا حتى األيام، هذه يف التنجيم مشايخ بعض يفعل كما وجه،

الكاهن. قول فهم يف الناس قصور السبب
مأرب أهل خاف حني اليمن، كاهنة طريفة عن يروونه ما الكهان سجع أمثلة ومن
أقول، حتى مكة تؤموا «ال لهم: قالت فإنها عامر، بن عمر مزيقياء وعليهم العرم سيل
«ما لها: قالوا وعجم». عرب من األمم جميع رب املحكم، الحكم إال أقول ما علمني وما
جرهم، أرض لكم تكن بالدم، فخضبوه الشذقم، البعري «خذوا قالت: طريفة؟» يا شأنك

املحرم».16 بيته جريان

ج١. ٣٦ الحلبية السرية 14
ج٢. ٣٣٩ الظنون كشف 15

ج١٣. ١١٠ األغاني 16
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اإلسالم قبل العرب علوم

القيافة

األعيان، عىل منها واالستدالل اآلثار بتتبع تختص لكنَّها القيافة، أيًضا الكهانة قبيل ومن
الحوافر أو األقدام آثار بتتبع تختص واألوىل البرش، وقيافة األثر، قيافة قسمان: وهي
ذلك من والفائدة أصحابها، عىل الرتاب أو الرمال يف آثارها من واالستدالل األخفاف، أو
فرق حتى ذلك العرب أتقن وقد الحيوان، من الضالِّ أو النَّاس من الفارِّ إىل االهتداء
قيافة وأما والثيب، والبكر واملرأة، الرجل وقدم والشيخ، الشاب قدم أثر بني بعضهم
النسب يف بينهما واالتحاد املشاركة عىل الشخصني أعضاء بهيئات االستدالل فهي البرش

الفراسة. قبيل من وهي أحوالهما، وسائر والوالدة
اآلخر، البعض دون بها القبائل بعض اختصت ثم العرب يف شائعة القيافة وكانت
اليوم إىل شائعة القيافة هذه تزال وال لهب، وبنو مدلج بنو األثر بقيافة العرب وأشهر
أحدهم يعرف لقد حتى بها، الناس أعلم وهم مرة بنو إنَّهم ويقال: نجد، قبائل بعض يف
يميزون منهم وكثريون فالن، بعري هذا فقال: بعري أثر إىل نظر وربما أثره، من اإلنسان

واملدني. واملرصي والشامي العراقي بني
اإلنسان بهيئة يستدلون براعة فيها لهم وكانت العرب، يف شائعة كانت والفراسة
الخاطر ورسعة الذكاء قبيل من وهي ومناقبه، أخالقه عىل وأقواله وألوانه وأشكاله

طبيعية. وسجية
إىل يفزعون وكانوا العرب، عند معروًفا وكان الرؤيا، تعبري الكهانة قبيل ومن
أبو أشهرهم يتعاطونها، كانوا الكهان غري من كثريين أنَّ عىل األحالم، تفسري يف الكهان

الصديق.17 بكر
املقام. لضيق عنهما أغضينا وقد الرمل، وخط الطري زجر القبيل هذا ومن

ج١. ٢٩١ الحلبية السرية 17
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الثالث) (الجزء اإلسالمي التمدن تاريخ

الجاهلية يف الطب (5)

يف بحث من أول وهم بابل، كهنة الكلدان أساسها وضع التي العلوم جملة من الطب
أحد بهم مر إذا حتى الطرق، ومعابر األزقة يف مرضاهم يضعون فكانوا األمراض، عالج
الهياكل، يف يعلقونها ألواح عىل ذلك فيكتبون شفائه، بسبب فيعلمهم الداء بذلك أصيب

الكهان. أعمال جملة من عندهم التطبيب كان ولذلك
األمم تلك عند متشابه وهو العرب، جملتها ويف القديمة األمم أخذت الكلدان وعن
الرومان أخذ وعنهم أبوابه، ورتبوا فأتقنوه اليونان تناوله ثم وآشور، وفينيقية مرص يف
إىل أضافوه طبها من شيئًا اقتبسوا فقد الدول لهذه العرب ملعارصة ونظًرا والفرس،
ما ذلك من فتألف باالختبار، أنفسهم عند من استنبطوه ما وإىل الكلدان، به جاءهم ما

البادية. قبائل يف اليوم إىل باقيًا منه كثري يزال وال الجاهلية» يف «بالطب عنه عربنا
طريقة والثانية: والعرافني، الكهان طريقة األوىل، طريقتان: عندهم للتطبيب وكان
الذبائح بذبح أو تقدم، كما والسحر بالرقى يعالجون كانوا فالكهان الحقيقية، العالج

ذلك. نحو أو بالتعازيم أو فيها، والدعاء الكعبة يف
املرصية اآلثار يف وجدوا وقد كلها، القديمة األمم يف شائًعا بالرقى التطبيب وكان
كاهنهم أنَّ أخبارهم من وجاء املرىض، ملعالجة يصفونها كانوا التي العزائم، من كثريًا
يحمل والثَّاني العزائم، كتاب يحمل أحدهما خادمان مريضصحبه ملعالجة سار إذا كان

جميًعا. باالثنني يعالجون وهم الطبية، العقاقري صندوق
إيزيس وخصوًصا آلهتهم أحد إىل الرقى أو العزيمة يف كالمهم يوجهون وكانوا
فمن للمريض، مناولتها وعند األدوية صنع عند يقولونها عبارات ولهم ورع، وأوزيريس
مريض، لكل الشفاء كتاب هو «هذا الدواء: تناول عند يتلونها كانوا التي العزائم أمثلة
حينما ست أخيه من أصابه ألم كل من حوريس شفت كما تشفيني أن إليزيس فهل
يشء كل من وخلصيني اشفيني الكبرية، الساحرة أنت إيزيس فيا أوزيريس؟ أباه قتل
التي بأنواعها والخبيثة القاتلة واألمراض اللبسة أمراض ومن شيطاني، رديء مكدر
الرشيرة األرواح إلخراج عزائم عندهم وكان 18،«… حوريس ابنك خلصت كما تعرتيني
ألصنامهم العزائم يتلون العرب كان الكيفية هذه فعىل زعمهم، يف األمراض تُسبب التي

والشياطني. الجان إلخراج ويرقون

.٢٥٨ الطالبني بغية 18
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يزعمون الحمار، نهيق نهقوا وباءً خافوا إذا أنَّهم القبيل هذا من اعتقادهم وكان
الخبل. من تشفي امللوك دماء وأنَّ الوباء، من يمنعهم ذلك أنَّ

القديمة، األمم من وغريهم املرصيني عند كان بما فشبيهة بالعقاقري ُمعالجتهم وأما
قاعدة كان فإنَّه العسل، وخصوًصا األرشبة أو البسيطة بالعقاقري يعالجون كانوا فقد
إىل عائًدا معظمه كان األمراض معالجة يف اعتمادهم أنَّ عىل — البطن أمراض يف العالج
الطب وآخر األمر، آخر بالكي حسم داء «كل أقوالهم: ومن والكي، كالحجامة الجراحة
فإنَّ بالنار، ذلك يكون أن والغالب البرت، أو بالقطع يعالجون كانوا ما وكثريًا الكي»،
فصل أرادوا فإذا عندنا، (املطهرات) الفساد مضادات مقام تقوم كانت عندهم النَّار
نتأت ملا الخنساء أخي عمرو بن بصخر فعلوا كما بها، وقطعوه بالنار شفرة حموا عضو

وقطعوها.19 شفرة له فأحموا طعنة أثر عىل الكبد مثل جوفه من قطعة
ويزعمون دورانه، يف الرحى حجر إىل النظر بإدامة البرص َحَوَل يُعالجون وكانوا
املاء رشب إذا املجروح أنَّ خرافة اليوم نعدها التي معالجتهم ومن به، تستقيم العني أنَّ

حارٍّا.21 ماءً سقوها قلبها برد حتى املرأة خافت وإذا مات،20

األطباء

العرب من جماعة الطب تعاطى ثم الكهنة، من األمر أول يف كانوا فقد األطباء وأما
من وأكثرهم الصناعة، بهذه فاشتهروا عنهم الطب وأخذوا والفرس الروم خالطوا ممن
أقدم بعضهم أنَّ عىل للميالد، السادس القرن حوايل اإلسالم قبل األخرية النهضة أهل
وجوده وزمن أصله ويف وفيلسوفهم، حكيمهم وهو لقمان أطبائها وأقدم كثريًا، ذلك من
يف بالحذق املثل به ويرضبون حذيم، ابن له يقال الرباب تيم من رجل يليه اختالف،
حجر: بن أوس يقول وفيه حذيم، ابن من أطب بذلك: وصفه أرادوا ملن فيقولون الطب

ج١٣. ١٣٧ األغاني 19

ج١٤. ١٣١ األغاني 20
ج١٠. ٣٢ األغاني 21
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ح��ذي��م��ا ال��ن��ط��اس��ي أع��ي��ى ب��م��ا ب��ص��ي��ٌر ف��إن��ن��ي إل��ي ف��ي��ه��ا ل��ك��ُم ف��ه��ل

بني من وهو للهجرة، ١٣ سنة تُويف كلدة بن الحارث الجاهلية أطباء أحدث ومن
وتعاطى جنديسابور، من الطب وأخذ فارس أرض إىل رحل الطائف، أهل من ثقيف
واسعة، شهرة ونال الطائف يف وأقام بالده إىل عاد ثم ماًال واكتسب هناك الطب صناعة
ابن ومنهم — فيستوصفه يأتيه أن علة به كانت من يأمر النبي وكان اإلسالم أدرك وقد

كلدة. بن الحارث بن والنرض التميمي، رومية أبي
عن أخذه وبعضهم الروم، أو الفرس بالد من الطب تناولوا األطباء هؤالء وأكثر
كما القديمة الفلسفة من شيئًا عنهم أخذوا وربما ونحوها، األديار من األحبار أو الكهان
فيغلب الجراحية لألعمال نفسه يخصص كان بعضهم أنَّ والظاهر املذكور، النرض فعل
جراًحا كان فقد التميمي، رومية أبي ابن الجاهلية جراحي وأشهر الجراح، لقب عليه

اليد.22 ألعمال مزاوًال
ملعالجتها نفسه يخصص األطباء بعض كان وإبلهم بخيولهم العرب لعناية ونظًرا

وائل.23 بن العاص الجاهلية بياطرة ومن بالبيطرة، اليوم عنه يُعربون مما

الجاهلية يف الشعر (6)

تعريف وليس النظم تعريف الحقيقة يف وهذا املوزون، املقفى الكالم العرب عن الشعر
يكون وقد النظم، يحسن وال شاعًرا الرجل يكون قد إذ الشعر، غري النظم ألنَّ الشعر؛
النفس. يف ووقًعا طالوة الشعر يزيد النظم كان وإن — شعر نظمه يف وليس ناظًما
يف االختصار فيصعب معانيه بأعم الشعر وأما الشعر، فيه يسبك الذي القالب هو فالنظم
يؤثر أن يستطيع ال مما النفس، يف وتأثريه التعبري أساليب من تحته ينطوي ملا تعريفه،
نستنتجه أو نشاهده عما املرسل بالكالم نعرب أننا بينهما والفرق املرسل، الكالم تأثريه
باالنفعاالت شعورنا عن به فنعرب الشعر وأما الربهان، أو بالقياس الحياة أعمال من
أو النفس «لغة والشعر العقل»، «لغة املرسل فالكالم برهان، وال قياس بال النفسية

ظاهرة». غري لحقائق ظاهرة صورة «الشعر بعضهم: وقال القلب».

ج١. ١١٦ األطباء طبقات 22

.١٩٤ قتيبة البن املعارف 23

28



اإلسالم قبل العرب علوم

مرآة وهو حديثًا، وال قديًما العالم أمم من أمة منه تخل لم قديم فالشعر ولذلك
ارتقت اإلنسان ألنَّ عقائدهم؛ وسجل أخبارهم، وديوان أخالقهم، وصحيفة الناس، آداب
تكلم أن قبل بالشعر فتكلم مداركه، وتتهذب عقله يرتقي أن قبل قلبه وتحرك نفسه
مدونات من املحفوظ وأقدم الخيال، قبيل من النَّاس أخبار أقدم كان ولذلك العلم، يف
ذلك غري أو الحماسية أو واألدبية الدينية مشاعرهم فيها دونوا وقد الشعر، كتب األمم
واألوذيسة واإللياذة الهنود، عند والرامايانة فاملهابهاراتة النفسية، االنفعاالت صور من
عند والشاهنامة اليهود، عند التوراة أسفار وبعض الرومان، عند واإلنيادة اليونان، عند
من وخصوًصا وأخبارهم، وأخالقهم األمم تلك عادات فيها حفظت شعر هي إنَّما الفرس،
انفعالها عن به تعرب النفس لغة قلنا كما الشعر ألنَّ طبيعي؛ وذلك واآللهة، العبادة حيث
حاجة أعمالها أكثر والدين دليًال، تطلب وال برهانًا ذلك عىل تقدم ال مشتهاها، به وتطلب

القلبي. العاطفي واإليمان التسليم إىل

العرباني الشعر

اعتقاد إىل الناس أميل كانوا ولذلك الخيال، عالم يف إعراًقا األمم أكثر السامية والشعوب
طبًعا الناس أقرب كانوا أيًضا السبب ولهذا الحواس، تحت يقع ال بما والتدين التوحيد
آثار وأقدم الشعرية، اآلثار من خلفوه فيما واضًحا ذلك وترى الشعرية، التصورات إىل
فما أسفارها، أقدم يف الشعرية التصورات وجدوا وقد التوراة، القبيل هذا من الساميني
نشيد من جزء إال (ص٢٣٥٤) التكوين سفر يف و«صلة» «عادة» المرأتيه «المك» كالم
ومقفى، موزون شعر أنَّه عىل يدل ما العرباني أصله ويف مطلعه، إال منه يبق ولم ضاع

اإلطالق. عىل العالم يف املقفى الشعر أقدم بل العربانيني، منظومات أقدم فهو
جلبة سمع ملا ملوىس يشوع كقول الشعري، التصور من كثرية أمثلة التوراة ويف
حرب «صوت :(٣٢ : ١٧ (خروج معه الشهادة ولوحا الجبل من موىس نزول عند الشعب
أنا غناء صوت بل هزيمة، صياح وال ظفر صياح ذلك «ليس موىس: فقال املحلة» يف
عليه. وقس الحال. تلك يف موىس به تمثل قديم بيت الفقرة هذه أنَّ واملظنون سامع».

ومزامري أشعيا وسفر عربي، أصله إنَّ ويُقال: أيوب، كسفر شعر، كلها أسفار وهناك
سليمان أيام يف درجاته أسمى العرباني الشعر بلغ وقد مشهور، هو مما وغريها داود
مثل اليهود عند الذهبي العرص وهو العيش، ورخاء امللك وسعة األمن الستتباب الحكيم،
أيًضا. املأمون كان كما وشاعًرا حكيًما نفسه سليمان وكان العرب. عند املأمون عرص
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العربي الشعر

الخيال؛ عالم يف واالستغراق الشعر لقرض الفطري استعدادهم يف كالعربانيني والعرب
ملا العربانية من الشعري للتعبري استعداًدا أكثر العربية واللغة مثلهم، ساميون ألنَّهم
رأينا والبيئة اإلقليم اعتربنا وإذا والبيان، املعاني وأساليب واملتوارد املرتادف من فيها
واستقاللهم الصحاري يف النطالقهم نظًرا اليهود، من الشعري بالتصوير أوىل العرب
الحماسة قبيل من أكثره شعرهم كان ولذلك أحوالهم، وسائر وأفكارهم أحكامهم يف

ألشعارهم. املميزة الصفات هي والتدين واالنكسار فالذل اليهود وأما والفروسية،
نظمه، كيفية يف األمم اختلفت وإن منظوًما، يكون أن الشعر يف الغالب أنَّ عىل
ى مقفٍّ أو موزون، غري ى ُمَقفٍّ اآلخر والبعض ى، ُمَقفٍّ غري موزونًا يكون أن بعضهم فاكتفى
قبيل من ليس فهو وإال والتقفية، الوزن شعرهم يف يشرتطون والعرب مًعا، وموزونًا
القدماء الرسيانيون كان فقد والعربان، الرسيان إخوانهم عند هو ملا خالًفا عندهم، الشعر
األنطاكي وإسحاق الرسياني كأفرام واحدة، قافية التزام بال أي قافية، بال ينظمون
دون القافية اشرتطوا وربما ذاك، وال هذا يشرتطون يكونوا لم والعربانيون وغريهما،24
التزام مع الديني الشعري التصور من فيها بما القرآن، آيات سمعوا ملَّا ولذلك الوزن؛

لسانهم. يف الشعر عىل بالقياس شعر، هذا قالوا: القافية،
هي أنَّها ال النفس، يف تأثريًا الشعري املعنى تزيد رنَّة والقافية للوزن أنَّ ريب وال
وال موزون غري وكالمها العواطف، وتهيج النفوس يف تؤثر فالخطابة شعًرا، تجعله

عليها. الكالم وسيأتي الشعرية، التصورات قبيل من وهي مقفى،

للنظم توصلوا كيف

الشعر صاغوا وربما عندهم، فحادث النَّظم ا أمَّ العرب، يف فطرية الشعرية فالتصورات
أنَّهم والظاهر ونحوها، الحكمية األمثال سبيل عىل وتتناقل تحفظ قصرية بعبارات أوًال
أنه املثل يقول وهو لبعضهم اتفق حتى األمثال، سبيل عىل عندهم والنظم أجياًال قضوا
به فرتنم رنة ذلك يف فرأى متآلفني، مثلني أو واحد مثل يف مسجوعني شطرين جعله

.١ الرسيان شعراء 24
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لسان والغناء — إبلهم وراء وإنشادهم حدوهم يف يتغنونه وجعلوا الناس عنه وأخذه
قافية عىل أكثر أو شطرين أو شطًرا فزادوا والوزن، القافية رنة فأعجبتهم — طبيعي
البيتني الرجز من شاعرهم يقول طويًال دهًرا وظلوا أحواله، أبسط يف الرجز وهو واحدة،
نبغ كلما وكانوا منافرة، أو هجاء أو ملفاخرة الشعر قريحة فيه هاجت إذا الثالثة أو
واألغلب العجاج الرجز نظم حسنوا ممن ذكروا وقد تحسينًا، النظم يف أدخل نابغة فيهم

زمنه. يعينوا ولم العجيل،25
من املهلهل وخاله الشعراء إمام القيس امرؤ رساحه أطلق من فأشهر القصيد أما
القيس وامرؤ القصائد، قصد من أول إنَّه يقولون: فاملهلهل للميالد، الخامس القرن أهل
الخيل شبه من أول وهو ووصف، وبكى الشعر وفتح نظمها يف وتفنن أطالها من أول
لهذا تنبه ولعله ذلك، وغري النسيب رقق من وأول والظباء،26 والسباع والقوة بالعصا
تنفتق والنبيه اليونان، أشعار أو أشعارهم فسمع الروم بالد يف أسفاره أثناء يف التفنن
الجاهليون الشعراء وكان أدخله، ما الشعر يف فأدخل اختباره فزاد باالختالط، قريحته
يف أو غسان بني عند البلقاء يف الحدود عىل يقفون كانوا وإنما الروم، بالد يدخلون قلما

الشعر: عىل مطبوعون فالعرب منهم، قليًال إال املناذرة لخم بني عند الحرية

فطرتهم. من خيال أهل ساميون ألنَّهم (١)
واالستقالل. الحرية وتعودوا البادية سكنوا ألنَّهم (٢)

األذهان يشحذ مما والتفاخر والتنافر بالتنازع بينهم قضت البدوية شؤونهم ألنَّ (٣)
البداِئه. ويستحث

النظم. عىل تُساعدهم لغتهم ألنَّ (٤)

أنَّ والواقع الزمان، قديم من الشعر نظمت قد تكون أن بد فال ولذلك قديمة أمة والعرب
العرب كان فهل الهجرة، قبل الثاني القرن يتجاوز ال أشعارهم من إلينا وصل ما أقدم

ينظمون؟ ذلك قبل
أيوب سفر يكون أن يبعد وال العربانيون، نظم كما نظموا أنَّهم اعتقادنا يف الغالب
يف يحفظ لم ولو العربي، أصله وضاع العربانية يف حفظ وقد القديم، شعرهم بقايا من

ج١. ٢٤٣ املزهر 25
.٥٢ والشعراء الشعر 26
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عن والنقطاعهم الكتابة، لجهلهم العرب، منظومات من غريه ضاع كما لضاع العربانية
العهد. ذلك يف تعرفها كانت التي األمم

العرب شعر كثرة

من إلينا وصل ما باعتبار العرب نظمه ما كثرة عىل االستدالل يف نكتفي أننا عىل
لم ما قرنني أو واحد قرن يف نظموا فقد اإلسالم، قبل األخرية نهضتهم يف أشعارهم
فإلياذة الجاهيل، العرص يف وخصوًصا قرون، عدة يف املتمدن العالم أمم عند يجتمع
٣٠٠٠٠ عىل أبياتها عدد يزيد وال اليونان جاهلية شعر معظم هما وأوديسيته هومريوس
العرب وأما بيت،27 ٤٨٠٠٠ ورامايانتهم بيت ٢٠٠٠٠ الهنود مهابهاراتة وكذلك بيت،
عىل يربو أنه اإلسالم قبل األخرية نهضتهم يف نظموه عما أخبارهم من بلغنا مما فيؤخذ
ذكروا فقد باألبيات، وليس بالقصائد منظوماتهم يعدون فهم ذلك، أضعاف أضعاف
١٤٠٠٠ (الجاهلية) العرب أشعار من يحفظ كان الحماسة كتاب صاحب تمام أبا أنَّ
كل عىل قصيدة29 ٢٧٠٠٠ يحفظ الراوية حماد وكان واملقاطيع،28 القصائد غري أرجوزة
وكان أرجوزة،30 ١٦٠٠٠ يحفظ األصمعي وكان قصيدة، ألف الهجاء حروف من حرف
من ذلك يف يظن ما ومع عمرو،31 اسمه منهم كل شاعر ملائة أشعاًرا يروي ضمضم أبو
ما أنَّ اعتربنا إذا وخصوًصا املنظومات، من العرب خلفه ما كثرة عىل يدل فإنه املبالغة
رواة من كثريين ألنَّ الجاهلية؛ أشعار بعض هو إنَّما اإلسالم يف الشعر رواة إىل وصل
— األشعار من محفوظهم يف كان ما فضاع اإلسالمية الفتوح يف قتلوا الجاهيل الشعر
وافًرا جاءكم ولو أقله، إال العرب قالت مما إليكم انتهى «ما العالء: بن عمرو أبو قال

كثري».32 وشعر علم لجاءكم
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يكونون يكادون وهم فيه، وأبدعوا الكثري الشعر نظموا العرب أنَّ ذلك عىل وزد
غريهم أو الهنود أو اليونان حمل مما يشء وال دين وال جامعة وال لهم دولة ال فوىض
دولتهم قامت حتى النظم يف لتأخروا ذلك ولوال بفطرتهم، إليه اندفعوا وإنَّما النظم عىل
تأسيس بعد إال بلسانهم ينظم لم الشعر فإنَّ للرومانيني حدث كما قرائحهم، ونضجت
أوغسطس أيام يف إال الذهبي عرصه الالتيني الشعر يبلغ ولم قرون، ببضعة دولتهم
يف أخذ ثم للميالد) األول (القرن رومية تأسيس من الثامن القرن نحو وطيباريوس
بعد إال عندهم ينضج لم الشعر فإنَّ الحالية، أوربا دول يف ذلك نحو ويقال التقهقر،

واألدب. العلم يف وتقدمهم دولهم نشوء

الشعر أقسام

عن الشاعر به يُعّرب ما األول كبريين: قسمني إىل ينقسم موضوعه حيث من والشعر
اآلخرين. أحوال به يصف ما والثاني ذويه، وعواطف عواطفه

العود، أي lyre من املوسيقي أو الغنائي أي lyric اإلفرنج يسميه الذي هو واألول
والحماسة والرثاء والوجد والشوق الحب من النفس به تشعر ما كل حكاية فيه ويدخل
والثاني ونحوها، والحكم كاألمثال والتعقل االختبار بطول علمته ما أو واالنتقام، والفخر
وهو Epic اإلفرنج يسميه الذي القصيص الشعر فيه ويدخل الشعر، رضوب سائر يشمل
فأشعار ،Drama والتمثييل الوصفي والشعر شعًرا، والوقائع الحوادث نظم عن عبارة
األرض أهل أرثى فإنَّهم العربانيون وخصوًصا األول، النوع من أكثرها السامية األمم
من الجامعة واألمثال العواطف، قبيل من ونحوها واملراثي فاملزامري وأشكاهم، وأبكاهم
اإلحساس إىل العربانيني يف منرصف الشعري الخيال إنَّ باإلجمال: ويقال الحكم، قبيل
الشعري الخيال أنَّ غري العرب، يف ذلك نحو ويقال واالستسالم، والشكوى كالتعبد الديني
السيف وذكر والتشبيب والحماسة املفاخرة من أحوالهم إليه تدعو ما إىل منرصف فيهم
الغنائي، الشعر قبيل من معظمها نوًعا عرش بضعة أشعارهم من عدوا وقد والفرس،
والزهد واالعتذار والعتاب والهجاء واملدح والفخر كالغزل العواطف، عن به يعرب الذي
كالزهريات الوصف قبيل من وبعضها والحماسة، والتحذير والوعد والتهاني والرثاء
ترجع لرأيتها معانيها تدبرت ولو والحكم، كاألدب العظة قبيل من وبعضها والخمريات،

قبيلته. عواطف أو الشاعر عواطف عن التعبري إىل
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قليل، ولكنه العربية يف معدوم إنه نقول فال القصيص أو الوصفي الشعر وأما
أو األدوات بعض وصف عن يخرج ال منه عليه عثروا ما وأكثر الجاهلية، يف وخصوًصا
إلياذة يف ما نحو عىل — القصيص الشعر ا وأمَّ القصرية، الوقائع بعض أو الحيوانات
لم أنَّهم عىل ذلك يدل وال عندهم، له وجود فال — الفردويس شاهنامة أو هومريوس
بني املشهورة حروبهم أخبار من كثريًا نظموا أنَّهم ظننا عىل ويغلب بل مثلهما، ينظموا
تدوين زمن إىل بقيت قطًعا إال محفوظهم من ضاعت تدوينها لعدم ونظًرا قبائلهم،
تلك من وقعة بعض أو وقعة وصف عىل منها القصيدة تقترص اإلسالم، يف الشعر

البحث. زيادة عىل يُساعدنا ال واملقام الحروب،
املجانني حتى يستطيعه ال من فيهم يندر العرب، يف فطريٍّا الشعر وكان

الشواعر. من كبرية جماعة منهن نبغ فقد بالنساء ناهيك واللصوص،33
تناشده، أو لسماعه العامة املجالس يف االجتماع يفته لم الشعر يستطع لم ومن
أقوالهم ونقد الشعراء وذكر األشعار لتناشد املجالس يعقدن النساء كانت ما وكثريًا
أطفال وهم الشعر، ينظمون أكثرهم وكان بعض،34 عىل بعضهم به يتفاضل ما وبيان
وعيبًا فيه نقًصا ذلك عدوا قريحته تنفتق ولم شبَّ فمن الشعر35 أو األدب يف ينظروا لم

أهله. عىل

الشعر منزلة

الشعراء ألنَّ نظمه؛ عىل ويحرضونهم الشعر إتقان عىل أبنائهم غرية بذلك يثريون فكانوا
عىل فيهم الشاعر نبوغ فضلوا وربما األخبار، ونََقَلة اآلثار وَحَفَظة األعراض حماة كانوا
فهنأتها األخرى القبائل أتت قبيلة من شاعر فيهم نبغ إذا كانوا ولذلك الفارس، نبوغ
ويتبارش األعراس، يف يصنعن كما باملزاهر يلعبن النساء واجتمع األطعمة وصنعت به
ملآثرهم وتخليد أحسابهم عن وذب ألعراضهم حماية أنَّه العتقادهم والولدان الرجال

ج٢. ١٦٤ والتبيني البيان 33
ج١. ١٥٠ األغاني 34

ج١. ٢٣ خلكان ابن 35
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وعلومهم وآدابهم الجاهلية عرب أخبار من لنا بقي ما أنَّ الواقع ويف لذكرهم،36 وإشادة
أشعارهم. عن منقول هو إنَّما وأخالقهم

السجستاني ألَّف ومنه وحروبهم، أيامهم أخبار الناس استخرج شعرهم فمن
قتيبة كابن الكتب وألَّفوا املتقدمني، الشعراء أحوال استخرجوا ومنه املعمرين»، «كتاب
ما ألفوا ومنه والوهاد، واألودية والجبال البالد وصف استخرجوا شعرهم ومن وغريه،
ومن الدينوري، حنيفة ألبي والنبات للجاحظ، الحيوان ككتاب والنبات، الحيوان يف ألفوه
عاداتهم من عرفوه ما كل ذلك عىل وقس جاهليتهم، أيام يف أديانهم استطلعوا أشعارهم

وغريها. واملآتم واألعراس والفروسية الضيافة يف وآدابهم
األعجم زياد حمى كما شعرهم، ببالغة قبائلهم أعراض حموا شعراء ذكروا وقد
وغريهما قيص، بني ربيعة بن عتبة حمى وكما الفرزدق، لسان من القيس عبد قبيلة

كثريون.37

املعلقات

من اختاروها قصائد سبع إىل عمدوا أنَّهم والشعراء للشعر العرب احرتام من بلغ وقد
امللتف الدرج بشكل املرصي) (التيل القباطي يف الذهب بماء وكتبوها القديم الشعر
كمذهبة أيًضا، املذهبات لها يقال ولذلك املعلقات، وهي الكعبة أستار يف وعلقوها
أشعارهم ونخبة املعلقات، غري املذهبات يجعل وبعضهم زهري،38 ومذهبة القيس امرئ
مجموع كل مجاميع سبعة إىل تقسم شاعًرا وأربعني لتسعة قصيدة ٤٩ الجاهلية
واملذهبات، واملنتقيات، واملجمهرات، املعلقات، وهي: خاص بلقب تعرف قصائد سبع
ألبي العرب» أشعار «جمهرة كتاب يف مجموعة وهي وامللحمات، واملشوبات، واملراثي،

األنصاري. زيد

ج٢. ٣٣٦ املزهر 36
ج٣. ٦١ األرب بلوغ 37
ج٣. ٩٣ الفريد العقد 38
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الشعر تأثري

والخيال الحماسة من العرب عليه فطر ما فسببه األعراض حماية يف الشعر تأثري أما
وأقعدهم. الواحد البيت أقامهم وربما البليغ، بالكالم فيتأثرون

الخطاب بن عمر حتى بمدائحهم، ويفتخرون الشعراء هجو يخافون كانوا ولذلك
رجاًال واستشهد للشعراء يتعرض أن كره شاعرين بني الحكم عليه عرض إذا كان فإنَّه
بثالثة الحطيئة من املسلمني أعراَض اشرتى وقد وغريه،39 ثابت بن حسان مثل للفريقني
محفوًظا ذلك يبقى لئال الهجاء خوفهم شدة من وبلغ عليه،40 الحجة ليؤكد درهم آالف
لئال بنسعة لسانه شدوا وربما املواثيق، عليه أخذوا الشاعر أرسوا إذا أنهم األعقاب يف
الكالب، يوم تيم بنو أرسه حني املحاربي وقاص بن يغوث بعبد صنعوا كما يهجوهم،

يقول: الذي وهو

ل��س��ان��ي��ا م��ن أط��ل��ق��وا ت��ي��م أم��ع��ش��ر ب��ن��س��ع��ة ل��س��ان��ي ش��دوا وق��د أق��ول
ي��م��ان��ي��ا41 أس��ي��ًرا ق��ب��ل��ي ت��رى ل��م ك��أن ع��ب��ش��م��ي��ة ش��ي��خ��ة م��ن��ي وت��ض��ح��ك

منزلته ارتفعت مدحوه ومن الشعراء، يمدحهم أن يف الجهد قصارى يبذلون فكانوا
بقصيدة األعىش مدحه إذ باملحلَّق األكرب األعىش فعل تزوَّجن،كما بنات له كانت وإذا

بناته. وُخِطبَْت فاشتهر عكاظ سوق يف أنشدها
بهما وصف ببيتني كسادها بعد السود الُخُمر إنفاق يف الدارمي مسكني فعل وكما

وهما: أسود خمار عليها مليحة

م��ت��ع��ب��د ب��ن��اس��ك أردت م��اذا األس��ود ال��خ��م��ار ف��ي ل��ل��م��ل��ي��ح��ة ق��ل

ج١. ٩٧ والتبيني البيان 39
ج١. ٩٩ الوفيات فوات 40

ج٢. ١٧١ والتبيني البيان 41
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ال��م��س��ج��د ب��ب��اب ل��ه ق��ع��دت ح��ت��ى ث��ي��اب��ه ل��ل��ص��الة ��ر ش��مَّ ك��ان ق��د

وسيأتي التاجر،42 ذلك عند كان ما منها فاشرتوا السود الُخُمر لبس يف الناس فرغب
اإلسالمي. العرص يف كالمنا يف النفوس يف الشعر تأثري عىل الكالم باقي

الشعراء ألقاب

باملرقش لقب مالك بن سعد بن فعوف أشعاره، بعض يف ورد بلفٍظ يُلَّقب الشاعر وكان
لقوله:

ق��ل��م األدي��م ظ��ه��ر ف��ي رق��ش ك��م��ا وال��رس��وم ق��ف��ر ال��دار

لقوله: باملتلمس لقب الضبعي املسيح عبد بن وجرير

ال��م��ت��ل��م��س واألزرق زن��اب��ي��ره ذب��اب��ه ح��ت��ى ال��ع��رض أوان ف��ه��ذا

لقوله: بالنابغة لقب الذبياني معاوية بن وزياد

ش��ؤون م��ن��ه��م ل��ن��ا ن��ب��غ��ت وق��د ج��س��ر ب��ن ال��ق��ي��ن ب��ن��ي ف��ي وح��ل��ت

واملستوغر وأعرص ا رشٍّ وتأبط وأفنون كاملخرق ألقابهم، سائر يف ذلك نحو ويقال
وابن الشهوات وموىس والعجاج العود وجران وعويف واملزرد الرمة وذي وطرفة واألعرس

وغريهم.43 الريح ومقبل العسكر وغبار الغواني ورصيع الرقيات قيس
شان واملرقَّ املهلهل ومنهم ربيعة وأشعرها شاعريتها، يف تتفاوت العرب قبائل وكانت
واألعىش واملتلمس حلزة بن والحارث قميئة بن وعمرو العبد بن وطرفة واألصغر، األكرب
وربيعة سلمى أبي بن وزهري النابغتان ومنهم قيس إىل الشعر انتقل ثم الضبي، واملسيب
شاعر حجر بن أوس ومنهم تميم يف الشعر استقر ثم وغريهم، والشماخ والحطيئة ولبيد

ج١. ٤٤٦ خلكان ابن 42
.١٧ املعارف لطائف 43
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العرب أنَّ الغريب ومن الشعراء،44 من جماعة حمري يف وكان وغريها، هذيل ويليهم مرض
به،45 لها تقر ال كانت فإنَّها الشعر إال يشء كل يف عليها بالتقدم لقريش تقر كانت
ولذلك النظم، عىل ويحملهم قرائحهم يفتق كان باألعاجم العرب اختالط أنَّ والظاهر
من وأشعر بالفرس، اختلط من وأشعرهم العراق، إىل أقربهم شاعرية القبائل أكثر كان

والروم. الفرس عارش من كليهما
يحمي أكثر أو شاعر من قبيلة تخُل ولم العرب، يف شائًعا الشعر كان فقد وبالجملة
واألخالق، اآلداب وخزانة األخبار مستودع عندهم الشعر وكان عواطفها، ويصف ذمارها
واألخالق العادات مرآة فإنَّها األمثال، الشعر قبيل ومن العرب، ديوان الشعر قيل: ولذلك

أمثالها. من الجاهلية العرب آداب من كثريًا الناس استخرج وقد واآلداب

الجاهلية يف الخطابة (7)

منثور شعر هي أو الشعر، قبيل من عددناها ولذلك وبالغة، خيال إىل تحتاج الخطابة
ويغلب الحماسة، إىل تحتاج فالخطابة موقف، منهما لكل كان وإن منظوم، شعر وهو
مما والحرية، االستقالل طالب األبية النفوس وأصحاب الفروسية عرص أبناء يف تأثريها
الوجه؛ هذا من اليونان وجاهلية العرب جاهلية تشابهت ولذلك الشعر، يف يشرتط ال
رائجة الخطابة كانت أيًضا ولذلك واستقالل، إباء وأهل وخطابة شعر أهل كليهما ألنَّ
الخطابة يف العربانيون قرص السبب هذا ولنفس عندهم، الشعر تأخر مع الرومان، عند
إىل الشعري خيالهم فتحول طباعهم، عىل والضعف الذل لغلبة الشعر يف تقدمهم مع

والحكم. املراثي نظم إىل قرائحهم وانرصفت والترضع الشكوى
حساسة نفوس ذوو وهم والحماسة، بالحرية اإلقليم عليهم قىض فقد العرب أما
البليغة فالعبارة نفوسهم، يف شديد وقع للبالغة فأصبح الشعري، الخيال أهل سائر مثل

النخوة. من خواطرهم يف تثريه بما تقيمهم أو تقعدهم قد
اإلقناع يف الخطابة إىل فاحتاجوا ويتنافروا، يتفاخروا أْن بينهم املنازعات واقتضت
املجالس يف واآلداب باألحساب املفاخرة خطبهم موضوعات يف غلب وإن األحزاب، وتأليف

ج٣. ٩٣ األرب بلوغ 44
ج١. ٣٥ األغاني 45
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املخارص، أيديهم يف وقوف وهم العمائم وعليهم يخطبون وكانوا والخاصة، العامة واألندية
عىل جلوس وهم يخطبون وقد والقنا، بالعيص ويشريون بالقيس األرض عىل ويعتمدون

رواحلهم.46
والخطباء يخطبوا أن الشعراء يف الغالب أنَّ والخطابة الشعر تشابه عىل يدل ومما
أو شاعًرا، سموه الشعر عليه غلب فإذا وخطيبًا، شاعًرا الواحد فيكون ينظموا، أن

شعراؤها. كثر التي غالبًا هي خطباؤها كثر التي والقبائل خطيبًا، سموه الخطابة
تفرقوا إياد محاربة بعد القيس عبد أنَّ والخطابة الشعر تاريخ يف أقوالهم ومن
البحرين إىل وقعت وفرقة العرب، خطباء وفيهم عمان وشق بعمان وقعت ففرقة فرقتني،
ويف البادية رسة يف كانوا حني كذلك يكونوا ولم القبائل، أشعر من وهم البحرين وشق
االختالط عند األفكار احتكاك نتائج من قدمناه ما عىل ذلك ويدل الفصاحة،47 معدن
الفرس وكان بالفرس، الختالطهم اليمن يف أيًضا الخطباء كثر السبب ولهذا باألعاجم،

العرب. مثل خطابة أهل

الخطب موضوعات

وإنَّما يكتبون، وال يقرأون ال أميُّون وهم فصيحة، بليغة بعبارة يخطبون العرب وكان
حداثتهم48 من عليها فتيانهم يدربون وكانوا الشعر، مثل قريحة فيهم الخطابة كانت
األنساب حفظ يف الشعراء إىل حاجتهم مثل الوفود إيفاد يف الخطباء إىل الحتياجهم
جاء ا فلمَّ الجاهلية، يف الخطيب عىل الشاعر يقدمون كانوا ولكنهم األعراض، عن والدفاع
نظًرا ولكن األحزاب، كلمة وجمع اإلقناع يف إليه لحاجتهم مقدًما الخطيب صار اإلسالم
عميدها عندهم القبيلة خطيب كان فقد الوفود إرسال يف الخطباء إىل العرب لحاجة

السنة. عن يعرب ولسان قبيلة يعدل واحد وهو وزعيمها،
والصني والهند الروم دول فكانت العصور، تلك يف شائًعا كان فقد الوفود إيفاد أما
تستوفد دولة للعرب يكن ولم للمفاخرة، أو العالقات ملبادلة الوفود يتبادلون والفرس

ج٢. ٢٠ والتبيني البيان 46
ج١. و١٣٩ ٤٢ والتبيني البيان 47
ج١. و٩٨ ٥٨ والتبيني البيان 48
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يدي بني العرب فصاحة يذكرون كانوا العراق يف العرب ملوك املناذرة ولكن قبلها، من
النعمان أنَّ مرة فاتفق مشاهدتهم، إىل يميل فكان رشوان أنو كرسى وخصوًصا األكارسة،
العرب خطباء من جماعة فاستقدم منهم، واحًدا يريه أن إليه فطلب ذلك يف خاطبه
بن أكثم ومنهم ووجهاؤهم، حكماؤهم الحقيقة يف هم ثالثة أو اثنني قبيلة كل من اختار
من مسعود بن وقيس ظالم، بن والحارث تميم، قبيلة من زرارة بن وحاجب صيفي،
وغريهم، عامر بني من الطفيل بن وعامر عالثة، بن وعلقمة جعفر، بن وخالد بكر، قبيلة
الجزء يف مفصًال ربه عبد ابن ذكره خطابًا يديه بني منهم كل وخطب كرسى عىل فقدموا

الفريد. العقد من الثالث
من للشكوى كرسى عىل يقدمون كانوا العرب جزيرة ورشقي اليمن عرب أنَّ عىل
سبيل عىل ونحوها الخيل من بالهدايا عليه يفدون العرب من غريهم وكان هناك، عماله

معاوية. والد سفيان أبو فعل كما االستجداء،
النعمان عىل ثابت بن حسان كوفود وغريهم، العرب من األمراء عىل يفدون وكانوا
يزن ذي بن سيف عىل قريش وجهاء ووفود البلقاء، يف جفنة آل وعىل بالحرية املنذر بن
ذلك خطباء جملة يف وكان بالنرص، للتهنئة عليه وفدوا فقد الحبشة، قتله بعد اليمن يف
استتب أن بعد النبي عىل القبائل وفود القبيل هذا ومن ملسو هيلع هللا ىلص، النبي جّد املطلب عبد الوفد
لالستفهام أو اإلسالم العتناق بلغائها وخرية وجهاؤها قبيلة كل من جاءه فقد األمر، له
جبلة كوفود والتهنئة، للتسليم الخلفاء عىل العرب وفود القبيل هذا ومن ذلك، غري أو
بكر أبي عىل اليمامة أهل ووفود الخطاب، بن عمر عىل يكرب معد بن وعمرو األيهم بن

رشحه. يطول مما وغريهم

الخطباء

فيهم والغالب كالشعراء، الجاهلية النهضة يف عديدين كانوا الخطباء أنَّ القول وجملة
كما أكثر أو خطيب قبيلة لكل وكان حكماءها، أو وجهاءها، أو القبائل، أمراء يكونوا أن
أدركه إياد، بني من ساعدة بن قس الجاهلية خطباء وأشهر أكثر، أو شاعر لها كان
اجتمعوا الناس، «أيها خطابه: يف يقول وهو أحمر جمل عىل عكاظ سوق يف فرآه النبي

آت».49 آٍت هو ما وكل فات، مات ومن مات، عاش من وعوا: فاسمعوا

ج١. ١١٩ والتبيني البيان 49
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من أخطب «هو فيقال: بفصاحته املثل يُرضب الذي الباهيل وائل سحبان ومنهم
حتى يقعد وال يتوقف، وال كلمة يعيد وال عرًقا، يسيل خطب إذا وكان وائل». سحبان
الخري، ومرثد خباب، بن وزهري زيد، بن كدويد حمري، من كبرية جماعة ومنهم يفرغ،
والربيع العبيس، زهري بن وقيس املذحجي، كعب بن كالحارث القبائل، سائر من وغريهم
كلثوم بن وعمرو التميمي، صيفي بن وأكثم العدواني، األصبع وذي الفزاري، ضبيع بن

غريهم. وكثريين التغلبي
عىل خطبهم وكانت املعاني، الرقيقة املألوفة األلفاظ خطبهم يف يتخريون وكانوا
حفظها، لسهولة يفضلونها كانوا ألنَّهم عدًدا أكثر والقصار والقصار، الطوال رضبني:
بأسماء ويسمونها األعقاب يف ويتناقلونها يتوارثونها بالخطب عنياتهم لشدة وكانوا
والشوهاء خارجة، بن قيس خطبة والعذراء رقية، آلل خطبة اسم كالعجوز خاصة،

وائل.50 سحبان خطبة

عكاظ وسوق األدب مجالس (8)

يف البحث أو واملسامرة األخبار ومبادلة األشعار ملناشدة املجالس يعقدون العرب كان
ودار قريش نادي ومنها األندية، املجالس تلك يسمون وكانوا العامة، الشؤون بعض
إىل عمدوا العمل من فراغ عىل اجتمعوا حينما كانوا أنهم عىل الكعبة، بجوار كانت الندوة

باألسواق. عنها املعرب املواسم يف وخصوًصا واملسامرة، واملفاخرة املناشدة

األسواق

يتبايعون معينة، أوقات يف القرى أو البالد أهل فيه يجتمع مكان بالسوق واملراد
البالد يف أو القرى يف اليوم إىل تقام األسواق هذه أمثال تزال وال ويتقايضون، ويتداولون
أسواًقا — مثًال كالقاهرة — الكربى املدن بعض يف أنَّ عىل الحديث، التمدن عن البعيدة
الثالثاء وسوق — السبتية أو — السبت كسوق بها، وتعرف األسبوع أيام بعض يف تنعقد

والرشاء. للبيع الضواحي من الناس إليها فيجتمع األربعاء، أو

ج١. ١٣٣ والتبيني البيان 50
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يف أو الشهر، يف مرة إال ينعقد ال ما ومنها أسبوع، كل ينعقد ما األسواق هذه ومن
عىل هردوار يف يقيمونها سوًقا للهنود فإنَّ سنني، بضع كل مرة ينعقد ما ومنها السنة،
ويقيمون نفس، ٣٠٠٠٠٠ املوسم يف هناك املجتمعني عدد ويبلغ سنة كل الكنج ضفاف
وهو نفس، مليون نحو إليه الحجاج عدد يبلغ سنة ١٢ كل مرة ا حجٍّ املكان ذلك يف
العثمانية الدولة وبالد روسيا يف كثرية األسواق هذه أمثال وكانت العالم، أسواق أكرب
نوفكرود مدينة يف تُقام سوق روسيا يف كانت فقد وأمريكا، وإنجلرتا وفرنسا أملانيا ويف
بالد سائر من هناك يجتمعون نفس ١٢٠٠٠ يؤمونها الذين عدد يبلغ السنة يف مرتني
بنحو روسيا أسواق يف البضائع من يباع ما قيمة ويقدرون أوربا، رشقي ومن روسيا

الكربى. األسواق سائر ذلك عىل وقس العام، يف روبل ١٢٠٠٠٠٠٠
فيها تتزاحم ال األقدام لكن القديم، العالم يف األسواق هذه أمثال من كثري كان وقد
وتكاثروا الحج مكان يف الناس اجتمع فإذا دينيٍّا، ا حجٍّ االجتماع من الغرض كان إذا إال
كذلك الغاية.. لهذه األسواق فتقام وغريها، واألرشبة األطعمة يبيعهم من إىل احتاجوا

الجاهلية. أسواق من وغريها عكاظ سوق يف العرب شأن

العرب أسواق

األخرى، إىل إحداها من وينتقلون السنة أشهر يف يقيمونها أسواق الجاهلية يف للعرب كان
فكانوا سواها، إىل انتقلوا سوق من فرغوا فإذا بعد، ومن منهم قرب من العرب يحرضها
للبيع أسواًقا فيقيمون األول، ربيع شهر من يوم أول نجد أعاىل يف الجندل دومة ينزلون
ويرتحلون شهًرا، هناك فيقيمون هجر سوق إىل ينتقلون ثم والعطاء، واألخذ والرشاء
إىل ينزل وبعضهم فعدن، حرضموت إىل يرتحلون ثم سوقهم، فيقيمون عمان إىل منها
أسواق لهم وكانت الحرم، األشهر يف عكاظ إىل يرتحلون ثم أسواقهم، فيقيمون صنعاء

وغريها.51 واملشقر وحباشة واملجنة والشحر صحار يف أُخر

«خط». األرب نهاية 51
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عكاظ سوق

فكانت ونخلة، الطائف بني مكان وهي عكاظ، سوق الجاهلية العرب أسواق وأشهر
إىل ويشرتون يبيعون القعدة، ذي أول من السوق بهذه أقامت الحج قصدت إذا العرب
أوطانهم، إىل يعودون ثُمَّ الحج مناسك فيقضون مكة إىل يتوجهون ثم منه، عرشين
كل من إليها يتوافدون كانوا فإنَّهم عكاظ إال بلده، سوق يحرض إنَّما رشيف كل وكان
الذي إىل ارتفع حكومة له كانت ومن هناك، فدائه يف سعى أسري له كان ومن ناحية،
ولم أحد عىل ثأر له كان ومن تميم، من أناس وهم املواسم أيام يف الحكومة بأمر يقوم
يستشهدها أو العرب تعرفه عمًال يعمل أن أحد أراد أو املوسم، يف طلبه مكانه يعرف
كانوا هناك، َفاَخَرُه الناس من مشهد عىل أحًدا يفاخر أن أراد أو عكاظ،52 يف عمله فيه
املشهور بمصابها أصيبت ملا الخنساء أنَّ ذكروا — املصائب كرب يف حتى يتفاخرون
مصيبة أكرب أنَّها تعتقد وكانت عتبة، بنت هند ذلك فبلغ مصيبة، العرب أكرب أنها أعلنت
بجمل جميل «اقرنوا فقالت: بعكاظ املوسم وشهدت براية فسوم بهودجها فأمرت منها،
«أنا قالت: أخية؟» يا أنت «من الخنساء: لها قالت منها دنت فلما ففعلوا. الخنساء»
فبم بمصيبتك، العرب تعاظمني أنك بلغني وقد مصيبة. العرب أعظم عتبة، بنت هند
فبم عمرو، ابني ومعاوية وصخر الرشيد، بن «بعمرو الخنساء: فقالت تعاظمينهم؟»
الوليد» وأخي ربيعة، بن شيبة وعمي ربيعة، بن عتبة «بأبي قالت: أنت؟» تعاظمينهم

تقول: أنشدت ثم عندك؟» هم سواء «أو الخنساء: قالت

ه��ج��وده��ا ال��خ��ل��ي ن��ام إذا ق��ل��ي��ل غ��زي��رة ب��ع��ي��ن ع��م��ًرا أب��ي أب��كِّ��ي
وف��وده��ا ال��ح��رت��ي��ن س��راة م��ن ل��ه ال��ذي م��ع��اوي��ة أن��س��ى ال وص��ن��ويَّ
ي��ق��وده��ا؟ ق��ب��ا األب��ط��ال ب��س��ل��ه��ب��ة غ��دا إذا ص��خ��ر م��ث��ل ذا وم��ن وص��خ��ًرا،
وق��وده��ا ش��ب ح��ي��ن ح��رب ون��ي��ران ف��اع��ل��م��ي ال��رزي��ة ه��ن��د ي��ا ف��ذل��ك

ج١٣. ٢ األغاني 52
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تجيبها: هند فقالت

ي��ري��ده��ا ب��اغ ك��ل م��ن وح��ام��يَ��ه��ا ك��ل��ي��ه��م��ا األب��ط��ح��ي��ن ع��م��ي��د أب��كِّ��ي
ول��ي��ده��ا ال��ذم��ار وال��ح��ام��ي وش��ي��ب��ة، ف��اع��ل��م��ي وي��ح��ك ال��خ��ي��رات ع��ت��ب��ة أب��ي
ع��دي��ده��ا53 ي��ن��م��ي ح��ي��ن م��ن��ه��ا ال��ع��ز وف��ي غ��ال��ب آل م��ن ال��م��ج��د آل أول��ئ��ك

والشجاعة واألحساب باألنساب فكيف باملصائب، املفاخرة يف حالهم هذه كانت فإذا
هنا. لذكرها محل ال مواقع عدة وانتشبت هناك الخصام كثر ولذلك والفضل؟

واجتماع املوسم وقت يغتنمون كانوا العرب أنَّ املقام هذا يف يهمنا وإنَّما
الخطباء ويخطب الشعراء فينشد واملفاخرة، واملناشدة البحث مجالس ويقيمون القبائل،
الذبياني النابغة وكان فيه، يختلفون فيما حكًما يجعلونه وجهائهم من كبريًا فيختارون
عليه فتعرض الشعراء وتأتيه أدم، من حمراء قبة رضبوا املوسم يف عكاظ أتى إذا
أو هناك علقوها قصيدة فضل عىل أقروا إذا كانوا إنَّهم ويُقال فيها، ليحكم أشعارها،54

السبع. املعلقات ومنها الكعبة، يف
كانوا أبنية وهي الجمناسيوم، يف القدماء اليونان شأن مثل ذلك يف العرب وشأن
فرصة يغتنمون فكانوا والعلماء الفالسفة وفيهم البدنية، لأللعاب فيها يجتمعون
عكاظ، يف العرب يفعل كان كما ويتنافرون، ويتناظرون ويتباحثون هناك وجودهم
يرتتب كان عما فضًال القرائح، واستحثاث الحقائق تمحيص من ذلك يف ما يخفى وال
القبائل لغات يسمعون كانوا قريًشا فإنَّ ونموها، اللغة تنقيح من االجتماع ذلك عىل
العرب أفصح فصاروا به، تكلموا لغاتهم من استحسنوه فما االجتماعات، تلك أثناء يف
والعنعنة والكسكسة كالكشكشة األلفاظ، ومستقبح اللغات مستبشع من لغتهم وخلت
يف العيوب من ذلك وغري والشنشنة، واالستنطاء والعجعجة والوهم والوكم والفخفخة

األخرى.55 األمم لغات

ج٤. ٣٥ األغاني 53
.١٦٧ والشعراء الشعر 54

ج١. ١٠٩ املزهر 55
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الجاهلية يف األنساب (9)

األنساب

عظمى عناية للناس وكان كبري، شأن القديمة األمم عند الجاهلية عصور يف لألنساب كان
حتى ذلك يف اليونان بالغ وقد باآلباء، التفاخر أو األعداء عىل للتنارص أنسابهم حفظ يف
فلم إليها، أنفسهم نسبوا ثم بعض، من بعضها تسلسلها وكيفية آلهتهم أنساب حفظوا
يتصل نسبها وحبل إال السلطة ورجال األرشاف من كبرية أرسة اليونان جاهلية يف يكن

اآللهة. تلك ببعض
كان وكذلك قرون، ببضعة املسيح قبل بذلك للتفاخر األشعار بعضهم نظم وقد
يدَّعون كانوا Patricü بالبطارقة عندهم تعرف التي فالطبقة أجيالهم، أقدم يف الرومان
األولني اآلباء إىل اليهود انتساب القبيل هذا ومن البرش، من طبقة أعىل آباء إىل االنتساب
والرومان اليونان عن هذا يف يمتازون وهم األمم، سائر عىل بذلك وافتخارهم واألنبياء
التوحيد إىل الفطري ميلهم قبيل من أيًضا وهذا — واحد أب إىل جميًعا يرجعون بأنهم

السامية. األمم سائر مثل

العرب نسب

أصل يف يرجعون منهم العدنانيني ألنَّ العربانيني؛ من فرع أنسابهم حيث من والعرب
وقد عابر، بن يقطان إىل ينتسبون والقحطانيني إبراهيم، بن إسماعيل إىل األولني آبائهم
بعض، عىل بعضهم أو الغرباء عىل التنارص يف رغبة األنساب يف العرب عناية زادت
فالعمارة القبيلة ثم الشعب أولها طبقات، أو مراتب ست يف العرب أنساب رتبت وقد
وهي القبيلة ثم وقحطان، عدنان مثل األبعد النسب فالشعب فالفصيلة، فالفخذ فالبطن
فيه انقسمت ما وهو البطن ثم وكنانة، قريش مثل القبائل أنساب فيها انقسمت ما
أنساب فيه انقسمت ما وهو الفخذ ثم مخزوم، وبني مناف عبد بني مثل العمارة أنساب

العباس.56 وبني طالب أبي بني مثل الفصيلة ثم أمية، وبني هاشم بني مثل البطن
بعض أسماء إىل املدن بأسماء رجعوا حتى األجداد إىل الرجوع يف العرب وبالغ
عن مثًال أحدهم ُسئل فإذا التوراة، آباء بأحد النسب ينتهي أن والغالب أجدادهم،

.١٩٤ املاوردي 56

45



الثالث) (الجزء اإلسالمي التمدن تاريخ

يحفظون النسابون وكان نوح»،57 بن يافث بن أندلس «بناها قال: بناها؟ من األندلس:
بني من أنا فقال: رجل لهم عرض فإذا دقيًقا، حفًظا منها يتفرع وما القبائل أسماء
والبطون العمائر من منها تفرع وما تميم قبيلة من يبدأ فإنَّه فانسبني، — مثًال — تميم

نفسه. هو إليه أو السائل والد إىل ومنها الفصيلة، إىل ينتهي حتى واألفخاذ
أكثر، أو ابة نسَّ من بطن أو عمارة أو قبيلة تخُل ولم الجاهلية، يف النسابون وكثر
الحمرة لسان وابن ضمضم أبو وعمرية شيبان، بني من السدويس دغفل أشهرهم ومن
بن وصعصعة القضاعي، أوس بن والنخار النمري، الكيس بن وزيد الالت، تيم بني من
يف محفوًظا النسب وظل وغريهم،58 املدان عبد بن الحجر عبد بن هللا وعبد صوحان،
صار واملصطنعني املوايل إىل الدولة آلت فلما النسابني، من كثري واشتهر اإلسالم، صدر

ومصطنعيهم. مواليهم إىل ينتسبون الناس

التاريخ (10)

ولكنهم اليوم، اللفظة هذه من نفهمه ما قبيل من تاريخ الجاهلية عرب عند يكن لم
الذين إليهم نقله اآلخر والبعض بالدهم يف حدث بعضها متفرقة أخباًرا يتناقلون كانوا
العرب، بأيام املعروفة القبائل حروب أخبارهم أمثال فمن األخرى، األمم من عارشوهم
ذي وملك خلفه، من وبعض اليمن، عىل أسعد تبان كرب أبي واستيالء مأرب، سد وقصة
وقدومهم الفيل أصحاب وقصة لليمن، الحبشة وفتح األخدود، أصحاب وقصة نواس،
وقصة اليمن، يف الفرس أمر إليه انتهى ما آخر إىل الحمريي يزن ذي وحرب الكعبة،
ُقيص أيام إىل الكعبة وتاريخ زمزم ودفن جرهم وحكاية العرب، وأصنام لحي بن عمرو
مكة، أمر عىل قيص غلب من كان ما ثم الظرب، بن عامر وأمر الحج ووالية كالب، بن
بنيان وحديث الفجار وحرب زمزم برئ وحفر الفضول، وحلف املطيبني حلف وقصة
وُسليمان بلقيس وحكاية البائدة، العرب من وغريهما وثمود عاد أخبار غري الكعبة،
ظهور عند يتناقلونها العرب كان التي األخبار من ذلك وغري التوراة، أخبار من ونحوهما

اإلسالم.

ج١. ١٤ خلكان ابن 57
ج١. ١١٨ والتبيني والبيان ج٣، ١٩٦ األرب بلوغ 58
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الخالصة

فلما علًما، عرش بضعة إىل يبلغ اإلسالم قبل العرب علوم سميناه ما أنَّ القول وجملة
ما ونشأ أهله، عند بعضها وبقي والقيافة، والعيافة كالكهانة بعضها أهمل اإلسالم جاء
وارتقى والخيل، والطب الرياح ومهاب واألنواء كالنجوم الحضارة، عرص يف مقامه يقوم
مساعًدا اإلسالم وكان والبالغة، والخطابة كالشعر الجاهلية، يف كان عّما واتسع الباقي

الكريم. بالقرآن ارتقائها عىل
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اإلسالمي، التمدن إبان إىل اإلسالم أول من املسلمون بها اشتغل التي العلوم بها نريد
مجاميع: ثالثة يف حرصها يمكن كثرية وهي

واللغة، والفقه، والحديث، القرآن، علوم وهي اإلسالم، اقتضاها التي العلوم (١)
اإلسالمية. اآلداب أو اإلسالمية العلوم ونُسميها والتاريخ،

والخطابة، الشعر وهي اإلسالم، يف وارتقت الجاهلية يف كانت التي العلوم (٢)
اإلسالمية. اآلداب أو الجاهلية اآلداب يها ونُسمِّ

والفلسفة والهندسة كالطب األخرى، اللغات من العربية إىل نُقلت التي العلوم (٣)
األجنبية. أو الدخيلة العلوم ونُسميها والرياضية، الطبيعية العلوم وسائر والفلك

بد ال بمقدمات الكالم نمهد اإلسالمي، بالتمدن وعالقتها العلوم هذه يف البحث وقبل
املوضوع: يف الخوض قبل تدبرها من

تمهيدية مقدمات (1)

اإلسالمية والعلوم اإلسالم (1-1)

ملا فبغتوا القرآن جاءهم إذ وأطوارهم وأخبارهم علومهم من ذكرناه فيما العرب كان
يعرفونه كانوا ما قبيل من ليس ألنَّه عندهم؛ املألوف غري عىل أسلوبه بالغة من رأوه
منثور وهو كليهما، خالف وقد املوزون املقفى الشعراء نظم وال املسجع الكهان نثر من
البالغة من وفيه سجع، وال نثر وال شعر هو فال واألسجاع، األشعار مخارج عىل مقفى
الرشائع من حواه وبما بأسلوبه فسحروا لسانهم، يف شبيه له يكن لم ما التعبري وأساليب



الثالث) (الجزء اإلسالمي التمدن تاريخ

قاعدة ألنَّه أحكامه؛ وتفهم تالوته همهم أصبح باإلسالم دانوا فلما واألخبار، واألحكام
يف واختلفوا فيه ما بعض عليهم أشكل ثم والخالفة، السلطة تتأيد وبه والدنيا، الدين
استهجان أو استحسان أو فعل أو قول من ملسو هيلع هللا ىلص النبي عن أُثر ما إىل فعمدوا تفسريه
عن رواها أو سمعها ممن األحاديث جمع همهم فأصبح اإلشكال، ذلك بها يستوضحون
صحيحها بني التفريق يف فاشتغلوا الروايات يف تباينًا فرأوا املتسلسل، باإلسناد سامعها
إىل ذلك فجرهم الحديث، أصحاب أخبار واستطالع األسانيد درس إىل فرجعوا وفاسدها،

فيها. األحاديث تلك تناولوا التي واألحوال املحدثني طبقات درس
غنموها، أو فتحوها التي البالد عىل األموال رضب يف أخذوا دولتهم قامت وملا
صلًحا، أو عنوة يكون أن بني الفتح، طريق باختالف ومقداًرا شكًال تختلف ورضائبها
األحكام فسدت وملا وتدوينها، واملغازي الفتوح أخبار تحقيق يف فبحثوا قوة، أو وأمانًا
الصحابة، من السلف أخبار وإيراد املواعظ ذكر من العلماء أكثر أمية، بني أيام يف

والتابعني. والصحابة النبي تاريخ ذلك من فاجتمع الراشدين، الخلفاء وخصوًصا
ذلك من فنشأ وتدبرها، العبارة فهم من فيه بد ال والسنة القرآن أحكام يف والنظر
وبإسناد القراءات، علم تولَّد بقراءته القراء واختالف وروايته نقله وبإسناد التفسري، علم
ثم الحديث، علوم تولدت واملحدثني الحديث طبقات بني والتفريق صاحبها إىل السنة
هذا بكيفية العلم يُفيد قانوني وجه عىل أصولها، من األحكام هذه استنباط من بد ال

الكالم. علم ثُم اإليمانية، فالعقائد الفقه ثم الفقه أصول علم وهو االستنباط،
إعرابهما العرب غري عىل أشكل وتفسريهما، والحديث القرآن تالوة إىل عمدوا وملا
وتعيني قواعدها وترتيب اللغة تدوين إىل فاضطروا فيهم، راسخة غري اللغة ملكة ألنَّ

األعاجم. من اللغة بعلوم املشتغلني أكثر كان ولذلك ألفاظها، معاني
التي قريش لغة عن البحث إىل دعاهم بها التلفظ وضبط األلفاظ معاني وتعيني
يف فاشتغلوا واألمثال، األشعار إىل ذلك يف التحقيق مرجع أنَّ رأيت وقد القرآن، بها ُكتب
ليدونوها وأمثالهم، وأقوالهم أشعارهم ونقلوا األعراب وخالطوا العرب، بادية إىل األسفار
باالطالع إال وأمثالهم أشعارهم معاني فهم يف مشقة فرأوا التحقيق، يف إليها ويرجعوا
بعلم عنه يعربون ما وهو كله، ذلك درس من بد لهم يكن فلم وآدابهم، أنسابهم عىل
فعمدوا تفاوتًا، بالغتها ويف اختالًفا روايتها يف ووجدوا األشعار، فهم يف واختلفوا األدب،

قبائلهم. وأخبار وأشعارهم وأماكنهم الشعراء طبقات يف البحث إىل
عىل يقفون مضاربهم يف العرب أفواه من والشعر اللغة التقاط يف الراحلون وكان
دونوا اللغة لتدوين عادوا فلما وغريها، واألنساب والخيل واألنواء كالنجوم علومهم، سائر
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وعثروا اللغة، علماء من غالبًا العلوم هذه أصحاب كان ولذلك العلوم، تلك من كثريًا أيًضا
النوادر. فألفوا ورودها يندر وأشعار ألفاظ عىل أيًضا

إىل مرجعه العلوم من اإلسالم صدر يف املسلمون به اشتغل ما أنَّ القول وجملة
ولذلك الدينية، عن فضًال واللسانية، األدبية العلوم عليه تدور الذي املحور فهو القرآن،

اإلسالمية. العلوم سميناها

واإلسالم والقرآن العرب (2-1)

مرتادفني، اللفظان وكان العرب، هم واملسلمون عربية، نهضة أمره أول يف اإلسالم كان
الخطاب بن عمر أمر الغاية هذه وألجل وبالعكس، املسلمني، أرادوا العرب قالوا فإذا
عرب. وهم مسلمني كلهم الجزيرة أهل وأصبح العرب، جزيرة من املسلمني غري بإخراج
هذا وتمكن العرب، أو اإلسالم تأييد تأييده ففي القرآن، وقوامه اإلسالم وأساس
يف فنشأ والفرس، الروم دولتي عىل وتغلبوا فتوحهم يف فازوا ملا الصحابة، يف االعتقاد
االعتقاد هذا وشاع القرآن، غري يُتىل وال العرب، غري يسود أن ينبغي ال أنَّه اعتقادهم
عليهم. األمم سائر نقمة إىل فيهم ذلك آل حتى فيه بالغوا وقد أمية، بني أيام يف خصوًصا
فرسخ قبله»1 كان ما يهدم اإلسالم «أنَّ العام االعتقاد كان فقد األول الصدر يف أما
قبله، كتاب لكل ناسًخا جاء ألنَّه القرآن؛ غري كتاب يف ينظر أن ينبغي ال أنَّه األذهان يف
الكلمة التحاد القرآن، غري املنزلة الكتب يف النظر عن يومئذ اإلسالمي الرشع نهى وقد
الكتاب أهل تصدقوا «ال القبيل: هذا من املأثورة األحاديث ومن به، األخذ عىل واجتماعها
ورأى واحد». وإلهكم وإلهنا إليكم، وأنزل إلينا أنزل بالذي آمنَّا وقولوا تكذبوهم، وال
آتكم «ألم قال: ثم وجهه يف الغضب تبني حتى فغضب التوراة من ورقة عمر يد يف النبي
التي األحاديث ومن اتباعي».2 إال وسعه ما حيٍّا موىس كان لو وهللا نقية؟ بيضاء بها
بينكم».3 ما وحكم بعدكم، ما ونبأ قبلكم، ما خرب فيه هللا «كتاب العهد: ذلك يف شاعت
كتب من قبله كان ما ومحو سواه، كتاب كل عن به االكتفاء عىل العزائم فتوطدت
مرصوغريها وأهرام كرسى إيوان هدم بعدئذ حاولوا كما والفرس، الروم دولتي يف العلم

قبله». ما يجبُّ «اإلسالم أيًضا: وُروي ج١، ٣٧ الزاهرة النجوم 1
.١٠٩ العلوم وأبجد ج١، ٢٥ الظنون وكشف ج١، ٣٦٤ خلدون ابن 2

ج١. ١٥٨ الفريد العقد 3
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أو اإلسكندرية مكتبة أحرقوا العرب إنَّ قيل: إذا غرو فال — السابقة الدول آثار من
القديم. العلم خزائن من غريها

وغريها اإلسكندرية مكتبة إحراق (3-1)

العلم كتب إليها جمعوا اإلسكندرية يف مكتبة امليالد قبل الثالث القرن يف البطالسة أنشأ
أحوال املكتبة هذه عىل وتواىل خربها، وسيأتي الحني، ذلك يف املتمدن العالم أقطار من
واملؤرخون ونهب، إحراق بني ضاعت وقد اإلسالمي، الفتح إىل الرومان أيام يف كثرية
بن عمرو إىل إحراقها ينسب من فمنهم ضياعها، كيفية يف مختلفون وغريهم العرب من
وأشهرها العربية، النصوص ببعض ذلك عىل ويستدلون الخطاب، بن عمر بأمر العاص
يجل من ومنم خليفة. وحاجي واملقريزي البغدادي اللطيف وعبد امللطي الفرج أبي أقوال
يف الفريق هذا جارى ممن كنَّا وقد ويضعفها، الروايات تلك يف ويطعن ذلك عن العرب
املتواصلة بمطالعاتنا لنا عرض ثم سنة، عرشة بضع منذ الحديث» مرص «تاريخ كتابنا
ييل فيما باسطوها نحن ألسباب األول، الرأي ترجيح اإلسالمي والتمدن اإلسالم تاريخ يف

فنقول: للحقيقة إجالء
القرآن، غري كتاب كل محو يف اإلسالم صدر يف العرب رغبة تقدم فيما رأيت قد أوًال:

الصحابة. مقدمي وترصيح النبوية األحاديث إىل باإلسناد
عىل مرص فتح عن كالمه عند امللطي الفرج ألبي الدول مخترص تاريخ يف جاء ثانيًا:
بن عمرو فتح أن إىل الغراماطيقي) (يحيى «وعاش نصه: ما العاص بن عمرو يد
فأكرمه العلوم من موضعه عرف وقد عمرو عىل ودخل اإلسكندرية، مدينة العاص
به، ففتن هاله، ما أنسة بها للعرب تكن لم التي الفلسفية ألفاظه من وسمع عمرو،
له قال ثم يفارقه، ال وكان فالزمه الفكر، صحيح االستماع حسن عاقًال عمرو وكان
املوجودة األصناف كل عىل وختمت اإلسكندرية بحواصل أحطت قد «إنك يوًما: يحيى
فقال به»، أوىل فنحن به لك انتفاع ال وما فيه، نعارضك فال انتفاع به لك فما بها،
فقال امللوكية». الخزائن يف التي الحكمة «كتب قال: إليه؟» تحتاج الذي «ما عمرو: له
الخطاب». بن عمر املؤمنني أمري استئذان بعد إال فيه آمر أن يُمكنني ال ما «هذا عمرو:
الكتب وأما …» فيه: يقول عمر كتاب عليه فورد يحيى، قول وعرفه عمر إىل فكتب
كان وإن غنى، عنه هللا كتاب ففي هللا كتاب يوافق ما فيها كان فإن ذكرتها، التي

52



اإلسالم بعد العرب علوم

العاص بن عمرو فرشع بإعدامها». فتقدم إليه، حاجة فال هللا كتاب يُخالف ما فيها
ستة مدة يف فاستنفدت مواقدها، يف وإحراقها اإلسكندرية حمامات عىل تفريقها يف

واعجب».4 جرى ما فاسمع أشهر،
هذه إحراق عن العرب يجلون الذين ولكن التباس، العبارة هذه نص يف وليس
جماعة جملتهم ويف الديني، التعصب إىل قائلها وينسبون الرواية هذه يف يطعنون املكتبة
إنَّ أقوالهم: وخالصة تجريحها، يف والكتب الرسائل ألفوا وقد اإلفرنج، مؤرخي من كبرية
وإنَّه العاص، بن عمرو إىل اإلسكندرية مكتبة حريق نَسب من أول هو املذكور الفرج أبا
للهجرة، السابع القرن أهل من وإنَّه لإلسالم، وتحقريًا للنرصانية تعصبًا ذلك فعل إنَّما
األكلريوس رتب يف وارتقى النرصانية عىل الفرج أبو وشبَّ وتنرص، يهوديٍّا أبوه وكان
وعربية وفارسية يونانية كتب من استخرجه الرسيانية يف تاريًخا ألف ثم األسقفية، إىل
قالوا: — الدول مخترص اه سمَّ العربية يف كتابًا التاريخ هذا من واستخلص ورسيانية،
ما وإنَّ الغاية». هذه إىل اإلفرنج عنه وتناقلها القصة، هذه فيه ذكرت كتاب أول «وهو
مؤرخي من خليفة وحاجي واملقريزي البغدادي اللطيف عبد أقوال من الشأن هذا يف جاء
وحاجي حرفيٍّا، اللطيف عبد عن نقل املقريزي ألنَّ مستقلة؛ مصادر تعترب ال املسلمني
يعتنوا لم اإلسالم صدر يف العرب أنَّ إىل أشار وإنَّما اإلسكندرية مدينة يذكر لم خليفة
من وجدوه ما أحرقوا أنَّهم «ويروى قال: حتى ورشيعتهم، بلغتهم إال العلوم من بيشء
كالمه عرض يف املكتبة حريق ذكر البغدادي اللطيف عبد وأنَّ البالد». فتوحات يف الكتب
أحرقها اإلسكندرية مكتبة أنَّ الرأي هذا أصحاب ويزعم تحقيق، بغري السواري عمود عن
ُكتَّاب وخصوًصا املسلمني مؤرخو لذكرها العرب أحرقها لو وأنَّها اإلسالم، قبل الرومان

ا.ه. واملغازي. الفتوح
باقيها احرتاق يمنع ال ذلك ولكن اإلسالم، قبل احرتق املكتبة هذه بعض أنَّ ننكر ال
كما رواها من أول الفرج أبو فليس الشأن هذا يف وردت التي النصوص أما اإلسالم، يف
وذكر وآثارها، مشاهدها عن طافمرصوكتب البغدادي اللطيف عبد فإنَّ بعضهم، توهم
الفرج أبا ألنَّ سنة؛ وعرشين ببضع الفرج أبو يولد أن قبل املكتبة لهذه العرب إحراق

املطبوعة النسخة وأما ١٦٦٣م، سنة أوكسفورد» «يف بوك طبعة من ١٨٠ صفحة الدول مخترص كتاب 4

نعلمه. ال لسبب كلها الجملة هذه منها حذفت فقد بريوت يف اليسوعيني اآلباء مطبعة يف
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للهجرة، السادس القرن أواخر يف مرص زار اللطيف وعبد (٦٢٢ه) ١٢٢٦م سنة ولد
صالحة، بقايا األعمدة هذه من السواري عمود حول أيًضا «ورأيت عبارته: نص وهاك
تحمل واألعمدة مسقوفة، كانت أنَّها حالها من ويظهر مكسور، وبعضها صحيح بعضها

حاملها. هو قبة عليه السواري وعمود السقف
دار وأنه بعده، من وشيعته أرسطوطاليس فيه يدرس كان الذي الرواق أنه وأرى
أحرقها التي الكتب خزانة كانت وفيها مدينته، بنى حني اإلسكندر بناها التي املعلم

عنه».5 ريضهللا عمر بإذن العاص بن عمرو
قائلها وثوق عىل تدل لكنَّها عرًضا، جاءت وقد مخترصة، البغدادي عبارة إنَّ نعم
عنه أخذ كالذي العرص، ذلك يف عليه ومعول به موثوق مصدر عن أخذها كأنَّه بصحتها،

الفرج. أبو
(تويف حياته أواخر يف العربية يف الدول» «مخترص كتابه أتم فقد الفرج أبو أما
يزيد ألنَّه الفتح؛ أخبار حيث من إال الرسياني تاريخه مخترص ليس وهو ٦٨٤ه). سنة
والعرب الروم علوم وتاريخ واملغول اإلسالم عن كثرية، بأخبار الرسيانية النسخة عىل
املكتبة إحراق ذكر فإغفال فقط، الفتح أخبار عن عبارة فهو الرسياني وأما وآدابهم،
توهم كما املتأخرين بعض فيه ه دسَّ أو العربية، النسخة يف دخيل أنَّه عىل يدل ال فيه
أدخلها التي والعرب الروم بآداب يتعلق ألنَّه العربية؛ النسخة يف ذكر وإنما بعضهم،

تقدم. كما النسخة هذه يف املؤلف

مسلم مؤرخ عن الرواية تلك نقل املذكور الفرج أبا أنَّ والتنقيب بالبحث لنا تبنيَّ وقد
إبراهيم بن يوسف بن عيل الحسن أبو الدين جمال وهو سنة، أربعني بنحو قبله تويف
٥٦٥ سنة مرص صعيد من قفط يف ولد األكرم، بالقايض املعروف حلب وزير القفطي،
نسخة عىل عثرنا الحكماء، تراجم يف كتاب املذكور وللقايض ٦٤٦ه، سنة حلب يف وتويف
يحيى ترجمة أثناء يف فيها وقرأنا ١١٩ه، سنة مكتوبة املرصية الكتب دار يف خطية منه
هذه تاريخ عن يشء وفيه منه، تفصيًال وأكثر الفرج أبي كالم معنى يف كالًما النحوي

قوله: نص وإليك إنشائها، منذ املكتبة

.٢٨ واالعتبار اإلفادة 5
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ودخل واإلسكندرية، مرص العاص بن عمرو فتح أن إىل النحوي) (يحيى «وعاش
فأكرمه النصارى، مع له جرى وما واعتقاده العلم من موضعه عرف وقد عمرو عىل
يف أيًضا كالمه وسمع فأعجبه، التثليث إبطال يف كالمه وسمع موضًعا، له ورأى عمرو
التي الفلسفية ألفاظه من وسمع املنطقية حججه من وشاهد به، ففتن الدهر، انقضاء

هاله. ما أنسة بها للعرب يكن لم
له قال ثم يفارقه، ال وكاد فالزمه الفكر صحيح االستماع حسن عاقًال عمرو وكان
املوصوفة األجناس كل عىل وختمت اإلسكندرية بحواصل أحطت قد «إنك يوًما: يحيى
أوىل فنحن به لك نفع ال ما وأما فيه، أعارضك فال انتفاع به لك ما فأما بها، املوجودة
يف الحكمة «كتب قال: إليه؟» تحتاج الذي «وما عمرو: له فقال عنه». باإلفراج فأمر به،
بها». لكم نفع وال إليها محتاجون ونحن عليها الحوطة أوقعت وقد امللوكية، الخزائن

قصتها؟» وما الكتب؟ هذه جمع «ومن له: فقال
حبب ملك ملا اإلسكندرية ملوك من فيالدلفوس بطولوماوس «إن يحيى: له فقال
فجمعت خزائن، لها وأفرد بجمعها وأمر العلم كتب عن وفحص والعلماء، العلم إليه
وتحصيلها جمعها يف باالجتهاد إليه وتقدم (زمرية) مرة بابن يعرف رجًال أمرها ووىلَّ
كتاب ألف خمسون مدٍة يف ذلك من واجتمع ففعل، تجارها وترغيب أثمانها يف واملبالغة
يف بقي أترى لزمرية: قال عدتها وتحقق باجتماعها امللك علم وملا كتابًا، وعرشون ومائة
السند يف يشء الدنيا يف بقي قد زمرية: له فقال عندنا؟ يكن لم ما العلم كتب من األرض
وقال ذلك من امللك فعجب الروم، وعند واملوصل وبابل واألرمان وجرجان وفارس والهند
محروسة تزل لم الكتب وهذه مات، أن إىل ذلك عىل يزل فلم التحصيل، عىل دم له:

هذا». وقتنا إىل وأتباعهم امللوك من األمر ييل من كل يراعيها محفوظة
إال بأمر آمر أن يمكنني «ال له: وقال منه وعجب يحيى ذكره ما عمرو فاسكثر
الذي يحيى بقول وعرَّفه ُعمر إىل وكتب الخطاب» بن عمر املؤمنني أمري استئذان بعد
التي الكتب «وأما فيه: يقول عمر كتاب عليه فورد فيها، يصنعه الذي ما واستأذنه ذكر
ما فيها كان وإن غنى، عنه هللا كتاب ففي هللا كتاب يوافق ما فيها كان فإن ذكرتها
يف العاص بن عمرو فرشع بإعدامها». فتقدم إليها، حاجة فال تعاىل هللا كتاب يخالف
يؤمئذ الحمامات عدة وذكرت مواقدها، يف وإحراقها اإلسكندرية حمامات عىل تفريقها
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انتهى واعجب».6 جرى ما فاسمع أشهر، ستة مدة يف استنفدت أنها فذكروا وأنسيتها،
القفطي. ابن كالم

القفطي ابن قول نقل الفرج أبا أنَّ لك يتضح الفرج أبي بكالم الفقرة هذه وبمقابلة
كتابه يف العلمية زياداته من كثريًا نقل الفرج أبا أنَّ لعلمت الكتابني قرأت ولو مختًرصا،
منقولة العبارة فإنَّ الحجاج،7 طبيب ثيادوق عن ككالمه القفطي، ابن كتاب عن العربي

حرفيٍّا. الحكماء تراجم عن
املصدر نفس أنَّه والغالب القفطي، ابن عنه نقل الذي املصدر يف البحث علينا بقي
ألنه سابقه؛ اللطيف وعبد متعارصين كانا ألنهما البغدادي؛ اللطيف عبد عنه نقل الذي
ما جملة يف املصادر تلك ضاعت قد الحظ لسوء ولكن ٦٢٩ه، سنة وتويف ٥٥٧ سنة ولد

العرب. مؤلفات من ضاع
الفالسفة أخبار عن الفهرست كتاب يف النديم ابن ذكره ما تدبرنا إذا أننا عىل
التي املصادر جملة يف أنَّ لنا يتضح اإلسكندرية، مكتبة إنشاء حكاية من الطبيعيني
اليونان أخبار يف يبحث كان الراهب، إسحاق اسمه لرجل تاريًخا الرواية تلك عنها نقلت

وآدابهما. والرومان
نصه: وهاك زمرية، يد عىل اإلسكندرية مكتبة إنشاء خرب عنه نقلوه ما جملة ومن
ووىلَّ العلم كتب عن فحص ملك ملا اإلسكندرية ملوك من فيالدلفوس بطولوماوس «إنَّ
كتاب ألف وخمسني أربعة — حكى ما عىل — ذلك من فَجمع بزمرية، يعرف رجًال أمرها
والهند السند يف كثري يشء الدنيا يف بقي قد امللك أيها له: وقال كتابًا، وعرشين ومائة
القفطي، ابن عبارة نفس وهي الروم»،8 وعند واملوصل وبابل واألرمان وجرجان وفارس
ما ولوال سواه، عن حريقها وأخذ املذكور، إسحاق عن املكتبة إنشاء أخذ أنَّه فالظاهر
يقل لم وظنناه بوجوده، علمنا ملا الفالسفة أمر من الراهب إسحاق عن النديم ابن نقله
عمرو. يد عىل اإلسكندرية مكتبة حريق عن شيئًا يذكروا لم املسلمني ظننا كما شيئًا

لتعصب الفرج أبو يختلقها لم اإلسكندرية مكتبة إحراق حكاية أنَّ تقدم مما فيؤخذ
املسلمني، قضاة من قاض وهو القفطي ابن عن نقلها هو بل بعده، أحد دسها وال ديني،

«خط». الحكماء تراجم 6
.١٩٤ بريوت طبعة الدول مخترص 7

.٢٣٩ الفهرست 8
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والهندسة والنجوم واملنطق واألصول والنحو واللغة القرآن وعلوم والحديث بالفقه عالم
وكانوا يوصف، ال ما الكتب من جمع محتشًما صدًرا وكان والتعديل، والجرح والتاريخ
من يحب يكن ولم دينار، ألف خمسني تساوي مكتبته وكانت اآلفاق، من إليه يحملونها
بمكتبته فأوىص ولًدا يخلف ولم بالكتب، غرامه عن غريبة حكايات وله سواها، الدنيا
جملتها ويف واللغة، والنحو التاريخ يف عديدة مؤلفات وله حلب، صاحب الدولة لنارص
«تراجم وكتاب مجلدات،9 ستة يف الدين» صالح أيام إىل ابتدائها من مرص أخبار «كتاب
مصدر عن أخذا البغدادي اللطيف وعبد القفطي ابن وأن بصدده. نحن الذي الحكماء»

ضائع.
أنَّهم والغالب سبب، من له بد فال الحادثة هذه ذكر من الفتح كتب خلو وأما
قدر ومعرفتهم بالعلم املسلمني واشتغال اإلسالمي التمدن نضج بعد حذفت ثم ذكروها
سببًا لذلك لعل أو فحذفوه، الراشدين الخلفاء عرص يف ذلك حدوث فاستبعدوا الكتب،

الفرج. أبي رواية صدق عندنا ترجح فقد حال أي وعىل آخر،
عىل وغريها فارس مكتبات إحراق خرب املسلمني تواريخ من كثرية أماكن يف ورد ثالثًا:
بقوله: األقدمني علوم عن عرضكالمه يف الظنون كشف صاحب لخصها وقد اإلجمال،
إىل وقاص أبي بن سعد كتب كتبهم، من وأصابوا فارس بالد فتحوا ملا املسلمني «إنَّ
هللا (ريض عمر إليه فكتب للمسلمني، وتنقيلها شأنها يف يستأذنه الخطاب بن عمر
منه، بأهدى تعاىل هللا هدانا فقد هدى فيها ما يكن فإن املاء، يف «اطرحوها أن عنه)
علوم فذهبت النار، يف أو املاء يف فطرحوها تعاىل» هللا كفانا فقد ضالًال يكن وإن

فيها».10 الفرس
الكتب من وجدوا ما أحرقوا «إنَّهم وعلومهم: اإلسالم أهل عن كالمه أثناء يف وجاء
ابن أشار وقد عنه، الظنون كشف صاحب نقل أصل من بد وال البالد»،11 فتوحات يف
عند بمحوها عنه) (ريضهللا عمر أمر التي الفرس علوم «فأين بقوله: ذلك إىل خلدون

الفتح».12

ج٢. ٩٦ الوفيات فوات 9

ج١. ٤٤٦ الظنون كشف 10

ج١. ٢٥ الظنون كشف 11

ج١. ٣٢ خلدون ابن 12
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فكان فيه، نكاية أو عدو من تشفيًا العصور تلك يف شائًعا كان الكتب أحراق إنَّ رابًعا:
فارسية بكتب طاهر بن هللا عبد فعل كما غريها، كتب يحرقون ملة أو شيعة كل أهل
عليه عرضت وقد املجوس، مؤلفات من ٢١٣ه) (سنة أيامه إىل باقية تزال ال كانت
كتب من شيئًا وجد من أنَّ األطراف إىل وبعث املاء، يف بإلقائها أمر حقيقتها تبني فلّما

فليعدمه.13 املجوس
خزائنها يف كانت التي العلم كتب بإلقاء أمر ٦٥٦ه سنة بغداد الترتي هوالكو فتح وملا
بكتب الفتح ألول املسلمون فعله بما زعمهم يف مقابلة عنه، يُعّرب ال شيئًا وكانت بدجلة،
املعالف وطواالت الخيول إسطبالت الكتب بتلك بنى إنه آخرون: وقال وعلومهم،14 الفرس

السنة. أهل من انتقاًما أغرقها أنَّه واألرجح اللَِّبن،15 عن عوًضا
بأمر مكتبتها أحرقوا الصليبية الحروب أثناء يف الشام طرابلس اإلفرنج فتح وملا
بإحراق فأمر القرآن، من كثرية نسخ فيها غرفة دخل قد وكان جيل، سنت برترام الكونت
بمكتبات ذلك نحو األسبان وفعل مجلد،16 ماليني ثالثة زعمهم عىل وفيها كلها املكتبة

عرش. الخامس القرن أواخر يف املسلمني أيدي من استخرجوها ملا األندلس
وإحراق القديمة املعابد هدم يعدون كانوا العصور تلك يف األديان أصحاب إنَّ خامًسا:
تنرصوا حاملا الروم فأباطرة الجديدة األديان تأييد يف السعي قبيل من أصحابها كتب
خلفاء وكان وغريها، الكتب من فيها بما وإحراقها مرص يف األوثان هياكل بهدم أمروا
ما كثريًا واملعتزلة كتبهم، أحرقوا الفلسفة وأهل املعتزلة اضطهاد أرادوا إذا املسلمني
يتعقبون والخلفاء ا رسٍّ ويجتمعون فيسترتون القتل خطر تحت ذلك يتجنبون كانوا
محمود السلطان فعله ما القبيل هذا من الحوادث أشهر ومن كتبهم، ويحرقون آثارهم
وأحرق املعتزلة ونفى الباطنية قتل فإنَّه ٤٢٠ه، سنة وغريها الري فتح ملا الغزنوي

والنجامة.17 واالعتزال الفالسفة كتب

.Brown’s Lit. Hist. of Persia, 347 13

ج٥. و٥٤٣ ج٣ ٥٣٧ خلدون ابن 14
.١٢٧ الساعي ابن 15

ج٢. ١٢٨ خلكان وابن ،Gibbon’s Roman Empire II, 505 16

ج٤. ٤٧٨ خلدون ابن 17
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أنفسهم، تلقاء من كتبهم أحرقوا املسلمني أئمة من جماعة اإلسالم تاريخ يف سادًسا:
يوًما بقلبه فخطر للناس جلس التعلم من فرغ ملا فإنَّه الحواري، أبي بن أحمد منهم
«ِنْعَم قال: ثم ساعة يبكي فجلس الفرات شط إىل كتبه فحمل الحق قبل من خاطر
كتبه. فغسل محال» بالدليل فاالشتغال باملدلول ظفرت ا فلمَّ ربي، عىل يل كنت الدليل
كتبه كانت العالء بن عمرو أبا وأنَّ كتبه، بدفن أوىص أنَّه الثوري سفيان عن وذكروا

وأحرقها.18 تنسك ثم السقف إىل بيت ملء
الصدر يف القديمة العلم كتب من عليه عثروا ما أحرقوا العرب أنَّ تقدم مما فريجح
أضعاف العالم عىل عوضوا بالعلوم واشتغلوا سلطانهم تأيد فلما لإلسالم، تأييًدا األول

سرتى. كما أحرقوه، ما

والعلم واإلسالم الرومان (4-1)

هم يشتغلوا لم تمدنهم إبان يف حتى «أنهم املطاعن من العرب به يرمى ما جملة من
لسلطانهم، الخاضعة األمم من وغريهم الفرس به املشتغلون كان وإنما العلم، يف أنفسهم
أنفسهم هم كانوا فقد القديم، التمدن دول من وغريهما والرومان اليونان بخالف
علومهم فأكثر العرب وأما عنهم، الناس تناقلها علوًما وضعوا وقد بالعلم، يشتغلون

سواهم». عن منقولة
يقابلوا أن والصواب العرب، ودولة الرومان دولة بني يقابلون القول هذا فأصحاب
دولة رومية أهل أسس كما اإلسالم دولة أسسوا العرب ألنَّ واإلسالم؛ الرومان بني
كما اإلسالم، أمة منهم فتألف بالعرب اختلطوا كثرية أمم اإلسالم دين يف ودخل الرومان،
الرومان. ة بأمَّ تُعرف واحدة أمة وصارت رومية أهل فتحها التي املمالك شعوب اختلطت
من واألدب بالعلم اشتغاًال أكثر املسلمني رأينا والرومان اإلسالم بني قابلنا فإذا
أهل من يكونوا لم الرومان من به املشتغلون اليونان، عن العلم نقال كليهما ألنَّ أولئك؛
والسبب العرب، جزيرة أهل من كلهم يكونوا لم املسلمني من به املشتغلني أنَّ كما رومية،
اإلسالمية اململكة شعوب اجتماع وعدم الرومان، باسم الرومانية اململكة شعوب اجتماع يف
اندماجهم يمكن فلم الحضارة، يف عريقون أهلها بالًدا فتحوا العرب أنَّ العرب، باسم

ج١. ١٢٣ والتبيني والبيان ج١، ٤٠ الظنون كشف 18
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الثالث) (الجزء اإلسالمي التمدن تاريخ

أنفسهم تفضيل يف العرب ومبالغة املذاهب، تفرق ذلك عىل ساعد وقد جنسياتهم، وضياع
لسلطانهم. الخاضعة األمم من سواهم عىل

االقتدار من فطرتهم يف ملا والفلسفة، العلم واضعو أنَّهم يف جدال فال اليونان أما
املرصيني من بعضها أخذوا أسس عىل وفلسفتهم علمهم بنوا قد كانوا وإن — ذلك عىل
يفضلون فهم واضعني، يعدون ولكنهم — وغريهم الكلدان من اآلخر والبعض القدماء،
الرشائع؛ وسن الحكومات إنشاء يف منهما أضعف ولكنهم القبيل، هذا من والعرب الرومان
متفرقة صغرية دوًال كانوا وإنما ثابتة، حكومة نظموا وال دولتهم أمر يطل لم اليونان ألنَّ

ويتنافسون. ويتنافرون يتنازعون
نظموا ولكنهم فيهما، زادوا وقلَّما اليونان، عن والفلسفة العلم أخذوا الرومان إنَّ ثم
اليونان، يستطعه لم مما عظيمة دولة ونظموا والقوانني، الرشائع ووضعوا الحكومة
جمعوا فقد العرب وأما وخيال، تصور أهل واليونان وسلطان، فتح أهل فالرومان
بعيدة دولة أنشأوا فإنَّهم ولذلك وخيال؛ تصور وأهل وسلطان فتح أهل ألنَّهم الَحَسنتني؛
واستبقائه اليونان عن العلم بنقل يكتفوا ولم (الفقه) والنظم الرشائع ووضعوا األطراف،
علوم من نقلوه وبما وعقولهم، قرائحهم نتائج من فيه وزادوا درسوه هم بل حاله، عىل
اإلسالمية العلوم من أنفسهم هم وضعوه ا عمَّ فضًال وغريهم، والكلدان والهند الفرس

ذلك. يف اإلفاضة محل هنا وليس الشعر، قريحة من فيه تفردوا وما واللسانية

العجم أكثرهم اإلسالم يف العلم َحَمَلُة (5-1)

والعلوم اإلسالمية، العلوم صنفان: اإلسالمي التمدن يف حدثت التي العلوم أنَّ تقدم قد
قاموا العرب أنَّ سببه املسلمني، من العرب غري يف اإلسالمية العلوم فتغلب الدخيلة.
نرش إىل الدعوة بدء يف همهم فانرصف أميون، بادية أهل وهم الفتوح وفتحوا باإلسالم
القرآن، إىل العلم من حاجتهم كانت وإنَّما علم. إىل يحتاج ال مما دولتهم وإنشاء دينهم
عىل يمِض ولم بالتلقني. ويتناقلونه يستظهرونه وكانوا اإلسالم، إىل به الناس يدعون
وإفريقية وفارس ومرص والعراق الشام فتحوا حتى سنة وعرشون بضع الدعوة ظهور
امللك ذلك إىل بالنظر قليلني وكانوا الفاتح، الجند هم يومئذ (العرب) واملسلمون وغريها،

والفتن. الحروب يف منهم قتل عمن فضًال الواسع،
شؤونها. وتدبري أهلها وحماية اململكة تلك بحفظ مطالبني كانوا فقد ذلك ومع
انرصفت الخيالية لفطرتهم ونظًرا والحكومة. الجند يف بالرئاسة االشتغال همهم فأصبح
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— جاهليتهم يف آدابهم وهي — واألمثال والخطابة بالشعر االشتغال إىل قرائحهم
بالفروسية البدنية الرياضة أسباب عىل املثابرة مع إتقانها عىل أبنائهم وتحريض
لئال التحرض يخافون وأصبحوا الدين، ونرش الفتح عىل أعانهم مما بالخيل، والعناية

وجامعتهم. بنشاطهم يذهب
خفي، طرف من اإلسالم مستقبل إىل نظر الخطاب بن عمر العظيم رجلهم وكأنَّ
األمصار يف العرب تفرق ملَّا السبب ولهذا الحضارة، بأسباب واالشتغال الزرع من فمنعهم
كتابه: نص وهاك أيًضا، السباحة يمارسوا أن عمر إليهم كتب البحار، ألخطار وتعرضوا
من وحسن املثل من سار ما ورووهم والفروسية، السباحة أوالدكم فعّلموا بعد «أما

الشعر».19
كان وتدوينه، القرآن جمع عىل الخلفاء وأزمع القراءات، واختلفت اللغة فسدت وملا
الفرس، من وأكثرهم املوايل وهم العرب، غري املسلمني من حفظه عىل املتهافتني أكثر
«لو النبوية: األحاديث ومن ذلك، لهم يعرفون العرب وكان وعلم، تمدن أهل يومئذ وكانوا
األخرى الجهة من الفرس وكان فارس»،20 أهل من قوم لناله السماء بأكناف العلم تعلق
بالعلم إليهم يتقربون فجعلوا الفتح، وهيبة والنبوة بالسيادة عليهم مزية للعرب يرون
وحفظه القرآن قراءة عن عبارة دولتهم أوائل يف وهو — اإلسالم حال تتطلبه ما عىل
واملحدثني والقراء الحفاظ أكثر كان لذلك — وحفظه وإسناده الحديث وجمع وتفسريه
من يكون أن فيه فاألغلب العرب من أحد فيهم كان وإذا العجم، من واملفرسين والفقهاء
من كان ولكنه عربيٍّا كان فقد كاألصمعي الفتح، يف لها شأن ال التي الصغرى القبائل

الشعراء: بعض يقول وفيها بالخساسة املوصوفة باهلة قبيلة

ال��ن��س��ب ذاك ل��ؤم م��ن ال��ك��ل��ب ع��وى ب��اه��ل��ي ي��ا ل��ل��ك��ل��ب ق��ي��ل ل��و

الحديث رواة أقدم من منبه بن فوهب العرب، غري من كانوا األكثرين أنَّ عىل
العلماء، سائر ذلك عىل وقس ديلمي، القارئ ونافع األصل، فاريس وهو التفسري وأصحاب
وعطاء بالبرصة، سريين بن ومحمد الحسن، أبي بن الحسن وأقدمهم الفقهاء أكابر فمن

ج١. ٢١٣ والتبيني البيان 19
ج١. ٤٧٨ خلدون ابن 20
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أسلم بن وزيد مكة، يف يسار بن وسليمان جبري ابنا وسعيد ومجاهد رباح أبي بن
يف الزناد أبي وابن الرأي وربيعة املدينة، يف نجيح أبي ابن ونافع املنكدر بن ومحمد
أخرى، أماكن يف وغريهم الشام، يف ومكحول اليمن، يف منبه وابن وابنه وطاوس قباء،

العرب.21 غري املسلمني أي املوايل من وكلهم
ذلك إىل أحوج العجم كان ألفاظها، وجمع قواعدها ضبط إىل اللغة فساد دعا وملا
فاشتغل األلفاظ، وحفظ القواعد تعلم عن الفطرية بملكته العربي الستغناء العرب، من
ديلمي، وهو الراوية كحماد منهم، واللغة األدب علماء أكثر وكان اللغة بعلوم األعاجم
معناهم. يف من أو الفرس من وغريهم والزجاج والفاريس واألخفش وسيبويه والخليل

العرب غري هم للعرب بها فاملشتغلون والفلسفة العلم وهي الدخيلة العلوم أما
العربية، إىل والهند والفرس اليونان كتب نقل أرادوا ملا العباسيني ألنَّ املسلمني؛ وغري
وأكثرهم لنقلها، وغريهم والفرس والرسيان الكلدان من األلسنة هذه عاريف استخدموا

سيجيء. كما النصارى من
قدمناها، التي لألسباب والسياسة بالرئاسة دولتهم أول يف العلم عن اشتغلوا فالعرب
فيهم فتولد العباسية، الدولة أوائل إىل سياستها وأوىل وحاميتها الدولة أهل هم زالوا وما
الرئاسة وأهل — الصناعات جملة من صار ألنه العلم؛ انتحال من األنفة األجيال بتوايل
التعليم أو اللغة يف يشتغل عربيٍّا رأوا إذا وكانوا — واملهن الصناعات من يستنكفون
أن للقريش ينبغي «ليس أقوالهم: ومن املوايل»، بصناعات يشتغل «إنه وقالوا: عابوه
القول». من والشذر فالنتف ذلك غري وأما األخبار، علم إال العلم من يشء يف يستغرق
«أف فقال: سيبويه كتاب يقرأ وهو أسيد بن عتاب ولد من بفتى قريش من رجل ومر

املحتاجني».22 وهمة املتأدبني علم … لكم
العرب نعد ال أننا عىل مسلمون، وهم اإلسالمية بالعلوم املوايل اشتغال من بأس وال
باملصاهرة واملماليك باملوايل الختالطهم خلًصا عربًا العباسية الدولة يف تحرضوا الذين
هذا إىل وسنعود العرب، غري من أمهاتهم أكثر فإنَّ الخلفاء حتى واملساكنة، واملعارشة

آخر. جزء يف البحث

ج٢. ٧٤ الفريد العقد 21
ج١. ١٥١ والتبيني البيان 22
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اإلسالم يف العلم تدوين (6-1)

تذهب لئال العرب، عىل الحضارة يخافون كانوا الراشدين الخلفاء إنَّ تقدم: فيما قلنا
كانت اإلسالم أوائل يف علومهم ألنَّ الكتب؛ تدوين من منعوهم ولذلك وبداوتهم، بنشاطهم
املراجعة ولسهولة االختالف لقلة ونظًرا األحاديث، ورواية والتفسري القرآن عىل مقصورة
يف كانوا الرشيعة، صاحب من عهدهم لقرب والتابعني، الصحابة ثقات من واالستفتاء
النبي استأذن أنَّه الخدري سعيد أبي عن روي مما ويستدل العلوم. تلك تدوين عن غنى
ضل «إنَّما وقال: الكتابة عن نهى أنَّه عباس ابن عن وروي له، يأذن فلم العلم كتابة يف
أن أريد كتابًا كتبت «إني فقال: عباس ابن إىل رجل وجاء بالكتابة». قبلكم كان من
ذلك؟» فعلت «ملاذا له: وقيل باملاء، ومحاه منه أخذه عليه عرضه فلما عليك» أعرضه
عارض للكتاب فيعرض الحفظ، وتركوا الكتابة عىل اعتمدوا كتبوا إذا «ألنَّهم فقال:

تغيريه. يمكن ال واملحفوظ ويغري وينقص فيه يزاد الكتاب وإن علمهم»،23 فيفوت
كبارهم، من جماعة به وتمسك والتابعني، الصحابة يف فاشيًا االعتقاد هذا وكان
الناس ليبقى ذلك يفعلون كانوا ولعلهم — واستنكفوا أبوا علمهم تدوين ُسئلوا إذا وكانوا
يكتب أن — التابعني أعالم من وهو — جبري بن سعيد رجل سأل رأًسا، إليهم حاجة يف

ذلك».24 من إيلَّ أحب شقي يسقط «ألن وقال: فغضب القرآن تفسري له
عربية كانت دولتهم ألنَّ البداوة؛ إىل يشتاقون وهم أمية بني عرص العرب فقىض
العلم يتناقلون واملسلمون للهجرة الثاني القرن وبعض األول القرن فانقىض بدوية،
أبو وكان بيانها، سيأتي ألسباب القرآن غري يدونوا ولم الحفظ، عىل ويعتمدون بالتلقني،

هللا؟»25 رسول يفعله لم أمًرا أفعل «كيف وقال: وتدوينه جمعه عن توقف قد بكر
كانوا فقد واألمثال واألخبار واألشعار والحديث التفسري من ذلك خال ما أما
حافًظا بعضهم يكون وقد يكتبون، ال ولكنَّهم يقرأون وأكثرهم صدورهم، يف يتناقلونها

يقرأون. وال ويخطبون يشعرون الجاهلية: يف شأنهم كان كما يقرأ، ال وهو ومفًرسا

ج١. ٢٥ الظنون كشف 23

ج١. ٢٠٥ خلكان ابن 24
.٣٢٤ الفهرست 25
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الفتن وحدثت األقطار يف الصحابة وتفرقت األمصار، واتسعت اإلسالم انترش فلما
والفقه الحديث تدوين إىل اضطروا الكرباء، إىل والرجوع الفتاوى وكثرت اآلراء واختلفت
القواعد وتمهيد واالستنباط، واالجتهاد واالستدالل النظر يف واشتغلوا القرآن، وعلوم
إىل ورجعوا التدوين إىل فعمدوا مستحبّا ذلك فرأوا والفصول، األبواب وترتيب واألصول
صيد «العلم وقوله: بالكتابة»،26 العلم «قيدوا قوله: وهو مالك بن أنس رواه حديث

قيد».27 والكتابة
الكتاب يستكتبون فكانوا بأيديهم، التدوين من يستنكفون ذلك مع ظلوا أنَّهم عىل
عىل يكتب والتلميذ الفقه أو املحدث يتكلم أن وذلك اإلمالء، بطريق دروسهم يلقون أو
شيخنا أماله «مجلس بقوله: القائمة أول يف املستميل فيبدأ الكاغد، أو القرطاس أو الرق
حديثًا كان سواء بإسناده املميل يورد ثم التاريخ، ويذكر كذا» يوم يف كذا بجامع فالن
وغريها العرب أشعار وأورد ه، فرسَّ التفسري إىل يحتاج غريب فيه كان وإذا خربًا، أو
قولهم معنى وهذا يختاره،28 ما عىل إسناد بغري أو بإسناد اللغوية الفوائد أو بأسانيدها،

الفنون. من أماله ما أي اللغوي، أو فالن املحدث «أمايل»
والتعويل الحفظ عىل النَّاس يحرضون — بالتأليف اشتغالهم بعد حتى — وظلوا
الغريبة األلفاظ من فيه ملا الشعر، ثم الدين علم ذلك إىل العلوم أحوج وكان السماع، عىل
الكتابة ألنَّ واملياه؛ واملواضع والنبات الشجر وأسماء الوحيش والكالم املختلفة واللغات
بني قرأته أنت إذا الهذليني شعر يف تفرق فال نقط، بال كانت لإلسالم األوىل القرون يف
صوره تتشابه مما أمثالهما تمييز يف بمعرفتك تثق وال موضعان. وهما و«ساية» «شابة»
أفرد الدير ذات «بأسفل ذؤيب: ابن شعر يف األصمعي عىل يوًما وقرئ إعجام. بدون
ذات هي إنما … القارئ أيها ضاللك «ضل القارئ: حرضمجلس أعرابي فقال جحشها»
املعذل شعر يرى ومن بعد. فيما بذلك األصمعي فأخذ عندنا» ثنية وهي (بالباء) الدبر

الفرس: وصف يف

ج١. ١٦١ والتبيني البيان 26
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ع��م��ردا ال��ع��ن��ان ف��ي س��ب��ًدا ي��ص��رف غ��الم��ه ك��أن ج��واًال ال��س��ح م��ن

الذئب؟ وهو يد السِّ إىل الذهن النرصاف بالياء، «ِسيًدا» يقرأ وال تنقيط بال كان إذا
البيت.29 هذا قرأوا الذين أكثر ذلك يف أخطأ وقد

الكتابة أنَّ مع القرآن، غري مدَّون كتاب عندهم وليس قرن زهاء املسلمون فظل
النحو وعلماء الحديث ورواة القرآن مفرسي من جماعة نبغ وقد يومئذ، شائعة كانت
أو القرآن لكتابة مستخدمة العربية الكتابة كانت وإنَّما ورواته، الشعر وناظمي واللغة
إىل الدواوين انتقلت أن بعد الحكومة دفاتر يف الحساب ولتدوين القواد، إىل الرسائل
بعضها ن ُدوِّ وربما الصدور، يف وتُحفظ بالسماع تتناقل فكانت العلوم سائر أما العربية،

عندهم. معروًفا يكن فلم الكتب تأليف وأما مرتبة، غري صحف يف
إنَّه بعضهم: فقال اإلسالم، يف الكتب صنف َمن أول يف املسلمني مؤرخو واختلف
أي عىل يخرجوا ولم ذلك، غري غريهم وقال ١٥٥ه،30 سنة املتوىف البرصي جريج ابن
— والتفسري القرآن بعد — ُدّون ما أول وأنَّ للهجرة، الثاني القرن أواسط عن حال
العلوم من دونوه ما أول وأنَّ قرن، بنصف ذلك قبل ألَّف من رأينا ولكننا الحديث.
املتوىف جبري بن مجاهد تفسري التفاسري من به علمنا ما وأقدم التفسري، القرآن بعد
إلينا وصل ما وأقدم املغازي، وخصوًصا التاريخ تدوين يف اشتغلوا ثم ١٠٤ه.31 سنة
والقصص األخبار صاحب منبه بن وهب ألفه كتاب املوضوع هذا يف كتبهم من خربه
املتوجة امللوك يف كتابًا فألَّف باليمن، املولدين الفرس أبناء من وهو ١١٦ه، سنة املتوىف
وأثنى بنفسه شاهده إنَّه خّلكان: ابن قال وقصصهم، وأشعارهم وأخبارهم حمري من
ثم ١٤١ه،33 سنة املتوىف الّزهري شهاب بن مسلم بن ملحمد املغازي كتاب ثم عليه،32
ُجريج ابن فصنف للهجرة، الثاني القرن أواسط يف والفقه الحديث يف املسلمون ألَّف
الفقه يف حنيفة أبو وألَّف بالبرصة، وغريهما سلمة بن وحماد َعروبة أبي بن وسعيد بمكة

.٢٠ قتيبة البن والشعراء الشعر 29
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ثم وغريهم،34 باملدينة، املوطأ جمع ومالك الشام، يف األوزاعي وصنف الكوفة، يف والرأي
سيأتي. كما ذلك بعد التآليف تكاثرت

العربي الخط (7-1)

تاريخه (أ)

مع اإلسالم، ُقبيل إال الكتابة يعرفون كانوا أنَّهم عىل يدل ما بالحجاز العرب آثار يف ليس
تلك وأشهر كثرية، كتابية نقوًشا خلفوا العرب من بأمم وجنوبًا شماًال ُمحاطني كانوا أنَّهم
النبطي، بالحرف كتبوا الشمال يف واألنباط املسند، بالحرف كتبوا اليمن يف حمري األمم
أو الحجازيني أنَّ ذلك يف والسبب والبلقاء، حوران ضواحي يف اآلن إىل باقية وآثارهم

الحرضية. الصناعات من والكتابة طباعهم، عىل غالبة البداوة كانت ُمرض عرب
بأخالق تخلقوا اإلسالم ُقبيل الشام أو العراق إىل منهم رحلوا الذين بعض أنَّ عىل
العربية يكتب وبعضهم فعادوا االستعارة، سبيل عىل منهم الكتابة واقتبسوا الحرض،
ما إىل عندهم ظال والرسياني النبطي ولكنَّ الرسياني، أو العرباني أو النبطي بالحرف
الخط الثاني وعن (الدارج) النسخي الخط األول عن فتخلف اإلسالمية، الفتوح بعد
إىل نسبة الحريي اإلسالم قبل ى يُسمَّ الكويف الخط وكان الكوفة، مدينة إىل نسبة الكويف

بجوارها. الكوفة املسلمون وابتنى اإلسالم قبل العراق عرب مدينة وهي الحرية،
الرسياني، الخط من أقالم ببضعة يكتبون كانوا العراق يف الرسيان أنَّ ذلك ومعنى
فاقتبسه املقدس،35 الكتاب أسفار به يكتبون كانوا «السطرنجييل» يسمونه قلم جملتها يف
تخلف وعنه عندهم، النهضة تلك أسباب من وكان اإلسالم، قبل األول القرن يف العرب

اآلن. إىل متشابهان وهما الكويف الخط
رجًال أنَّ وذلك — نقلوه األنبار أهل أنَّ واألشهر العرب، بالد إىل نقله فيمن واختلفوا
الجندل، دومة صاحب امللك عبد بن أكيدر أخو الكندي امللك عبد بن برش اسمه منهم
أبي أخت أمية بن حرب بنت الصهباء فتزوج مكة إىل وخرج األنبار من الخط هذا تعلَّم

ج١. ٣٧٨ الزاهرة النجوم 34
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عند قريش36 من بمكة يكتب من فكثر مكة أهل من جماعة فَعلَّم معاوية، والد سفيان
أمية. بن سفيان العرب إىل الخط نقل من أول أنَّ بعضهم توهم ولذلك اإلسالم، ظهور
تجاراتهم أثناء يف حوران من النبطي الخط تعلموا العرب أنَّ حال أي عىل والخالصة
معروفني الخطان وظلَّ بقليل، الهجرة قبل العراق من الكويف الخط وتعلموا الشام، إىل
القرآن لكتابة الكويف مًعا: القلمني يستخدمون كانوا أنَّهم واألرجح اإلسالم. بعد عندهم
لكتابة الرسيان عند يستخدم السطرنجييل سلفه كان كما الدينية، النصوص من ونحوه
يدل ومما االعتيادية، واملكاتبات املراسالت لكتابة والنبطي النرصانية، املقدسة األسفار
حرف جاءت إذا األلف أنَّ — شكله عن فضًال — السطرنجييل عن الكويف القلم تخلف عىل
شائًعا ذلك وكان الرسيانية، الكتابة يف مطردة قاعدة وتلك تُحذف، الكلمة وسط يف مد
بدل و«الظلمني» «الكتاب»، بدل «الكتب» فيكتبون القرآن يف وخصوًصا اإلسالم، أوائل يف

«الظاملني».
يعرف يكن فلم شائعة، غري ولكنَّها الحجاز، يف معروفة والكتابة اإلسالم فجاء
وعمر طالب، أبي بن عيل وهم: الصحابة كبار من أكثرهم إنسانًا، عرش بضعة إال الكتابة
ويزيد حذيفة، بن خالد بن سعيد ابنا وأبان وعثمان هللا، عبيد بن وطلحة الخطاب، بن
سلمة وأبو الحرضمي، بن والعالء شمس، عبد بن عمرو بن وحاطب سفيان، أبي بن
سفيان وأبو العزى، عبد بن وحويطب رسح، أبي بن سعد بن هللا وعبد األشهل، عبد بن
الصحابة، من غريهم تعلَّم ثم مخرمة، بن الصلت بن وجهيم معاوية، وولده حرب بن
فكتبوا القرآن، وكتَّاب الرسائل وكتَّاب الراشدين للخلفاء الدواوين كتَّاب خرج ومنهم
أربعة إىل املذكور الخط تفرع أيامهم ويف أمية، بني وأيام الراشدين أيام بالكويف القرآن
يكتب وكان زمانه، أهل أكتََب كان قطبة اسمه كاتٌب بعض من بعَضها اشتق أقالم،
فزاد العباسية الدولة أوائل يف عجالن بن الضحاك بعده اشتهر ثم املصاحف، أمية لبني
الدولة أوائل إىل العربية األقالم عدد فبلغ وغريه، حماد بن إسحاق بعده وزاد قطبة، عىل

وهي: قلًما ١٢ العباسية

الجليل. قلم (١)
السجالت. قلم (٢)
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الديباج. قلم (٣)
الكبري. أسطورمار قلم (٤)

الثالثني. قلم (٥)

الزنبور. قلم (٦)
املفتح. قلم (٧)
الحرم. قلم (٨)

املدمرات. قلم (٩)
العهود. قلم (١٠)

القصص. قلم (١١)
الحرفاج. قلم (١٢)

النساخ، وقلم املرصع، القلم فحدث الخط، تجويد يف الكتاب تنافس املأمون أيام ويف
غبار وقلم الرقاع، وقلم سهل، بن الفضل الرياستني ذي مخرتعه إىل نسبة الريايس وقلم

الحلية.37
أو النسخي الخط وأما الكويف، من تعد وكلها شكًال، عرشين عىل الخطوط فزادت
مقلة ابن نبغ إذا حتى الرسمية، املخطوطات لغري الناس بني شائًعا كان فقد النبطي
اآلن عليه هو ما نحو عىل جعله تحسينًا املذكور الخط يف أدخل ٣٢٨ه سنة املتوىف
صورة من الخط نقل مقلة ابن أنَّ املؤرخني عند واملشهور الدواوين، كتابة يف وأدخله
مًعا شائعني كانا الخطني أنَّ اعتقادنا يف والغالب النسخي، القلم صورة إىل الكويف القلم
ونحوها للرسائل النبطي) (أو والنسخي ونحوها، للمصاحف الكويف اإلسالم: أول من
لكتابة يصلح حتى جميلة قاعدة عىل النسخي الخط جعل إنَّما مقلة ابن وأنَّ تقدم، كما

املصاحف.
(دار الخديوية الكتب دار يف القديمة العربية الخطوط معرض يف شاهدنا وقد
٢٦٤ه سنة للهجرة الثالث القرن أواسط يف مكتوبًا نكاح عقد اآلن) املرصية الكتب
الشهود خطوط وتحتها املنتظم، الكويف بالقلم العقد صورة أعاله يف مستطيل رق عىل
كتابة يف وأدخله تحسينًا الخط هذا حسن مقلة فابن — االختالل بغاية النسخي بالقلم

املصاحف.

ج١. ٤٦٦ الظنون كشف 37
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األقالم وأصبحت كثرية، فروع إىل األعوام بتوايل املذكور النسخي الخط تفرع ثم
اشتهر كثرية، فروع منهما ولكل والنسخي. الكويف، اثنني: العربية اللغة يف الرئيسية
والريحاني والتعليقي والنسخي الثلث وهي: أقالم ستة للهجرة السابع القرن بعد منها
بعضها والرسائل، الكتب فيه ألفوا كبرية جماعة الخطاطني من واشتهر والرقاع. واملحقق
وغري والكاغد واملداد والدواة والقط الشق وأحوال بريها وطرق كاألقالم الخط أدوات يف
االرتقاء. بسنة عمًال هللا شاء ما إىل يزال ولن اليوم، إىل يتفرع الخط زال وما ذلك،38

الحركات (ب)

قراءته يف االختالف من خوف ال القراء، صدور يف محفوًظا اإلسالم أول يف القرآن وكان
نصف فمىض اإلسالم، أهل وكثر دونوه حتى ألفاظه، وضبط تناقله يف عنايتهم لكثرة
إليه افتقروا ما وأول إعجام، وال حركات بال القرآن يقرأون والناس للهجرة األول القرن
٦٩ه، سنة املتوىف العربي النحو واضع الدؤيل األسود أبو رسمها من وأول الحركات،
أنَّه بعضهم توهم ولذلك الحركات، بها تُعرف أو الكلمات بها تمتاز نقًطا وضع فإنَّه
وليس الحرف، من الفعل من االسم لتمييز نقًطا وضع أنَّه والحقيقة اإلعجام، وضع
الرسيان أو الكلدان من ذلك اقتبس أنَّه واألرجح الحاء، من الجيم أو التاء من الباء لتمييز
أو لفظه لتعيني تحته أو الحرف فوق توضع كبرية نقط عندهم وكان العراق، يف جريانه
أن فيمكن «كتب»، قولهم: مثل حرف. أم فعل أم هي اسم فيها هو الواقع الكلمة تعيني
هي نقط أيًضا عندهم وكان مجهوًال، أو معلوًما ماضيًا فعًال أو كتاب، جمع اسًما تكون
يف تُرسم كانت نقط عن عبارة وهي الزمن،39 ذلك قبيل الرهاوي يعقوب وضعها حركات
عندهم زالت وما الثالث، الحركات عن تنوب مزدوجة نقط إىل تحولت ثم الحروف، حشو
التنقيط أراد ملا أنَّه ذلك ويُؤيد الحركات، هذه اقتبس األسود أبا أنَّ فالظاهر اليوم، إىل
فوقه نقطة فانقط بالحرف فمي فتحت قد رأيتني «إذا األسود: أبو له فقال بكاتب أتوه
النقطة فاجعل كرست وإن الحرف، يدي بني نقطة فانقط فمي ضممت وإذا أعاله، عىل
يكتبوها أن والغالب النقط، هذه يستعملون ذلك بعد العرب فكان الحرف»،40 تحت من

ج١. ٤٦٧ الظنون كشف 38
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هذه عىل منقًطا كوفيٍّا مصحًفا املرصية الكتب دار يف شاهدنا وقد الخط، لون غري بلون
ومكتوب العالم، مصاحف أقدم من وهو القاهرة بجوار عمرو جامع يف وجدوه الكيفية،
وتحته فتحة، الحرف فوق فالنقطة اللون، حمراء نقط وفيه أسود بمداد كبرية رقوق عىل

األسود. أبو وصفها كما ضمة الحرف يدي وبني كرسة،

اإلعجام (ج)

الخطوط تزال وال — النقط من خاليًا واألنباط الرسيان من العرب اقتبسه ملَّا الخط كان
والظاهر فيها، قديم وهو العربية يف حادث فاإلعجام — اليوم إىل نقط بال الرسيانية
واْلتَبس تكاثر، قد التصحيف رأوا املذكورة الحركات استخدموا أن بعد املسلمني أنَّ
التمييز عليهم فصعب لغتهم ليست والعربية القراء، من األعاجم لتكاثر القراءة يف النَّاس
والثاء، والتاء والباء والشني، والسني والحاء، كالجيم شكلها، يف املتشابهة األحرف بني
«ففزع خلِّكان: ابن قال — مروان بن امللك عبد أيام يف العراق أمري الحجاج لذلك فانتبه
من بعضها تميزها عالمات املتشابهة األحرف لهذه يضعوا أن وسألهم كتابه، إىل الحجاج
بني وخالف وأزواًجا، أفراًدا النقط فوضع بذلك قام عاصم بن نرص إنَّ فيقال: بعض،
أيًضا النقط استعمال مع ولكن منقوًطا إال يكتبون ال زمانًا بذلك الناس فعرب أماكنها،
ابن عبارة ويف باإلعجام»،41 النقط يُتبعون فكانوا اإلعجام فأحدثوا التصحيف، يقع كان
واحد، وهما واإلعجام التنقيط بني الفرق ما وال بها املراد يُفهم ال التباس، هذه خلِّكان
التصحيف، لكثرة إليها عمدوا إنَّما ألنَّهم الحركات؛ بالنقط املراد يكون أن يُعقل وال
اإلعجام قبيل من هي املذكورة النقط أنَّ فالظاهر النقط، باختالف القراءة اختالف أي
وروده يكثر مما حروف بضعة إال ينقط لم هذا نًرصا ولكن املتشابهة، الحروف لتمييز
اآلن، هي كما الحروف كل بتنقيط إال تُضبط ال القراءة رأوا ثم فيه، االلتباس ويُخىش

باإلعجام. عنه عربوا ما وهذا
من صفحة عىل عربية كتابة املرصية الكتب دار يف الخطوط معرض يف شاهدنا وقد
املشابهة الصور عىل قارص لكنه إعجام، وفيها ٩١ه سنة مؤرَّخة (البابريوس) الربدي
بثالث السني من لتمييزه الشني حرف وصورة والتاء، والياء الباء بني للتمييز للباء

ج١. ١٢٥ خلكان ابن 41
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رقوق عىل مكتوبة أخرى مصاحف من أجزاء وشاهدنا واحد، استواء عىل موضوعة نقط
قديمة خطوًطا تجد وقد لإلعجام، سوداء ونقط للحركات حمراء نقط وعليها صغرية

تحريك. وال تنقيط بال حديثة وخطوًطا ومحركة منقطة
األول، القرن أواسط من واإلعجام الحركات استخدموا العرب أنَّ ذلك من فيؤخذ
كاملصاحف خاص بنوع التدقيق يريدون حيث إال يكرهونهما ذلك مع ظّلوا ولكنهم
إليه املكتوب كان إذا سيما ال النقط، ترك يفضلون فكانوا ذلك خال فيما أما ونحوها،
أحسنه «ما فقال: الكتاب بعض خط طاهر بن هللا عبد عىل ُعرض أنَّه ُحكي وقد عامًلا.
املكتوب يف ظن سوء الكتاب يف النقط «كثرة ويقال: نقطه)». (أي شونيزه كثرة لوال

إليه».
«أْن عماله: بعض إىل كتب أنَّه املتوكل جعفر عن ُحكي كما رضر، بالنقط يقع وقد
العامل فجمع نقطة الحاء عىل فوقع عددهم» بمبلغ وعرفنا الذميني من قبلك من أْحِص

رجلني.42 غري فماتوا وخصاهم منهم عمله يف كان من
والغالب وعدمه، اإلعجام بني مخريين اإلسالمي التمدن أثناء يف الكتَّاب ظل ولذلك
أسماء يف وخصوًصا األحوال، من كثري يف التباس ذلك بسبب حدث وقد اإلعجام. عدم
كتب يف اإلعجام يستحسنون األدباء وكان ونحوهما.43 الغريبة األلفاظ أو الغريبة األماكن
ألنَّهم املكاتبات؛ يف الخط مشق استحسنوا ولذلك املراسالت؛ يف ويستهجنونه العلوم،
التلويح عىل ويقترصون باإلشارة يكتفون الكتابة يف وتقدمهم الصنعة يف إداللهم لفرط

تقصريًا.44 اإلبانة استيفاء إىل الحاجة ويرون

الكتابة أدوات (د)

إىل يكتبون وظلوا الكتاب، هذا من األول الجزء يف عنها الكالم وفينا فقد الكتابة أدوات أما
لفائف عن عبارة الحكومة دفاتر فكانت دروًجا، والرقوق الجلود عىل األمويني دولة أواخر
خالد واستوزر باألمر السفاح العباس أبو وقام العباسيني إىل األمر أفىض فلما الجلد. من

ج٢. ٤٦٨ الظنون كشف 42

العربية. اللغة تاريخ كتابنا راجع 43

.٥٢ والدين الدنيا أدب 44
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كتب يف تُدوَّن الحكومة أعمال فظلت الكتب، إىل األدارج من الدفاتر خالد َغريَّ برمك، بن
الكاغد فاتخذ الرشيد أيام يف بالوزارة الربمكي يحيى بن جعفر ترصف أن إىل الجلد، من
والقراطيس الجلود عىل يكتبون أجياًال ذلك مع وظّلوا بعده، من النَّاس فتداوله (الورق)
دفاتر، أو كراريس يصنعونه الكاغد عن فضًال والخراساني45 والتهامي الصيني والورق
عىل أكثرها كتاباته كانت فقد مثًال كالفارابي عليها، للكتابة الرقاع يفضل بعضهم وكان

الرقاع.46

اإلسالمية الرشعية العلوم (2)

أقسام: ثالثة إىل وتقسم تقدم، ما عىل اإلسالمي والتمدن اإلسالم اقتضاها التي العلوم هي

اإلسالمية. الدينية العلوم وهي الرشعية العلوم (١)
قراءة ضبط يف إليها فاحتاجوا ضمنًا، اإلسالم اقتضاها التي وهي اللسانية العلوم (٢)

الحديث. وتفهم تفهمه أو تفسريه أو القرآن
والجغرافيا. التاريخ (٣)

اإلسالمية الرشعية العلوم (1-2)

وتدوينه القرآن—جمعه (أ)

وأول ودنياهم، دينهم يتوقف عليه ألنَّ وحفظه؛ القرآن بجمع املسلمون اهتم إذا غرو ال
عرشين أثناء يف تدريجيٍّا نزل وإنَّما واحدة، مرة ينزل لم والقرآن تدوينه، حفظه أسباب
وبعضه مكة يف بعضه النبي، وفاة إىل الدعوة ظهور أول من األحوال، مقتىض عىل سنة
وهي األيام، تلك يف الكتابة صحف عىل كتبوها سورة أو آية تال كلَّما فكان املدينة، يف
قحوف وهي العسب وعىل واألضالع، كاألكتاف العظام من والعريض الجلود، من الرقاع
١١ه، سنة ملسو هيلع هللا ىلص النبي فتُويف البيضاء، العريضة الحجارة وهي واللخاف النخل، جريد

.٤٠ الفهرست 45
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ون يُسمُّ وكانوا الرجال، صدور يف محفوظ أو الصحف، هذه أمثال عىل ُمدوَّن إما والقرآن
«القراء». حفظته

بن وسعُد طالب، أبي بَن عيلُّ ؛ النبيِّ عهد عىل تدوينه يف عناية الناس أكثَر وكان
وغريهم، كعب بن وأُبيُّ زيد، بن وثابت جبل، بن ومعاذ الدرداء، وأبو النعمان، بن عبيد
ملحاربتهم جنًدا بعث اإلسالم، عن العرب جزيرة أهل بعض وارتد باألمر بكر أبو قام فلما
فيها فقتل اليمامة غزوة يف وخصوًصا كبرية، جماعة الحروب تلك يف الصحابة من فُقتل
فزعوا املدينة أهل إىل ذلك بلغ فلما القراء. من ٧٠٠ فيهم املسلمني من ١٢٠٠ وحدها
بكر أبي عىل فأشار واملسلمني، اإلسالم رجل الخطاب بن عمر وخصوًصا شديًدا، فزًعا
أمًرا أفعل «كيف وقال: بكر أبو فتوقف أهله، بموت يشء منه يذهب لئال القرآن بجمع
بجمعه، أقنعه حتى عمر به زال فما عهًدا؟»، فيه إلينا يعهد ولم هللا رسول يفعله لم
عند ُمدونًا كان ما فجمع الوحي، كتبة من كان ألنَّه ثابت؛ بن زيد بكر أبو فأحرض
يوجد ال وقد أكثر، أو ثالثة أو اثنني عند مكتوبة الواحدة السورة وجد وربما الصحابة،
واحدة نسخة إال منها يجد لم فإنَّه التوبة كسورة واحدة، نسخة إال األخرى السورة من
وسلَّمه الرجال صدور ومن املحفوظات تلك من فجمعه األنصاري،47 ُخزيمة أبي عند
وظلت تسلمها عمر توىل فلما ١٣ه، سنة تويف حتى عنده الصحف فظلت بكر، أبي إىل
ملسو هيلع هللا ىلص. النبي أزواج من حفصة ابنته بيت إىل فانتقلت ٢٣ه سنة عثمان توىل حتى عنده

وفارس والعراق والشام مرص يف املسلمون وتفرق الفتوح اتسعت عثمان أيام ويف
ترتيبًا منهم كل رتبها وقد القرآن، من نسخ بعضهم وعند القراء وفيهم وإفريقية،

القراء. من بينهم قام من عىل مرص كل أهل فعول ا، خاصٍّ
ابن عن أخذوا الكوفة وأهل األسود، بن املقداد عن أخذوا مثًال وحمص دمشق فأهل
القلوب لباب مصحفه يسمون وكانوا األشعري،48 موىس أبي عن البرصة وأهل مسعود،
بعض قراءة يف االختالف من يخلوا لم وضبطه القرآن حفظ يف القراء عناية شدة ومع —

سوره.
أرمينية غزو حرض من جملة يف كان اليمان بن ُحذيفة أنَّ ذلك أثناء يف واتفق
وسمع اآليات، بعض قراءة يف املسلمني بني اختالًفا سفره أثناء يف فرأى وأذربيجان،

.٢٤ الفهرست 47
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عثمان أنبأ املدينة إىل رجع فلما قراءتك». من خري «قراءتي لبعض: يقول بعضهم
أن قبل األمة هذه «أدرك قال: أن إىل األمر، يتالف لم إن العقبى بسوء وأنذره بذلك
إلينا «أرسيل أن: حفصة إىل عثمان فبعث والنصارى» اليهود اختالف الكتاب يف يختلفوا
ثابت، بن زيد عثمان فدعا فأرسلتها. إليك» نردها ثم املصاحف يف ننسخها بالصحف
وأمرهم هشام بن الحارث بن الرحمن وعبد العاص، بن وسعيد الزبري، بن هللا وعبد
اختلفتم «إذا لهم: وقال القراء، حفظه بما القراءة عىل ويستعينوا القرآن، ينسخوا أن
ذلك49 ففعلوا بلسانهم» أنزل فإنما قريش، بلسان فاكتبوه يشء يف ثابت بن وزيد أنتم
والبرصة، مكة، األربعة: األمصار إىل عثمان بعثها مصاحف أربعة وكتبوا ٣٠ه، سنة
الذي وهو لنفسه وواحد ألهلها، واحد املدينة: يف أبقاهما واثنني والشام.50 والكوفة،
وأمر والصحف،51 املصاحف من ذلك قبل كان ما كل بجمع أمر ثم «اإلمام»، يسمونه

بإحراقه.
األمصار يف املسلمون واشتغل عثمان، كتبه ما عىل املصاحف يف املعول فأصبح
عرض يف املسعودي ذكر قليلة مدة يف كثريًا شيئًا منها فنسخوا املصاحف، تلك باستنساخ
بن عمرو به أشار وما عيل ظهور من كان وما ومعاوية، عيل بني صفني واقعة عن كالمه
مصحف»،52 خمسمائة من نحو معاوية عسكر من «ورفع املصاحف: رفع من العاص
وواقعة عثمان مصحف كتابة وبني العدد، هذا فاعترب املسلمني مصاحف كل هذه وليست

سنني. سبع صفني
عند ظلَّ فقد سواه، دون عثمان مصحف عىل التعويل يف الصحابة تشديد ومع
عليٍّا أنَّ الشيعة ويعتقد عيل، مصحف أشهرها أخرى مصاحف من نسخ املسلمني بعض
ابنه أهل عند وبقي شيعته يف مصحفه وتنُوقل النبي، وفاة عند املصاحف خطَّ من أول
الحسيني حمزة يعىل أبي عند رأى أنَّه الفهرست كتاب يف النديم ابن ذكر وقد جعفر،

.٢٥ الفهرست 49
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بن وأبي مسعود بن هللا عبد مصحف ومنها — حسن53 بنو يتوارثه عيلّ بخط مصحًفا
سوره.54 يف خاص ترتيب منها ولكل كعب

عثمان مصحف عىل الكلمة جمع يف جهدهم يبذلون كانوا واألمراء الخلفاء أنَّ عىل
ذلك من نسًخا يكتبون كانوا األمراء أنَّ مساعيهم جملة ويف سواه، ما إعدام يف والتشديد
أيديهم بني ما تصحيح يف إليها ويرجعوا الناس ليتلوها املساجد يف يضعونها املصحف
ولكنهم األمصار، يف وفرقها مصاحف عدة األمري كتب وربما الخاصة. املصاحف من
الحجاج وكان عليهم، بسيطرته إقراًرا الجامع يف األمري مصحف قبول يعدون كانوا
إىل مصحًفا منها فبعث األمصار، يف وفرقها األمراء من املصاحف كتب من مقدمة يف
فيه أنا جند إىل «أيبعث وقال: فغضب مروان بن العزيز عبد يومئذ عليها والوايل مرص
كتابته من الفراغ بعد وأعلن ضبطه، يف بالغ آخر مصحًفا له فكتبوا وأمر بمصحف؟»

ديناًرا. وثالثون أحمر، رأس فله خطأ حرًفا فيه وجد من أن
الجائزة.55 فنال «نعجة» بدل «نجعة» لفظة الكوفة قراء أحد فيه فوجد

القرآن قراءة

كانوا الذين فسموا يومئذ، يقرأون الذين لقلة اإلسالم، أول يف عظيم شأن للقراءة كان
أنَّ تقدم وقد أميني، كانوا ألنَّهم املسلمني؛ سائر عن لهم تمييًزا «قراء» القرآن يحفظون
يف الصحابة اختالف من بلغه ما وكتابته القرآن جمع عىل عثمان حمل الذي السبب
ألهل أصبح حتى قصري، زمان األمصار إىل مصاحفه إرسال عىل يمِض لم أنَّه عىل قراءته،
واشتهر، ذلك وتنوقل قراءته، بصحة يثقون قارئًا فيها يتبعون خاصة قراءة مرص كل
من إىل باالنتساب واختصت بأدائها، نقلها تواتر معينة قراءات سبع منها استقر ثم
عًرشا. بعضهم ويعدها للقراءة، أصوًال السبع القراءات هذه فصارت بروايتها، اشتهر

وعبد املدينة، يف القعقاع بن ويزيد رؤيم، أبي بن نافع هم: القراءات هذه وأصحاب
هللا وعبد البرصة، يف الحرضمي ويعقوب العالء، بن عمرو وأبو مكة، يف كثري بن هللا
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الكسائي، وعيل الزيات، حبيب بن وحمزة النجود، أبي بن وعاصم الشام، يف عامر بن
من وفيهم اإلسالمي، العالم أقطار يف كثريون غريهم واشتهر الكوفة، يف البزاز وخلف
التفسري يف اآلراء وتشعبت اإلسالمية الفرق ظهرت أن بعد وخصوًصا غريبة، قراءات يقرأ
تفعل كانت كما التفرقة، خوف الشاذين أولئك مقاصة يف يشددون والخلفاء والفقه،
حرية إطالق إىل أقرب كان اإلسالم ولكن للميالد، األوىل القرون يف النرصانية رؤساء
كان ولو له يخطر ما إبداء يف يرتدد أحدهم يكن فلم أوائله، يف وخصوًصا والقول الفكر
أصحابها مذاهب وتعددت يومئذ، اإلسالمية الفرق كثرت ولذلك الخليفة، لرأي مخالًفا
ليست يوسف سورة إىل بعضهم ذهب حتى يشء، كل ويف والفقه والتفسري القراءة، يف
أخرى طائفة وذهبت العجاردة،56 بذلك والقائلون القصص، من قصة ألنَّها القرآن؛ من
الخلق،57 يحاسب الذي هو وأنَّه املسيح، السيد يف اإللهية أحكام من حكم إثبات إىل
يعقوب جملتهم ويف العباسية، الدولة أواسط إىل الغريبة القراءات يقرأون بعضهم وظل
وكتب والفقهاء، القراء بحرضة واستتابه الخليفة فاستحرضه ٣٥٤ه سنة املتوىف العطار

حرض.58 من عليه وأشهد توبته محرض
تفرد فإنه ٣٢٨ه سنة املتوىف البغدادي شنبوذ ابن الشاذة القراءات قرأ من وأشهر
ابن به فعلم خلِّكان وابن النديم ابن ذكرها املحراب، يف بها يقرأ كان الشواذ من بقراءات
قراءته، عن لريجعه ذلك يكن فلم أياًما، واعتقله عليه فقبض ٣٢٣ه سنة الوزير مقلة
عثمان بمصحف إال يقرأ ال وإنه يقرأه عما رجع قد إنَّه وقال فتاب، واستتابه بجلده فأمر

بذلك.59 محًرضا وكتب الناس بها يقرأ التي املتعارفة بالقراءة عفان بن
أنَّ األئمة وعند املسلمني، عند جائزة كلها أصحابها ذكرنا التي العرش والقراءات
تقرأ وقد أكثر، أو قراءتني أو واحدة قراءة الواحد اإلقليم يختار فقد صواب، عىل الجميع

واحد.60 إقليم يف القراءات كل
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يعقوب قرأ كقولهم املتسلسل، اإلسناد إىل القراءة صحة إثبات يف يرجعون وكانوا
أبو وقرأ الرحمن، عبد أبي عىل عاصم وقرأ عاصم، عىل سالم وقرأ سالم، عىل إسحاق بن

النبي.61 عىل عيلٌّ وقرأ طالب، أبي بن عيل عىل الرحمن عبد

القرآن تأثري

فانطبعت اإلسالم، أوائل يف وخصوًصا املسلمني، واجبات أول من وحفظه القرآن قراءة إنَّ
املرجع هو وأصبح أدبائهم، ألسنة عىل عباراته وارتسمت أفئدتهم، يف ونواهيه أوامره
وكتبهم، خطبهم يف أساليبه فاقتبسوا يشء، كل ويف واإلنشاء واللغة والدين الرشع يف
تباعد مع وأطوارهم، أخالقهم يف وتعاليمه آدابه وظهرت مؤلفاتهم، يف بآياته وتمثلوا
يف ونصوصه بأقواله واستشهدوا وبالدها، ولغاتها أصولها يف اإلسالم اعتنقت التي األمم
آية ٣٠٠ وحده سيبويه كتاب يف كان فقد الرشعية، العلوم عن فضًال اللسانية، علومهم
بيشء رصعوها إذا إال الخطابة أو الكتابة لهم تروق ال البالغة أهل وأصبح القرآن، من
اآليات اقتباس من البالغة باب ويف اإلسالم، يف الخطابة باب يف سرتى كما القرآن، آي من

والتوقيعات. والرسائل الخطب عبارات يف وإدخالها
الرجل ذكر لو وتفهمه، وقراءته القرآن بحفظ اشتغالهم لفرط كانوا، أنَّهم عىل
الواحدة بالكلمة يرمزون كانوا ما كثريًا ولذلك كلها، لآلية السامع انتبه كلمة أو حرًفا
القبيل هذا من يُحكى ومما كثريين، عىل تخفى وقد بها ويعمل العارف يفهمها آية إىل
الخطبة يف اسمه يذكر أن يطلب الخليفة إىل بعث الشهري، الغزنوي محمود السلطان أنَّ
والدراهم). الدنانري عىل اسمه ينقش (أي والفضة الذهب سكة يف اسمه وينقش ببغداد،
أردت «لو جملته: يف وقال ووعيد، تهديد فيه كتابًا إليه فبعث ذلك. من الخليفة فامتنع
مختوًما، كتابًا الخليفة إليه فبعث لفعلت». غزنة إىل الفيلة ظهور عىل بغداد حجارة نقل
ميم، آخره ويف الم، وسطه ويف ممدودة، ألًفا إال البسملة بعد فيه يجد لم فتحه فلما
بكر أبو عليهم دخل حتى ذلك من مجلسه وأهل السلطان فحار والحمدلة، والصالة،
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«بعث فقال: تريد» ما ولك «اذكر فقال: رشحه»، «عندي وقال: ذلك يف ففكر القهستاني،
إىل إشارة وميم والم ألف وفيه الكتاب هذا له فبعثوا بالفيلة، يهددهم السلطان إليهم
السلطان فارتاع السورة» آخر إىل اْلِفيِل﴾ ِبأَْصَحاِب َربَُّك َفَعَل َكيَْف تََر ﴿أََلْم تعاىل: قوله

واألدب.62 الرىض من األحوال أحسن إىل وعاد والندم الخوف قلبه يف ووقع لذلك
اإليقاع يف أصحابه وشاور طاهر، بن هللا عبد عىل غضب املأمون أنَّ أيًضا ويحكى
يا الرحيم الرحمن هللا «بسم فيه: كتابًا إليه فكتب له صديق املجلس حرض قد وكان به،
«يا يريد: أنَّه علم حتى النظر فيه يُطيل زال وما تعجب، ذلك ووجد فضه فلما موىس»

ليقتلوك».63 بك يأتمرون املأل إنَّ موىس
األول الجزء يف ذكرناها وقد « «إنَّ نون وتشديد امللك سديد حكاية ذلك من وأبلغ

تكرار. هنا إعادتها ويف الكتاب، هذا من
عىل فكتبوه غاية، بعدها ليس عناية وحفظه القرآن كتابة يف املسلمون عني وقد
الحرير عىل والفضة بالذهب آياته وطرزوا العاج، صفائح وعىل والفضة، الذهب صفائح
واملكاتب املساجد يف الجدران عىل ونقشوها ومنازلهم، محافلهم بها وزينوا والديباج،
والكواغد والجلود الرقوق أصناف كل عىل وأجملها الخطوط بكل ورسموه واملجالس،
وكان بالذهب، الكالم بني ومألوا وألوانها املداد بأصناف والرقاع والكراريس باألدراج
أو املساجد يف ويختزنونها بأيديهم املصاحف بكتابة يتربكون والسالطني واألمراء الخلفاء
املخطوطة املصاحف من كثرية أمثلة بالقاهرة (املرصية) الخديوية الكتب دار ويف نحوها،
اإلعجام إتمام إىل واإلعجام الشكل من الخايل الكويف القلم من املذكورة األشكال بمعظم

بينهما. وما والشكل
األلفات من فيه ما وعدوا وحروفه، وكلماته وآياته القرآن سور عدد ضبطوا وقد

الياءات.64 إىل والباءات

.٦٩ الدول ترتيب 62
ج١. ١٢٦ الدمريي 63
.١٧٥ الكشكول 64
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القرآن تفسري

معانيها وأدركوا فهموها آية أو سورة عليهم تُليت كلما الدعوة ظهور عند العرب كان
أحوال يف قيلت أكثرها وألنَّ بالغتهم، أساليب وعىل بلسانهم ألنَّها وتراكيبها؛ بمفرداتها
يبني فكان ملسو هيلع هللا ىلص النبي سألوا منها يشء عليهم أشكل وإذا فهمها، تسهل كالقرائن كانت
بينهم، فيما وتناقلوه ذلك عنه أصحابه فحفظ املنسوخ، من الناسخ ويميز املجمل لهم

التابعني. وتابعي التابعني من بعدهم جاء من أخذ وعنهم
استنباطها، مصدر القرآن كان والقوانني األحكام إىل واحتاجوا دولة اإلسالم صار وملا
تلك استخراج يف املسلمني مرجع واملفرسون القراء وأصبح تفسريه يف العناية فزادت
أواخر إىل شفاًها التفسري يتناقلون وكانوا اإلسالم، عهد ألول الفقهاء هم أو األحكام
ثم ١٠٤ه، سنة املتوىف مجاهد الصحف يف التفسري دون من أول فكان األول، القرن
املتوىف والطربي ٢٠٧ سنة الواقدي إىل ذلك انتهى حتى كثريون وهم سواه فيه اشتغل

وغريهما. ٣١٠ه
ملسو هيلع هللا ىلص النبي أيام منذ واإلسناد بالتواتر النقل عىل التفسري يف العمدة أنَّ رأيت وقد
معرفة إىل تشوقوا إذا فكانوا عندهم كتابة ال أميون يومئذ والعرب فالتابعني، فالصحابة
سألوا وأرسارها، الخليفة وبدء الوجود أسباب من البرشية، نفوسهم إليه تتوق مما يشء
حمري من وأكثرهم ظهرانيهم، بني املقيمني والنصارى اليهود من قبلهم الكتاب أهل عنه
عندهم كان ما عىل ظلوا لكنهم أسلموا قد وكانوا اليهودية،65 بدين أخذوا الذين باليمن
إذا فكانوا — الرشعية باألحكام له تعلُّق ال مما كتابة، أو شفاًها املتناقلة التقاليد من
فامتألت تحقيق، بغري والتوراة التلمود أقاصيص من عندهم بما أجابوا يشء عن سئلوا

باإلرسائيليات». «املعروفة املنقوالت هذه من التفسري كتب
خالفة يف أسلم األحبار، بكعب املعروف مانع بن كعب اليهود أولئك أشهر ومن
املدينة.67 إىل النبي هجرة عند أسلم الحارث بن سالم بن هللا وعبد الخطاب،66 بن عمر
بعضهم وكان وغريهم، واملجوس كالصابئة األخرى األديان أهل من هناك كان بمن ناهيك

ج١. ٣٦٧ خلدون ابن 65
ج٤. ٢٤٧ الغابة أسد 66
ج٣. ١٧٦ الغابة أسد 67
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عندهم، مما يجيبونهم وهم أيًضا يسألونهم املسلمون فكان الرفيعة، املقامات ذوي من
بعثهم من جملة يف اليمن إىل جده جاء األصل، فاريس فإنَّه منبه، بن وهب وأشهرهم
العرب بني يُعرفون وصاروا وتناسلوا هناك فأقاموا الحبشة، عىل اليمن لنجدة كرسى

الشهري. التابعي كيسان بن طاوس أيًضا ومنهم الفرس، أبناء أي باألبناء
بني أقاموا فلما الزردشتية) أو (املجوسية الفرس دين عىل املذكور وهب آباء وكان
فتعلموا هناك بالحبشة واختلطوا وتقاليدهم، اليهود آداب عنهم أخذوا باليمن اليهود
وغريهم، اليونان آداب عىل فاطلع اليونانية،68 يعرف وهب وكان النرصانية، من شيئًا
ومن امللوك، وسري الدنيا وقيام األنبياء وأحوال األمم أخبار يف واسع اطالع ذو وهو فنشأ
يشء عن يسألوه ولم فيه كربى ثقة للعرب فكان كتابًا، ٧٢ هللا كتب من قرأ أنَّه أقواله

يحفظه. مما عليه الجواب يف أفاض إال
مما والسمني الغث وفيها باألخبار، محشوة األوىل القرون يف التفسري كتب فكانت
كما حولها، أو العرب جزيرة يف قبلها شائعة كانت التي األخرى األديان من إليها نقل
ومعتقداتهم الوثنية األمم عادات من كثري دخلها إذ ظهورها، أول عند النرصانية أصاب

ذلك. من تخليصها عىل األولني اآلباء سهر مع وتقاليدهم،
املنطق كتب عىل واطلعوا بها املسلمون واشتغل اللسانية العلوم نشأت فلما
التفاسري تلك يف النظر فأعادوا والقياس، الدليل طلب عىل عقولهم تعودت والفلسفة،

العقل. بمسبار وَسَربُوها ُصوها وَمحَّ مروياتها يف ونظروا
صاحب الزمخرشي هللا وجار والقرطبي عطية ابن منهم ذلك فعل من وأشهر

وغريهم. الكشاف
تفسري، وثالثمائة نيًفا الظنون كشف صاحب منها ذكر ا، جدٍّ كثرية التفسري وكتب

كثريًا.69 ذلك من أكثر وكانت بعضها ذكر إنَّه وقال

الحديث (ب)

أقوال تفهمها يف إليه افتقروا ما جملة يف كان القرآن معاني تفهم يف املسلمون اشتغل ملا
وحفظوها، الصحابة سمعها من وأقدم النبوية، باألحاديث عنه عربوا ما وهو ملسو هيلع هللا ىلص النبي

ج٢. ١٠٩ املسعودي 68
ج١. ٣٠٢ الظنون كشف 69
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بتلك استعانوا أحكامها من حكم أو تفسريها يف واختلفوا آية فْهم عليه أشكل إذا فكانوا
منهم كل وعند األرض، يف الصحابة تفرق الفتوح كانت فلما استيضاحها، عىل األحاديث
الحديث طالب فأصبح سواه، يسمعها لم بأحاديث بعضهم يتفرد وقد األحاديث، بعض
والبرصة واملدينة مكة إىل طلبه يف رحل إذا إال يستوفيه ال مثًال دمشق أهل من كان إذا
استيفاء يستطيع ال فإنَّه البالد هذه أحد يف املقيم وكذلك وغريها، ومرص والري والكوفة
عىل العلم، طلب يف بالرحلة عنه يعربون ما وهذا األخرى، البالد من يطلبه لم ما الحديث
قديم من شائًعا كان ولكنه اإلسالم، مستحدثات من يكن لم العلم طلب يف االرتحال أنَّ
النواحي إىل وصولها وصعوبة الكتب نسخ وقلة النرش أسباب قلة إىل بالنظر الزمان
أو املؤرخ فكان مبارشة، الشيوخ من السماع عىل النَّاس حرص ثم العصور، تلك يف
هريودوتس فعل كما البالد، أقايص إىل الجغرافيا أو التاريخ طلب يف يرحل مثًال الجغرايف
أيًضا، الحديث غري العلوم طلب يف يرحلون املسلمون كان ولذلك وغريهما، وإسرتابون

ديانتهم.70 إلتقان الروم بالد إىل يرحلون اإلسالمي العرص يف النصارى وكان

األحاديث وضع

واحد، غري وادَّعاها الخالفة يف املسلمون واختلف عثمان، الخليفة مقتل بعد الفتنة نشأت
املؤيدة األحاديث واستخراج األدلة استنباط إىل أحزابهم من حزب كل عناية فانرصفت
اختلقوا حجة به يقيمون أو قوًال به يؤيدون حديث أعوزهم إذا بعضهم فكان لدعواهم،
صفرة أبي بن املهلب فكان الفوىض، تلك أثناء يف ذلك وتكاثر أنفسهم، عند من حديثًا
ذلك مع وهو الخوارج،71 أمر ويضعف املسلمني أمر بها ليشد األحاديث يضع مثًال
يعدون كانوا ألنَّهم األحاديث؛ من يضعه كان بما علمهم مع والنبالء، األتقياء من معدود
مختلفة. ألغراض الحديث يضعون كانوا كثريون، املهلب وأمثال الحرب، يف خدعة ذلك
الخالفة، رشوط يف البحث أثناء يف األحاديث وضع إىل خصوًصا النَّاس وتسابق
أصحابه وانقسم النبي مات إذ عهدها، أول من فيها الحديث تأثري من رأوه ملا نظًرا
الخالفة يف األحقية يعتقد منهما وكل واألنصار، املهاجرين قسمني: إىل الخالفة طلب يف

ج٢. ١٧٥ األطباء طبقات 70

ج٢. ١٤٦ خلكان ابن 71
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أبو روى حتى الفوىض وعظمت املطالبة، يف الثبات عىل األنصار عزم واشتد لحزبه،
حاجة ذلك عىل فقس الخطاب، فصل ذلك يف فكان قريش»،72 من «األئمة الحديث بكر
األحكام إثبات يف إليها بحاجتهم ناهيك األحاديث، إىل وغريهم واألحزاب الفرق أصحاب
ورشوط املنتظر املهدي كأوصاف ذلك وغري وأهلها املفتوحة بالبالد الخاصة الرشعية
أراد وملا والقضاء، اإلدارة أبواب من باب كل ويف والقوانني، األحكام ووضع ظهوره

تحريمه.73 يف له رووه حديث إال عزمه عن يرجعه لم املتعة زواج تحليل املأمون
من ذكروا وقد األحاديث، اختالف يف املطامع أهل رغب إذا ذلك بعد غرو فال
يف والواقدي املدينة، يف يحيى أبي ابن وهم: أربعة، أشهرهم جماعة الحديث واضعي
أولئك كان ما وكثريًا بالشام.74 سعيد بن ومحمد بخراسان، سليمان بن ومقاتل بغداد،
وكان العوجاء، أبي ابن فعل كما اقرتفوه، بما الحاجة مسيس عند يعرتفون الوضاع
أنه أيقن فلما ١٥٣ه سنة بقتله سليمان بن محمد — أمريها فأمر الكوفة يف محدثًا
الحالل، وحرمت الحرام بها حللت حديث آالف أربعة وضعت لقد «وهللا قال: مقتول
الجوبياري أحمد «ومنهم فطركم»،75 يوم وصومتكم صومكم يوم فطرتكم لقد وهللا
من وضعوا أنَّهم الرسي بن سهل ذكر فقد الفريابي»، تميم وابن الكرماني عكاشة وابن
أحاديث بني الفروق نشأت السبب هذا ولنحو حديث،76 آالف عرشة نحو أنفسهم عند

والشيعة. السنة
تكاثرت، قد املوضوعات تلك كانت التحقيق، إىل املسلمون وعمد الفتنة هدأت فلما
صحيحه وميزوا الحديث، يف كثرية كتبًا فألفوا الصحيح، وبني بينها التفريق يف فاشتغلوا
كقولهم: املراتب، لهذه عليها اصطلحوا ألفاظ ذلك يف ولهم مراتب، وجعلوه فاسده من
وغري والغريب، والشاذ، واملعضل، واملنقطع، واملرسل، والضعيف، والحسن، الصحيح،
أو بقراءة بعض عن بعضهم الرواة يأخذ كيف وبينوا بينهم، املتداولة ألقابه من ذلك

رتبها.77 وتفاوت إجازة أو مناولة أو كتابة
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الحديث إسناد

فاحتاج رأيت، كما والتحريف للوضع تعرضه والدنيا الدين يف الحديث أهمية عىل وترتب
باملحفوظ والرجوع بالحفظ، إال األوىل العصور يف ميسوًرا يكن ولم تحقيقه، يف العناية إىل
أو فالن، «حدثنا يُقال: كأن «اإلسناد»، وهو بالتسلسل عنه أخذ الذي األصيل املصدر إىل
متسلسلة جعلوها الرواية بعدت فلما وكذا». كذا هو ما فالن عيلَّ أمىل أو فالن، أخربنا
ذلك تصحيح عىل وترتب وكذا». كذا يقول فالنًا سمع أنه فالن عن فالن «حدثنا فقالوا:
ومنهم طبقات، فجعلوهم وغريهم، الثقات بني للتفريق املحدثني طبقات يف النظر وضبطه
فاملشتغلون االجتهاد، رتبة إىل البالغون فالعلماء التابعني، فتابعو فالتابعون، الصحابة،
كتبًا وألفوا وغريهم،78 فالشارحون لألحاديث، فالناقدون وحفظها، األحاديث جمع يف

والرواة. املحدثني طبقات يف كثرية
مما أعىل الحجاز أهل فطريقة إسنادهم، طرق يف يختلفون األمصار أهل وكان
وسند والضبط، العدالة من النقل رشوط يف الستبدادهم الصحة، يف وأمتن لسواهم
أصحابه ثم ١٧٩ه سنة املتوىف املدينة عالم مالك اإلمام الصحابة بعد الحجاز طريقة
املوطأ، كتاب يف الحديث دون من أول ومالك وأمثالهم، حنبل وابن الشافعي مثل
يف الحفاظ عني ثم فيه، ألَّف من أول جريج ابن إنَّ وقيل الفقه، أبواب عىل رتبه
عرصه يف املحدثني إمام البخاري إسماعيل بن محمد وجاء وأسانيدها، األحاديث طرق
الحجاج بن مسلم ألَّف ثم «الصحيح»، كتابه وألف أبوابها عىل السنة أحاديث فخرج
إليهما، الناس مرجع وصار الصحيحني كتاباهما فسمي الصحيح» «املسند النيسابوري
فاجتمع املوطأ، وبني بينهما أو هذين بني جمعوا املحدثني من أخرى طبقة جاءت ثم
سنة املتوىف البخاري وهم أسماؤهم: اآلتية للمؤلفني املشهورة الستة الكتب ذلك من
بالبرصة املتوىف داود وأبو ٢٦١ه/٨٧٥م، سنة بنيسابور املتوىف ومسلم ٢٥٦ه/٨٧٠م،
سنة تويف والنسائي ٢٧٩ه/٨٩٢م، سنة برتمذ املتوىف والرتمذي ٢٧٥ه/٨٨٨م، سنة

٣٨٥ه/٩٩٥م.79 سنة ببغداد املتوىف والدارقطني ٣٠٣ه/٩١٥م،
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تحقيق يف املتسلسل اإلسناد إىل العناية انرصفت مدونًا علًما الحديث صار وملا
تعلمته) (أي الحديث سمعت أحدهم: يقول كأن بعضها، أو الكتب تلك تعلم أي السماع،

غريه. أو البخاري إىل فالن من تعلمه وهو فالن من
قال: البخاري، صحيح سماعه كيفية يف خلِّكان ابن إسناد تسلسل وهاك

وعرشين إحدى سنة شهور بعض يف أربل بمدينة البخاري صحيح سمعت
عبد بن املكرم بن هللا هبة بن محمد جعفر أبي الصالح الشيخ عىل وستمائة،
الوقت أبي الشيخ من ببغداد، النظامية املدرسة يف سماعه بحق الصويف، هللا
من سماعه بحق وخمسمائة، وخمسني ثالث سنة األول ربيع شهر يف املذكور
سنة القعدة ذي يف الداودي مظفر بن محمد بن الرحمن عبد الحسن أبي
بن أحمد بن هللا عبد محمد أبي من سماعه بحق وأربعمائة، وستني خمس
أبي من سماعه بحق وثالثمائة، وثمانني إحدى سنة صفر الرسخيسيف حمويه
وثالثمائة، عرشة ست سنة الفربري مطر بن يوسف أبي بن محمد هللا عبد
البخاري، إسماعيل بن محمد هللا عبد أبي الحافظ مؤلفه من سماعه بحق
وخمسني اثنتني سنة والثانية ومائتني، وأربعني ثمان سنة إحداهما مرتني:

أجمعني.80 تعاىل هللا رحمهم ومائتني،

كالتاريخ النقلية العلوم من غريه إىل الحديث من اإلسناد طريقة يف املسلمون وتطرق
اإلسالمية، العلوم من كثري يف املتسلسل اإلسناد طريقة وتتبعوا مشهور، هو كما واألدب
علم يف عاِلًما ذكروا إذا فهم األخرى، األمم أو األخرى البالد يف مثيل له يسبق ال مما
خلِّكان ابن كقول العلم، ذلك واضع إىل أستاذه وأستاذ أستاذه إىل تعلمه أسندوا فيها،
ووالده الدين، ضياء والده عىل األصول يف اشتغل إنَّه الخطيب ابن الدين فخر ترجمة يف
عىل وهو املعايل، أبي الحرمني إمام عىل وهو األنصاري، نارص بن سليمان القاسم عىل
شيخ عىل وهو الباهيل، الحسن أبي الشيخ عىل وهو اإلسفرايني، إسحاق أبي األستاذ
ونرص مذهبه عن رجع ثم أوًال الجبائي عيل أبي عىل وهو األشعري، الحسن أبي السنة

والجماعة. السنة أهل مذهب
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األحاديث عدد

أنَّ ذكروا فقد األلوف، بمئات تعد أصبحت قدمناها التي لألسباب األحاديث تكاثرت ملا
بن يحيى وأن واملتون،81 باألسانيد ١٥٠٠٠٠ منها حديث، مليون روى حنبل بن أحمد
املحدثني وأظن الخرب: هذا راوي قال حديث، ٦٠٠٠٠٠ بيدي كتبت قال: املري معني
مسلًما وأنَّ ِقَمْطٍر،82 مائة الكتب من وخلف و٦٠٠٠٠٠ ٦٠٠٠٠٠ بأيديهم له كتبوا
البخاري اإلمام وأنَّ مسموعة،83 حديث ٣٠٠٠٠٠ من استخرجه الصحيح املسند صاحب
كثرة عىل يدل مما ذلك عىل وقس حديث،84 ٦٠٠٠٠٠ من الصحيح كتابي صنفت قال:
أصحاب وهم اإلقالل، يف بالغ وبعضهم كثريًا، أقل فإنَّه منها صح الذي أما فاحشة،
حديث، ٣٠٠ عنده صح ومالك حديثًا، ١٧ إال عنده يصح فلم حنيفة أبو وشيخهم الرأي،
يف حنبل بن وأحمد مكررة، ٣٠٠٠ منها حديث ٩٢٠٠ عىل صحيحه اشتمل والبخاري

ذلك. عىل وقس حديث،85 ٥٠٠٠٠ مسنده

الفقه (ج)

مصدره

الشخصية أحوالهم يف رعاياهم بني به يقضون ما إىل أمراؤه احتاج دولة اإلسالم صار ملا
بها نظموا رشيعة منهما فاستخرجوا والحديث، القرآن إىل فرجعوا املدنية، ومعامالتهم
عنوا قلَّما فاليونان الكربى، الدول يف طبيعي وذلك رعاياهم، بني بها وحكموا حكومتهم
زمنًا إال كربى دولة أهل يكونوا لم ألنَّهم القضائية؛ أو الدولية واألحكام الرشائع بوضع
مملكتهم اتسعت فقد الّرومان وأما وفروعها، الفلسفة إىل قرائحهم فانرصفت قصريًا
وضع من بد لهم يكن فلم شوكتهم وقويت سلطانهم وامتد العرب، مملكة اتسعت كما

.٦٦ الساعي ابن 81
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عىل قرنًا عرش ببضعة دولتهم تأسيس بعد إال عندهم نضجها يتم لم لكنها الرشائع،
واعتبارات عادات عن عبارة وهي ٥٣٣م، سنة املشهور القانون صاحب جستنيان يد
دانوا ممن وغريهما والصابني الالتيني الشعب من األحقاب بتوايل تجمعت واعتقادات

املذكور. جستنيان عهد عىل كاملة رشيعة صارت حتى بالتدريج لرومية
كان ما علمت وقد والحديث، القرآن من أحكامهم استخرجوا فإنَّهم املسلمون وأما
املسلمني عىل يمِض لم ولذلك اإلسالم، أول من ودرسهما حفظهما يف العناية من لهم
وقد العالم، رشائع أفضل من وهو فقههم، وتكون رشيعتهم نضجت حتى والثالث قرنان

دينهم. ونرش دولتهم تأسيس يف رسعتهم مثل ذلك يف أرسعوا
يتلقون النبي عهد عىل املسلمون وكان اإلسالمي، الفقه أساس القرآن إنَّ قلنا
تُويف فلَّما قياس، أو نظر إىل يحتاج ذلك يكن فلم شفاًها، لهم يبينها وهو منه األحكام
رشيعتهم، حاميل أو املسلمني فقهاء أول القراء فأصبح والسنة، القرآن إىل الصحابة رجع
عظمت فلما األول. الصدر يف يقرأون الذين لقلة واألحكام اإلفتاء يف إليهم يرجعون وكانوا
الفقهاء باسم بدلوا صناعة، وأصبح الفقه وكمل العرب من األمية وذهبت اإلسالم أمصار

العلماء.

الفقهاء

بن الرحمن عبد ثم الراشدون، الخلفاء وأولهم األولون، الصحابة املسلمني الفقهاء فأول
بن وحذيفة يارس بن وعمار جبل بن ومعاذ مسعود بن هللا وعبد كعب بن وأُبَّي عوف
انتقلت ثم األشعري،86 موىس وأبو الدرداء وأبو الفاريس وسلمان ثابت بن وزيد اليمان
وأبو املسيب، بن سعيد وهم: املدينة، يف سبعة منهم واشتهر التابعني إىل والفقه الفتوى
بعض جمعهم وقد وخارجة، وسليمان وعروة هللا وعبد وقاسم الرحمن عبد بن بكر

البيتني: هذين يف العلماء

خ��ارج��ة ال��ح��ق ع��ن ض��ي��زى ف��ق��س��م��ت��ه ب��أئ��م��ة ي��ق��ت��دي ال م��ن ك��ل أال
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خ��ارج��ة87 ب��ك��َر، أب��و س��ل��ي��م��اٌن، س��ع��ي��ٌد، ق��اس��ٌم ع��روُة، ال��ل��ِه، ع��ب��ي��ُد ف��خ��ذه��م:

الفقه انتقل وعنهم األسماء،88 بعض تبديل مع عرشة يحسبهم املؤرخني وبعض
اإلسالمي. العالم يف واإلفتاء

أخذت ثم واحًدا، علًما والحديث والتفسري والقراءة الفقه كان اإلسالم أوائل ويف
سموا الفقه استقل فلما االرتقاء، بناموس عمًال بعض عن بعضها تستقل العلوم هذه
األمور من اإلفتاء عىل يرتتب ملا الدولة يف كبري تأثري لهم وكان تقدم، كما الفقهاء أصحابه

والعفو. والقتل والتنصيب كالعزل الهامة،
ال الخلفاء فكان املدينة، أهل إىل واإلفتاء الفقه يف املرجع كان أمية بني أيام ففي
كان ما الكتاب هذا من املاضيني الجزأين يف فصلناه مما علمت وقد دونهم، أمًرا يقطعون
املدينة وأهل وغريهم، املسلمني من العرب غري واحتقارهم للعرب أمية بني تعصب من
إرضائهم يف يسعون األمويون كان أمية بني عىل الخالفة وإنكار البيت ألهل تحيزهم مع
يقطع ال كان فإنَّه العزيز عبد بن كعمر الخلفاء من الورع أهل وخصوًصا وإكرامهم،

مشورتهم. بعد إال ا مهمٍّ أمًرا
أمر وإعظام العرب أمر تصغري املنصور وأراد العباس، بني إىل األمر أفىض فلما
أنظار تحويل ذلك يف مساعيه جملة من كان دولتهم، وأهل أنصارهم ألنَّهم الفرس؛
عن املرية وقطع للناس، ا حجٍّ الخرضاء القبة سماه بناء فبنى الحرمني، عن املسلمني
فأفتى املنصور أمر يف أهلها فاستفتاه الشهري، مالك اإلمام يومئذ املدينة وفقيه املدينة،
هذا محمد أمر وعظم عيل، آل من هللا عبد بن محمد وبايعوا فخلعوها بيعته بخلع لهم
بيعة إىل املدينة أهل فرجع الشديد، العناء بعد إال عليه يتغلب ولم املنصور وحاربه
املؤمنني أمري فعلم العباس، لبني البيعة حق ينكر ذلك مع مالك وظل قهًرا، املنصور
ثيابه من وجرده بمالك ودعا فغضب بذلك، املنصور عم سليمان بن جعفر وهو يومئذ

كتفه.89 وخلع بالسياط ورضبه
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والقياس الرأي

الفقه درس من أبنائهما من ونبغ وفارس، العراق يف انترشت قد القرآن علوم وكانت
الحديث بحفظ الناس أوثق ألنَّهم املدينة؛ أهل عىل فيهما عياًال زالوا ما ولكنهم والُفتيا،
العرب غري املسلمون وكان الخصوص، عىل العراق يف قليًال الحديث وكان القرآن، وقراءة
يف العقيل القياس استخدام إىل فعمدوا وعلم، تمدن أهل وهم الفرس، أكثرهم هناك
كانوا ألنَّهم املدينة؛ أهل بذلك فخالفوا والحديث، القرآن من الفقه أحكام استخراج
املدينة أمر تصغري يف املنصور مساعي جملة من فكان بالتقليد، التمسك شديدي
القائلني العراق فقهاء نرص أنَّه بيعته، بخلع أفتى أن بعد مالك وخصوًصا وفقهائها،
بغداد إىل املنصور فاستقدمه الكوفة، يف النعمان حنيفة أبا يومئذ كبريهم وكان بالقياس،
يكن لم أنَّه حتى العربية، وال العرب يُحب ال حنيفة أبو وكان مذهبه، وعزز وأكرمه
الربيع ألنَّ يُقاومه؛ املنصور حاجب الربيع كان ولذلك به،90 يبايل وال اإلعراب يحسن

الربامكة. قتل يف سعى الذي هو الفضل وابنه الفرس، يكره وكان العرب إىل ينتسب
القياس، أو الرأي بأهل املعروفون وهم وأصحابه، حنيفة أبا املنصور نرص فلما

الحديث. أهل وهم الحجاز فقهاء وتبعه برأيه تمسًكا مالك ازداد
وأنصاره مالك األول وزعيم الرأي، وأهل الحديث، أهل قسمني: إىل الفقهاء وانقسم
حنبل بن أحمد وأصحاب الثوري سفيان وأصحاب الشافعي وأصحاب الحجاز، أهل من
تحصيل يف مبذولة عنايتهم ألنَّ الحديث؛ بأصحاب وعرفوا التقليد، أهل من وغريهم
أو الجيل القياس إىل يرجعون وال النصوص، عىل األحكام وبناء األخبار ونقل األحاديث
وجدتم «إذا الشافعي: قول بذلك تمسكهم شدة عىل ويدلك أثًرا، أو خربًا وجدوا ما الخفي

الخرب». ذلك مذهبي أن فاعلموا مذهبي خالف عىل خربًا ووجدتم مذهبًا يل
بن محمد ومنهم العراق، فقهاء وأصحابه النعمان حنيفة أبو الرأي أصحاب وزعيم
مطيع وأبو سماعة وابن زياد بن والحسن هذيل بن وزفر القايض يوسف وأبو الحسن
تحصيل إىل اتجهت عنايتهم ألنَّ الرأي؛ أهل وا ُسمُّ وقد وغريهم، القايض وعافية البلخي
القياس يقدمون وهم عليها، األحكام وبناء األحكام من املستنبط واملعنى القياس وجه

األخبار.91 آحاد عىل الجيل
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إىل فرحل الشافعي، املطلبي إدريس بن محمد مذهبه أصحاب من مالك بعد وجاء
أهل بطريقة الحجاز أهل طريقة ومزج عنهم، وأخذ حنيفة أبي أصحاب وخالط العراق
حنبل بن أحمد بعده جاء ثم مذهبه، من كثري يف مالًكا فيه خالف بمذهب واختص العراق
بضاعتهم وفور مع حنيفة أبي اإلمام أصحاب عىل أصحابه وقرأ املحدثني، علية من وكان
وتولد األربعة، هؤالء عند األمصار يف التقليد ووقف آخر، بمذهب فاختصوا الحديث من

والحنبيل. والشافعي، واملالكي، الحنفي، وهي: األربعة اإلسالم مذاهب منهم
من غريها ويف فيها الكالم فنرتك هنا، عنها املقام يضيق ورشوح فروع وللفقه

العربية. اللغة آداب تاريخ إىل العلم فروع

الخلفاء عند العلماء منزلة

وقد والفقه، والقرآن الحديث علماء اإلسالمية، العلوم عن الكالم عرض يف بالعلماء، يراد
الخلفاء رأيت إذا ذلك بعد عجب فال الخالفة، يف العلوم هذه منزلة من كان ما علمت
كانوا أمية بني أنَّ رأيت وقد والعلماء، والزهاد الحديث وأصحاب الفقهاء يكرمون

الهامة. األمور يف املدينة فقهاء يستشريون
ليجروا العدل رشوط عن العلماء يسألون الخلفاء من التقوى أهل كان ما وكثريًا
فأجاب العادل اإلمام صفة عن يسأله البرصي الحسن إىل العزيز عبد بن عمر «كتب عليه

يقظه». ومحل وعظه بمواقع منه وقع الكتاب وصله فلما وافيًا،92 جوابًا
التقوى يف العزيز) عبد بن عمر (يريد الخليفة هذا مبالغة عىل ذلك يحمل وقد
بن عمرو عليه دخل إذ والدهاء، والحزم بالشدة املشهور باملنصور قولك فما والورع
عهد وويل املؤمنني أمري ابن هذا عثمان، أبا «يا املنصور: له فقال املهدي مبايعة بعد عبيد
مسئول» عنه وأنت إليه تصري وهي األمور له وطدت قد «أراك عمرو: فقال املسلمني»
املنصور رثاه عمرو مات وملا فوعظه،93 عمرو» يا «عظني وقال: املنصور فاستعرب

بأبيات.94
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ظهور يشكو العابد ذلك سمع إذ ليًال بالكعبة يطوف وهو املنصور بحكاية ناهيك
ووعظه وحكومته هو يعنيه أنَّه له رصح يعني عمن املنصور سأله وملا والفساد، البغي
وابن األوزاعي عظات ذلك عىل وقس سماعها95 من املنصور يستنكف لم شديدة عظة
كتاب (راجع والرشيد واملهدي للمنصور شيبة بن وشبيب الثوري وسفيان السماع

الكتاب). هذا من الثاني الجزء يف للرشيد الثوري
حتى ويكرمونهم، العلماء يُجّلون كانوا ألنَّهم الخلفاء؛ يبكي الواعظ كان ما وكثريًا
عىل املاء الرشيد صب فقد مواله، إىل خادم من إال يصدر ال بما احرتامهم إىل تسابقوا

يغسل.96 وهو الرضير معاوية أبي يدي
سائر أصحاب عىل أطلق ثم خاصة، واملحدثني للفقهاء األمر أول يف اإلكرام وكان
الحسن بن ومحمد الكسائي يُجلس الرشيد كان فقد واللغويني، كالنحاة اإلسالمية العلوم
واحد يوم يف الري يف هذان مات وملا لنهضته،97 ينزعجا أال ويأمرهما كرسيني عىل
الرشيد ولدا واملأمون األمني تنازع وقد الري».98 يف والعربية الفقه «دفنت الرشيد: قال
منهما كل يقدم أن عىل اصطلحا حتى إليه، وتقديمها الفراء أستاذهما نعال حمل يف

واحدة.99
يف مىش حنبل ابن تُويف فلما لهم، العامة إكرام اقتىض للعلماء الخلفاء وإكرام
إسحاق أبو سار وملا اإلكرام، بهذا وناهيك امرأة،100 و٦٠٠٠٠ رجل ٨٠٠٠٠٠ جنازته
لقائه يف البالد أهل تنافس شاه ملك السلطان إىل املقتدي الخليفة قبل من الشريازي

ومركوبه.101 ملبوسه من الربكة والتماس بأطرافه والتمسح

ج١. ٢٨٧ الفريد العقد 95
.١٧٥ الفخري 96

ج٢. ٢١١ املزهر 97
ج١. ٤٥٤ خلكان ابن 98
.١٣٠ األدباء طبقات 99

ج١. ١٧ خلكان ابن 100
ج٣. ٤٧٤ خلدون ابن 101
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اللسانية العلوم (2-2)

النحو (أ)

اإلنسان ألنَّ مرضعه؛ من يتلقنه متكلم كل لسان عىل طبيعي الحقيقي بمعناه النحو
أن أراد إذا أما أفكاره، عن التعبري يُحسن ال بدونه إذ النطق، يتعلم وهو النحو يتعلم
تقيض قد فاألمة ولذلك تناوله، عليه يسهل النحو قواعد فدرس لسانه غري لسانًا يتعلم
وتجعله النحو قواعد ن تدوِّ أن قبل الشعر وتنظم وتخطب تتكلم وهي متطاولة قرونًا
من وأول امليالد، قبل الخامس القرن يف إال لسانهم قواعد بضبط يبدأوا لم فاليونان علًما،
واملؤنث املذكر يف فتكلَّم ٤١١ق.م سنة املتوىف Protogoras بروتغوراس منهم بذلك بدأ
جاء ثم املرتادفات، يف وتكلم عارصه وقد Prodichos بروديكوس ثم األسماء، وبعض
وكذلك العربي، النحو تاريخ يُشبه تاريخ وله اليوناني النحو علم وأتموا وغريه أرسطو
قبل األول القرن يف إال قواعده يدونوا لم فإنَّهم الالتينية، اللغة نحو يف الرومان فعل
اقتداء D. Tarrax تراكس ديونيسيوس اسمه عالم دونه وقد بومبيوس، زمن يف امليالد

باليونان.
النحو قواعد تدوين قبل والفالسفة واألدباء والخطباء الشعراء فيهم نبغ فاليونان
يرضه فلم النحو قواعد يتعلم لم وهو وأوديسيته إلياذته هومريوس فنظم لسانهم، يف
التمثيلية الروايات Aeschylos أشيلوس وألف فيه، ملكة كانت اللغة ألنَّ شيئًا؛ ذلك
وكتب Tales وطاليس وأناكسيمندر فريسيدس الفالسفة ونبغ ببيانه، اليونان وسحر
فيهم نبغ فقد الرومان وكذلك النحو، وضع قبل الشهري تاريخه الرحالة هريودوتس

النحو. تدوين قبل واألدباء والخطباء الشعراء من جماعة

وواضعه العربي النحو وضع (ب)

النحو؛ تدوين قبل وتراسلوا وتناشدوا الخطب وألقوا الشعر نظموا فقد العرب وهكذا
وتدوينها القواعد تلك ضبط إىل اضطروا أنَّهم عىل فيهم، طبيعية كانت اللغة ملكة ألنَّ
فلم القرآن، معاني ضبط يف للدقة التماًسا والرومان، اليونان إليه اضطر مما بأرسع
أنَّهم ظننا عىل ويغلب النحو، إىل بالحاجة شعروا حتى قرن نصف دولتهم عىل يمِض
يف الكتب فيه وألفوا نحوهم دونوا الرسيان ألنَّ الرسيان؛ منوال عىل تبويبه يف نسجوا
امُللقب الرهاوي يعقوب األسقف منهم ذلك بارش من وأول للميالد، الخامس القرن أواسط
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الثالث) (الجزء اإلسالمي التمدن تاريخ

العراق يف الرسيان خالطوا مّلا العرب أنَّ فالظاهر ٤٦٠م،102 سنة املتوىف الكتب بمفرس
نسجوا نحوهم تدوين إىل اضطروا فلما فأعجبهم، النحو جملتها ويف آدابهم عىل اطلعوا
يف وهم النحو بوضع بدأوا العرب أنَّ ذلك ويؤيد شقيقتان. اللغتني ألنَّ منواله؛ عىل
الرسيانية. يف أقسامه نفس هي العربية يف الكالم وأقسام والكلدان، الرسيان بني العراق
الدين؛ ونرش الفتح يف الستعجالهم تابع فإنَّه النحو تدوين يف العرب استعجال أما
الناس فأصبح اللغة فساد إىل دعا واالختالط باألعاجم، االختالط إىل دعت الفتوح ألنَّ
يف ما نحو عىل كالمهم يُعربون اإلسالم ظهور عند كانوا العرب ألنَّ اإلعراب؛ يهملون
ملسو هيلع هللا ىلص النبي أيام يف حتى كانوا هؤالء فإنَّ واملتعربني املوايل من خالطهم من إال القرآن،
ضل». فقد أخاكم «أرشدوا فقال: النبي بحرضة لحن رجًال ذكروا وقد اإلعراب، يُخطئون
يكثر لم اللحن ولكن فألحن»،103 أقرأ أن من إيلَّ أحب فأسقط أقرأ «ألن بكر: أبو وقال
اللحن من يسمعونه كانوا مما العمال فتذمر اآلفاق، يف العرب وانتشار الفتوح بعد إال

اللغة. قواعد ضبط إىل شديدة بحاجة فأحسوا القرآن، قراءة يف وخصوًصا
٦٩ه سنة املتوىف الدؤيل األسود أبو باإلجماع فهو مدونه أو النحو علم واضع أما
أقام ثم صفني، واقعة معه وشهد طالب أبي بن عيل صحب التابعني، سادات من وكان
منواله، عىل النسج يف فرغب نحوها عىل اطلع أو الرسيان لغة تعلم وكأنه البرصة يف
حتى بيانها، تقدم ألسباب فأبى،104 أبيه ابن زياد يومئذ العراقني وايل عىل ذلك فعرض
لنا وخلَّف أبانا تويف األمري، هللا «أصلح يقول: فسمعه أمًرا إليه يشكو رجل جاءه إذا
قد كان ما يضع أن األسود أبي إىل فبعث اللحن ذلك سماع من زياد فاستنكف بنون»

عنه. نهاه
«إنَّ وقالت: معاوية عىل دخلت األسدي خويلد بنت أنَّ وضعه يف السبب بل وقيل
وباب « «إنَّ باب األسود ألبي فرسم عليٍّا ذلك وبلغ (باإلمالة) ماًال» يل وتركا ماتا أبوي
ۙ ِكنَي اْلُمْرشِ َن مِّ بَِريءٌ هللاَ ﴿أَنَّ يقرأ: رجًال األسود أبو سمع ثم اإلمالة، وباب اإلضافة
«يا يوًما: له قالت بنته إنَّ ثم والنعت، العطف باب فصنف رسوله، بخفض َوَرُسولُُه﴾

.١٨ للقرداحي الرسيان شعراء 102

ج٢. ١٩٩ املزهر 103
ج١. ٢٤٠ خلكان ابن 104
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من أتعجب «إنَّما فقالت: «نُجومها». فقال: االستفهام، طريق عىل ماءِ» السَّ أَْحَسُن َما أبِت
فاك». افتحي … السماءَ أحسَن ما «قويل: فقال: حسنها».

الجملة يف جرى ما نحو عىل االستفهام لفظ عىل الحّر» أشّد «ما يوًما: له وقالت
التعجب.105 باب فصنف املاضية،

فهم واحد، الفحوى ولكن غريها، وذكروا الروايات هذه يف املؤرخون واختلف
تلقى إنَّه يقول وهو قدمناها، التي األسباب ملثل النحو وضع األسود أبا أنَّ عىل مجمعون
ألبي ثابت األقل عىل فيه الرشوع أو النحو علم َفَوْضع طالب، أبي بن عيل عن ذلك
عرض يف بعينه شاهده مما الفهرست صاحب النديم ابن ذكره ما ذلك ويؤيد األسود،
قمطر فيها ما جملة يف فكان الكتب، جماعي أحد عليها أطلعه كتب خزانة يف كالمه
وورق صيني وورق مرصي وقرطاس وصكاك فلجان جلود رطل ٣٠٠ نحو فيه كبري
الصني، ورق من «أحسبها قال: أوراق أربعة وبينها خراساني، وورق آدم وجلود تهامي
يحيى بخط عليه، هللا رحمة األسود أبي من واملفعول الفاعل يف كالم فيها هذه ترجمتها:
النرض خط هذا وتحته: النحوي، عالن خط هذا عتيق: بخط الخط هذا وتحت يعمر، بن

القطمر».106 فقدنا الرجل هذا مات ملا ثم شميل، بن
لضبط املستعجلة الحاجة ليسد يكن لم القواعد من األسود أبو وضعه ما أنَّ عىل
االسم، من الفعل أو املرفوع، من املنصوب بها يتميز بعالمات ضبطها إىل فعمد القراءة،
بها يميزون أو والجر، والنصب الرفع عىل بها يدلون الرسيان عند كانت عالمات فوضع

العربي. الخط تاريخ عن كالمنا يف تقدم كما االسم، من الفعل
علم قبل النظم يحسنون كانوا كما النحو، علم قبل اإلعراب يعرفون كانوا فالعرب
وليس هؤالء وأسلم باألعاجم، اختلطوا حتى فيهم، طبيعية ملكة ذلك وكان العروض،
يف اشتغاًال املسلمني أكثر وكانوا ضبطها إىل فاضطروا القرآن، ليفهموا اللغة ملكة فيهم
وأول والكوفة، البرصة أهل من بعده جاء من وأتمه األسود أبو النحو بعلم بدأ ذلك،
هللا عبد عنه وأخذ األقرن، ميمون هذا عن وأخذ املهري، معدان بن عنبسة عنه أخذ من
العروض علم إمام أحمد بن الخليل عنه وأخذ عمر، بن عيىس عنه وأخذ الحرضمي،
إىل الواحد من هؤالء يف النحو فتنوقل النحو،107 علم إمام سيبويه أخذ ومنه واللغة،

«خط». السعادة مفتاح 105

.٤٠ الفهرست 106
ج٢. ٣٠٨ خلكان ابن 107
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أيام يف نضج لكنه الكتب فيه وألفوا االرتقاء، بناموس عمًال ويرتقي ينمو وهو اآلخر،
عياًال النحو يف ألف من كل وأصبح الشهري، كتابه فيه فألف ١٨٠ه) سنة (تويف سيبويه

ذكره. اآلتي العني كتاب وعىل عليه
كأفخر يتهادونه الناس وكان سيبويه، كتاب أرادوا «الكتاب» قالوا: إذا وكانوا

التحف.

واللغة األدب (ج)

أساليب وتفهم ألفاظه معاني ضبط إىل احتاجوا القرآن تفسري يف املسلمون أخذ ملا
وال وأمثالهم، وأشعارهم وأقوالهم العرب أساليب يف البحث إىل ذلك فجرهم عباراته،
قريش كانت الذين البادية عرب عن أخذ إذا إال الفساد أو العجمة من سامًلا ذلك يكون
بالرحلة املسلمني من كبرية جماعة فعني وأساليبهم، ألفاظهم من تتخري الجاهلية يف
وأساليب األلفاظ معاني عن العرب وسؤال واألمثال األشعار والتقاط العرب بادية إىل

األدب. بعلم وبالغة ونحو رصف من يتبعه ما مع بذلك االشتغال وسموا التعبري،
أكثر الثالث القبائل هذه وعن وأسد، وتميم قيس العربية: عنها نقلوا التي والقبائل
قبيلة ثم والترصيف، اإلعراب ويف الغريب يف الناقلون عول وعليها اللغة، من أخذ ما
أخذوا وال القبائل سائر من غريهم من يُؤخذ ولم طيء، وبعض كنانة وبعض هذيل
فلم األخرى، لألمم املجاورة الرباري يسكنون كانوا الذين البدو من وال الحرض عن شيئًا
ملجاورتهم وإياد وغسان قضاعة من وال مرص، أهل ملجاورتهما وجذام لخم من يأخذوا
النبط ملجاورتهم بكر من وال والرسيانية، العربانية يقرأون نصارى وأكثرهم الشام أهل
والفرس، الهند يُخالطون بالبحرين كانوا ألنَّهم عمان؛ وأزد القيس عبد من وال والفرس،
من وال اليمامة وسكان حنيفة بني من وال والحبشة، الهند ملخالطتهم اليمن أهل من وال
نقلوا الذين ألنَّ الحجاز حارضة من وال اليمن، تجار ملخالطتهم الطائف وأهل ثقيف
وفسدت األمم من غريهم خالطوا وقد العرب لغة ينقلون ابتدأوا حني صادفوهم اللغة
وصريوها الكتب يف وأثبتوها املذكورة القبائل عن وأساليبها اللغة نقلوا والذين ألسنتهم،
العجم وآدابها اللغة جمع يف املشتغلني أكثر وكان فقط،108 والكوفة البرصة أهل هم علًما

العرب. من أكثر ذلك إىل لحاجتهم

ج١. ١٠٥ املزهر 108
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والكوفة بالبرصة األدب علماء

العالء بن عمرو أبو ورواية حفًظا وأوسعهم واألدب اللغة جمع يف املشتغلني أقدم ومن
العرب عن كتبه وكانت مكة، مواليد من وهو ١٥٤ه، سنة بالكوفة املتوىف التميمي
قالت مما إليكم انتهى «ما ذلك: مع وقال السقف،109 قريب إىل بيته تمأل الفصحاء

كثري». وشعر علم لجاءكم وافًرا جاءكم ولو أقله، إال العرب
للهجرة، الثاني القرن يف واللغة األدب طالب من كبرية جماعة العراق يف ونبغ
وكان والخليل. واألصمعي، عبيدة، وأبو زيد، أبو وهم: واحد، عرص يف أربعة أشهرهم
والشعر والنحو اللغة املذكور عمرو أبي عن أخذوا األول والثالثة عندهم، كله العلم

والقراءة.110
وأخذ اللغة يف ثقة الحديث رواة من وهو ٢١٤ه، سنة تُوّيف األنصار من كان زيد فأبو
لعلومهم، وأجمعهم وأخبارهم العرب بأيام الجميع أعلم كان عبيدة وأبو سيبويه، عنه
تويف فارسيهما» وعرفت عرفتهما إال إسالم أو جاهلية يف فرسان التقى «ما أقواله: ومن

٢١٣ه. سنة تويف ونقده، الشعر وحفظ اللغة عليه غلبت واألصمعي ٢٠٩ه، سنة
علم بسيد لقبوه وقد جميًعا أسبقهم فإنَّه ١٧٠ سنة املتوىف أحمد بن الخليل وأما
سماه العني، بكتاب املشهور كتابه يف املعجم حروف عىل اللغة دون من أول ألنَّه األدب؛
فالشفتني. فاألسنان، فاللسان، الحلق، من مخارجها: باعتبار الحروف عىل رتبه ألنَّه بذلك
ذ ظ ت د ط ر س ض ص ش ج ك ق غ خ ه ح ع ترتيبه: وهاك العني، بحرف وبدأ
لغتهم حروف ترتيب يف الهنود حذو بذلك حذا الخليل فكأن ي. ا و م ف ن ل ز ث

الشفوية.111 األحرف إىل ينتهوا حتى الحلق بأحرف يبدأون فإنهم السنسكريتية،
الجيم ككتاب ألفاظه، من لفظ بأول الكتاب يُسّموا أن العرب عادات من وكان
ألبي الجيم وكتاب الجيم،112 بحرف به بدأ املعجم حروف عىل رتبه كتاب وهو للهروي
ونحوهما، امليم وكتاب الحروف، يف الغني كتاب القبيل هذا ومن الشيباني،113 عمرو

ج١. ٣٨٦ خلكان ابن 109
ج٢. ٢٠٢ املزهر 110

.William’s Sanskrit Grammar, 15 111

.٢٦٠ األدباء طبقات 112

ج١. ٦٥ خلكان ابن 113
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بها يتلفظون كانوا الجيم أنَّ العني كتاب يف الحروف ترتيب مالحظة من ويُستفاد
اآلن. به تُنطق عما تختلف األحرف من كثريًا وأنَّ الفارسية، كالكاف

غري أو مثل أو شعر من العرب عن يأخذونه فيما يُدققون والرواة الحفاظ وكان
القرآن. تفسري يتوقف عليها ألنَّ معانيها؛ من يسمعونه وما ذلك،

رواية يف يفعلون كانوا كما املتسلسل، اإلسناد طريقة اللغة نقل يف اتبعوا فإنَّهم
أن يجب اللغة ناقل أنَّ العتبارهم بحفظه، عنايتهم مثل بحفظها الناس وعني الحديث،
لم أنَّهم عىل وتأويله، تفسريه واسطة ألنَّها الحديث؛ ناقل يف يشرتط كما عدًال يكون

تماًما. ذلك يستطيعوا
والكوفة، البرصة يف الهجريني الثالث وبعض الثاني القرن يف األدب علوم وازدهرت
وأهل ذلك، يف متقدمة والبرصة والشعراء، واألدباء والحفاظ والرواة النحاة فيهما ونبغ
العتقادهم الكوفة أهل عن يأخذوا أن يستنكفون وهؤالء البرصة، أهل عن يأخذون الكوفة
زيد أبو إال الكوفة أهل عن أخذ البرصيني من أحًدا أنَّ يعلم ولم محققني، غري أنَّهم
كثريًا ولكن البرصة، يف منه وأجمع أكثر الكوفة يف كان الشعر أنَّ عىل األنصاري،114
تلميذه النحو يف يليه ١٨٢ه سنة املتوىف الكسائي115 الكوفة علماء وأشهر مصنوع، منه
سيبويه البرصة يف اشتهر كما وغريه، اللحياني األحمر وعيل ٢٠٧ه سنة املتوىف الفراء

األدب. وأهل النحاة من ذكرناهم ومن

بغداد يف األدب علماء

إليها، العلم وانتقل بغداد بنيت حتى اإلسالمية العلوم مصدر املرصان هذان زال وما
ألنَّهم يكرمونهم؛ العباسيون وكان منها، لقربهم بغداد إىل الكوفة أهل ورود وغلب
إليهم واستقدموهم البرصة أهل عىل الخلفاء فقدمهم الخالفة، لطلب قاموا ملَّا نرصوهم
بالرتخيصات وتباهوا بالنَّوادر، وتفاخروا الشاذة الروايات يف الناس ورغب لهم، ووسعوا
سعيد بن هللا عبد الفراء عرص يف منهم واشتهر الفروع، عىل واعتمدوا األصول وتركوا
وغريهم. الشيباني عمرو وأبو الضبي، عكرمة وأبو الكويف، األخفش الحسن وأبو األموي،

.١٧٥ األدباء طبقات 114

.٢٠٦ املزهر 115
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وأعمدته، أركانه هم أربعة إىل العبايس العرص يف األدب علم نضج بعد األمر وآل
هي: شهرية كتب يف علمهم دونوا

قتيبة. البن الكاتب أدب كتاب (١)
للمربد. الكامل كتاب (٢)

للجاحظ. والتبيني البيان (٣)
للقايل. النوادر كتاب (٤)

نقل بعدها أُلِّف ما وأكثر اآلن، إىل العرب عند األدب علم مصادر هي الكتب وهذه
عنها.116

البرصة أهل مسابقة وأرادوا أنفسهم عني يف ارتقوا الكوفة أهل العباسيون م قدَّ وملا
واللغة، واألدب النحو يف كثرية مسائل يف البلدين بني املجادالت فقامت ومفاخرتهم،
والكسائي البرصة من سيبويه بني نارها انتشبت التي والنحلة الزنبور مسألة أشهرها
انتصار عىل كأن ينرصه األمني فكان الرشيد، ابن األمني يُعلِّم الكسائي وكان الكوفة. من
ليظهر املسألة خالصة إيراد من بأس وال جميًعا، بلده أهل انتصار يتوقف النحويني أحد

العلمية. باملسائل الخلفاء اهتمام مقدار
إليها قدم سيبويه أنَّ واتفق األمني، يُعلِّم بغداد يف ُمقيًما كان الكسائي أنَّ وذلك
مسألة جملتها من كثرية أمور يف فتناظرا مجلس يف بينهما األمني فجمع البرصة، من
الزنبور أظن «كنت الصورة: هذه عىل رواه مثًال العرب أمثال من الكسائي فذكر الزنبور،
هي» هو فإذا بل: كذلك، املثل «ليس سيبويه: فقال إياها» هو فإذا النحلة من لسًعا أشد
أهل كالم من يشء كالمه يشوب ال خالص عربي مراجعة عىل واتفقا طويًال، وتحاورا
فقال وسأله، عربيٍّا فاستدعى معلمه لكونه بالكسائي العناية شديد األمني وكان الحرض.
يُطاوعني ال «لساني فقال: الكسائي» قال كما تقول أن «نريد له: فقال سيبويه، قال كما
سيبويه «قال يقول: شخًصا أنَّ معه فقرروا الصواب» إىل إال يسبق ما فإنَّه ذلك عىل
فقال: الكسائي» «مع العربي: فيقول منهما؟» من مع فالصواب كذا الكسائي وقال كذا،

ج١. ٤٨٦ خلدون ابن 116
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له وقيل العربي وحرض الشأن، هذا أئمة واجتمع املجلس لهما عقد ثم يمكن». «هذا
عليه تحاملوا أنَّهم سيبويه فعلم العرب» كالم وهو الكسائي مع «الصواب فقال: ذلك
فارس. بالد وقصد عليه جرى ملا نفسه يف حمل وقد بغداد من فخرج للكسائي، وتعصبوا
من تخلو ال الواقع يف كانت وإن األدبية، باملسائل الدولة أهل عناية عىل ذلك ويدل
عبد أنَّ ذكروا فقد أمية، بني أيام من باآلداب يهتمون كانوا أنَّهم عىل سيايس، غرض
«أيكم مسامرته: أهل لبعض مرة فقال للمذاكرة، املجالس يعقد كان مروان بن امللك
حرف أوله عضًوا فيذكر بدنه أعضاء يُعدد أن أراد بدنه؟» يف املعجم بحروف يأتيني
أحد فقام فعدها، غفلة بن سويد فقام الياء، إىل وهكذا الباء حرف أوله عضًوا ثم األلف

االثنني. فأجاز مرتني117 اإلنسان جسد يف فعدها الحارضين
فصارت وتشعبت تميزت ثم مختلطة، مشرتكة أمرها أول يف اللغة علوم وكانت
والبيان واملعاني واللغة والرصف كالنحو اآلخر، عن مستقل منها كل عديدة، علوًما
يطلقون وقد وغريها، والجدل وأمثالهم العرب وأخبار والقوايف والعروض واالشتقاق

اللغة. آداب تاريخ شأن من هي ورشوح تاريخ منها ولكل األدب، علم عليها

اإلنشاء بالغة (د)

يتخذونه العرب، عند والفصاحة البالغة مثال ألنَّه القرآن؛ اقتضاه مما اإلنشاء يف البالغة
فشيوع عمًدا منه االقتباس إىل يقصدوا لم وإذا وإنشائهم، ورسائلهم خطبهم يف نموذًجا
يف واألنفة الحماسة أسباب من فيه كانوا ما مع البالغة، ملكة أكسبهم بينهم حفظه
والفصاحة، البالغة من جديد طور يف اإلسالم بعد العرب لغة فدخلت دولتهم، إبان
فسيأتي الخطابة بالغة ا أمَّ كتابة، أو خطابة تأديتها طرق اختالف عىل عبارتها يف ظهر
وكتابة الرسائل كتابة إىل ترجع وجوه عدة من فيها فينظر الكتابة وأما عليها، الكالم

الكتب.

.١٥٥ الكشكول 117
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الرسائل إنشاء

الخيال أساليب يف التفنن حيث من الخطابة، عبارة مثل عندهم عبارتها كانت فالرسائل
املعاني، من ذلك نحو أو االستعطاف أو االستنهاض أو النصح أو الوعيد أو بالتهديد
القائل: بالحديث عمًال اإلمكان، قدر عىل فيها االختصار يتوخون اإلسالم أوائل يف وكانوا
يف الكبري املعنى يجمعون فكانوا اختصاًرا». الكالم يل واخترص الكلم، جوامع «أوتيت
مثل تأثري الرسائل لتلك وكان اللفظ، من مجرًدا املعنى ترى تكاد حتى القليل، اللفظ
الخطباء. بلغاء عن الكتَّاب ببلغاء الفتح زمن بعد استعاضوا كأنَّهم البليغة، الخطب تأثري
العاص بن عمرو إىل كتب الخطاب بن عمر أنَّ البليغة املخترصة الرسائل أمثلة ومن
عمرو إىل املؤمنني أمري عمر هللا عبد «من الرمادة: عام ضنك يف الحجاز وكان مرص، أمري
أن معك ومن أنت شبعت إذا تبايل ما عمرو يا فلعمري بعد أما عليك، سالم العاص، بن
أمري عمر هللا «لعبد عمرو: إليه فكتب غوثاه!» يا ثم غوثاه فيا … معي ومن أنا أهلك
ِبعرٍي إليك بعثت وقد لبيك! يا ثم لبيك فيا بعد أما العاص، بن عمرو هللا عبد من املؤمنني

هللا». ورحمة عليك والسالم عندي، وآخرها عندك أولها
املقدس بيت يف بابًا بنى مروان بن امللك عبد أنَّ البليغة املكاتبة تأثري أمثلة ومن
باب بها فاحرتق وقعت صاعقة أنَّ فاتفق هو، باسمه بابًا فبنى الحجاج وأمر باسمه،
نزلت ناًرا أنَّ «بلغني إليه: الحجاج فكتب منه وتشاءم عليه ذلك فعظم فقط، امللك عبد
إال ذلك يف مثلنا وما الحجاج، باب تحرق ولم املؤمنني أمري باب فأحرقت السماء من
عبد عن ي فُرسِّ اآلخر» من يتقبل ولم أحدهما من فتقبل قربانًا قربا إذ آدم ابني كمثل

بذلك. امللك
مع االختصار يف جهدهم ويتوخون البلغاء، من كتَّابهم يختارون الخلفاء وكان
بعض إىل كتابًا مسعدة بن عمرو كاتبه استكتب املأمون أنَّ ذلك أمثلة ومن البالغة،
إليه، كتب بمن واثق كتاب إليك «كتابي فكتب: بأمره واالعتناء عليه بالوصية العمال

والعناية». الثقة بني حامله يضيع ولن له، كتب بمن معني
التهديد أرادوا إذا وخصوًصا مخترصة، بعبارة الكتاب عىل يُجيبون كانوا ما وكثريًا
كان ما بقطع ينذره إليه كتب قد وكان الروم، ملك نقفور الرشيد أجاب كما نحوه، أو
قال: أن إىل منها قبضه قد كان ما إرجاع إليه ويطلب األموال، من بغداد إىل الروم يحمله
الكتاب الرشيد قرأ فلما وبينك». بيننا فالسيف وإال املصادرة، به تقع بما نفسك «وافتد
ابن يا كتابك «قرأت البسملة: بعد الكتاب ظهر عىل وكتب بدواة فدعا الغضب، استفزه
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تاشفني بن يوسف الجواب ذلك مثل وأجاب تسمعه!» ما ال تراه ما والجواب الكافرة،
يكون «الذي الكتاب: ظهر عىل يوسف فكتب بكتاب، هدده ملا اإلفرنج ملك لألذفونش

سرتاه».

التوقيعات

إليهم يرفع ما عىل الخلفاء يوقعه كان ما وهي التوقيعات، أيًضا القبيل هذا من ويعد
تفننًا التوقيع يف يتفننون وكانوا األيام، هذه دواوين يف (التأشري) يُشبه بما القصص من
أشعاًرا أو الحديث، من جمًال أو القرآن، من آيات أجوبتهم يجعلوا أن ويغلب بديًعا،
يف يستأذنه الخطاب بن عمر إىل كتب وقاص أبي بن سعد أن ذلك أمثلة ومن مشهورة.
ووقع املطر». وأذى الهواجر من يُِكنُّك ما «ابِن الكتاب: أسفل يف عمر فوقع يبنيه، بنيان
أعناقهم: بوجأ أمر أنَّه وذكروا الحكم بن مروان من تظلموا قوم قصة يف عفان بن عثمان
طالب أبي بن عيل إىل الفاريس سلمان وكتب تعملون». مما بريء إني فقل عصوك «فإن
يُرزقون». كما «يُحاسبون جوابه: عىل فوقع القيامة، يوم الناس يُحاَسب كيف يسأله

«بيت الكتاب: أسفل يف فوقع فيه، يُعاتبه أمر يف معاوية إىل عامر بن هللا عبد وكتب
بن ربيعة إليه وكتب تراه». فأنت اإلسالم، يف حبيب بيت من أرشف الجاهلية يف أمية
يف فوقع جذع، ألف عرش باثني بالبرصة داره بناء يف يعينه أن يسأله الريبوعي عسل
بن امللك عبد إىل الحجاج وكتب دارك؟!» يف البرصة أم البرصة يف «أدارك الكتاب: أسفل
فوقع أرشافهم، قتل يف ويستأذنه منهم، يُقايس وما العراق أهل طاعة بسوء يُخربه مروان
املتألِّفون». به يختلف أن شؤمه ومن املختلفون، به يتألف أن السائس يُمن من «إن له:

األشعث: ابن كتاب يف امللك عبد ووقع

ك��س��ري س��ف��اه��ت��ه م��ن وي��ن��وي ح��ف��اًظ��ا ع��ظ��م��ه ألج��ب��ر أس��ع��ى م��ن ب��ال ف��م��ا

فإما شاكروك، وقل شاكوك «كثر النَّاس: شكاه عامل إىل العزيز عبد بن عمر ووقع
فوقع مدينة بناء يف يستأذنه عماله بعض إليه وكتب والسالم»،118 اعتزلت، وإما اعتدلت

الظلم». من طرقها ونق بالعدل «ابنها الكتاب: عىل

ج٢. ١٢١ املسعودي 118
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كتوقيع بليغة، وكلها كثرية وهي العباس، وبني أمية بني توقيعات سائر ذلك عىل وقس
إىل الرشيد وتوقيع «… نائم وأنت ساهر «أنا عنه: جاء ألمر خراسان عىل لعامله املهدي
به لك قبل ال من فيأتيك يوسف، أخي وخزانة خزانتي تخرب أن «احذر مرص: عىل عامله
الرشيف عالمة «من فيه: تظلم أمر يف هشام ابن إىل املأمون وتوقيع منه». أكثر هللا ومن

أنت؟» الرجلني فأي تحته، من ويظلمه فوقه من يظلم أن
من إليهم يرفع فيما الخلفاء توقيعات مثل يوقعون أيًضا والوزراء األمراء وكان
معك». «أنا له: فوقع بكتاب عماله بعض من أبيه بن زياد إىل أحدهم فتظلم القصص،
من يُقايس وما أهلها طاعة بسوء يُخربه الكوفة صاحب من أتاه كتاب يف الحجاج ووقع
قضية يف يحيى بن جعفر ووقع يعبدونه؟!» كانوا من قتلوا بقوم ظنك «ما مداراتهم:
اقتبس وقد تطلقه». والتوبة حبسته «الجناية آلخر: ووقع كتاب». أجل «ولكل محبوس:

ذلك. إىل سبقوهم ألنهم الفرس؛ من الصورة هذه عىل التوقيع العرب
واختلطوا تحرضوا حتى ومكاتباتهم، رسائلهم يف البالغة عمدة االختصار زال وما
بذلك بدأوا وقد والتوسع، واملبالغة التفخيم منهم فاقتبسوا واملعارشة باملصاهرة بالفرس
فصول يف التحميدات واستعمل الرسائل أطال من وأول للهجرة، الثاني القرن أوائل من
من وهو ١٣٢ه، سنة املتوىف املشهور الكاتب الحميد عبد البالغة أكمام وفتق الكتب
طريقته، يف وتوسعوا وقلدوه خطته عىل بعده الكتاب وسار عربي. غري الشام119 أهل
ومنهم العرب، غري من وأكثرهم واألمراء الوزراء فيهم البلغاء مشاهري من جماعة فنبغ
فاريس، سهل بن والفضل املوايل، من الربيع بن والفضل فاريس، الربمكي خالد بن يحيى
خراسان، أهل من وهو ٣٦٠ه سنة املتوىف العميد وابن الطالقان، من عباد بن والصاحب
وإطنابًا. توسًعا أكثرهم وهو أصبهان أهل من ٥٩٧ه سنة املتوىف الكاتب الدين وعماد

الكتب إنشاء

وهي نحوها، أو التاريخية أو العلمية أو األدبية املوضوعات يف املؤلفة الكتب بها ونريد
تقتضيه ملا البالغة إىل أحوج األدب وكتب موضوعاتها، باختالف وفصاحة بالغة تختلف
أن األدب ُكتَّاب يف والغالب ونحوها، والكنايات الشعرية التخيالت من األدبية املوضوعات

ج١. ٣٠٧ خلكان ابن 119
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وأقوالهم، وخطبهم أشعارهم يف أساليبهم ويحفظوا ويُخالطوهم العرب آداب يُطالعوا
قارصين الطبيعية العلوم وأهل الفقهاء كان ولذلك العالية، البالغة ملكة فيهم فتحصل
عن بعيدة بسيطة بعبارات التعبري فيتعودون الخيال، عن العلوم هذه الستغناء البالغة يف
ركيًكا. ضعيًفا كالمهم جاء الشعر نظم أو األدب يف الكتابة حاولوا وإذا األدباء، أساليب
أقرب كانت العربية، إىل الطبيعية العلوم ونقل الفقه انتشار قبل الكتاب، فلغة
عنوان وهو القرآن مثال عىل مصوغة كانت ألنَّها ذلك؛ بعد إليه صارت مما البالغة إىل
يف حذوه حذوا فالذين املرسل، الكالم إىل منه الشعري التعبري إىل أقرب لكنَّه البالغة،
من فيه بما األسلوب ذلك إىل الفتقارها واملراسالت؛ الخطب يف أجادوا اإلسالم صدر
املؤلفني معظم وكان الُكتب، تأليف عىل امُلسلمون أقدم ا فلمَّ النفوس، يف التأثري أسباب
املرسل الكالم عنها فنشأ الفرس أسلوب من بيشء العربية بالغة اصطبغت الفرس من
عنوان تزال ال فإنَّها ودمنة، كليلة كتاب يف املقفع ابن عبارة أمثلته وأحسن املتناسق،

اليوم. هذا إىل والسهولة البالغة

املقفع ابن

ولغة لغته ألنَّها أساليبها؛ من متمكنًا بآدابها عامًلا الفارسية يف عريًقا املقفع ابن كان
من األول النصف يف البرصة يف نشأ وقد واليونانية، الفهلوية اللغتني يعرف وكان آبائه،
وكان وآدابها، العربية اللغة يف فربع والشعراء، باألدباء حافلة وهي للهجرة الثاني القرن
إىل الفارسية من ودمنة كليلة كتاب نقل عىل أقدم ا فلمَّ إنشائية، قريحة ذا الذوق سليم
ألنَّه بعده؛ جاء من نهجه عىل سار وقد والسهولة، للبالغة شاملة عبارته جاءت العربية

١٤٣ه). سنة (تويف العربية باللغة األدبية املوضوعات يف إنشاؤه حفظ من أقدم
ألنَّ أنفسهم؛ عند من شيئًا أنشأوا قلما العرص ذلك نحو األدب ُكتَّاب سائر أنَّ عىل
بنصها، الخطباء بلغاء عن أو البادية أهل عن يروونها كانوا قطٌع يكتبونه كانوا ما أكثر
فالن خطب أو فالن، أخربنا أو فالن، حدثنا قولهم: تتجاوز ال بفقرات بينها وصلوا وربما
حتى املرسل، اإلنشاء قبيل من يعد ال مما وكذا، كذا فالن إىل فالن وكتب وكذا، كذا فقال
قتيبة وابن واملربد كالجاحظ للهجرة، الثالث القرن أواسط يف األدب علم أركان كتبه ما
إىل باإلسناد منقولة مروياتهم أو العرب أقوال من قطع عن عبارة كتبهم فإنَّ وغريهم،
كحماد واألشعار، واألخبار والسري والفتوح املغازي ُكتَّاب شأن ذلك يف وشأنهم أصحابها،
إىل أقوالهم ويسندون يقولون كانوا فإنَّهم إسحاق، بن ومحمد عبيدة وأبي واألصمعي
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ككتاب الفنون، هذه بني جمع فيما ذلك نحو ويُقال البادية. أهل من وأكثرهم الرواة،
عبارة فإنَّها وغريهما، األصبهاني الفرج ألبي األغاني وكتاب ربه، عبد البن الفريد العقد

املؤلف. عند من املرسل الكالم فيها ويندر أصحابها، إىل ُمسندة أخبار عن
واحد، رجل لغة من املرسل اإلنشاء من إلينا وصل ما أقدم ودمنة كليلة فكتاب
به يمتاز ما إىل ونظًرا الفرس، لغة عن الكتاب نقل وقد الفرس علماء من عالم وهو
ُكتُب من بعده ما أو عرصه يف ُكِتب ما سائر عن والرشاقة السهولة من املذكور الكتاب
يعرفها كان التي األخرى اللغات أساليب تأثري من ذلك اكتسب أنَّه ظننا عىل يغلب األدب،
بمثله جاء من قلَّ وقد األسلوب، ذلك مثل عىل نفسه الكاتب يف خاص القتدار أو الكاتب،
وما العبايس العرص يف الرُّقي من العلم إليه بلغ ما مع منه، بأحسن أحد يأت ولم بعده
قريحة مثل خاصة قريحة اإلنشاء أنَّ عىل يدلك مما املشاهري، الُكتَّاب علية من فيه نبغ

قليًال. إال املكان أو بالزمان تتقيد ال الشعر
فن كل يف العربية املؤلفات كثرت حتى والرواية، باإلسناد تُؤلَّف الكتب زالت وما
فأخذوا السابع، أو السادس القرن يف واالختصار التلخيص إىل الكتاب وعمد علم، أو

التاريخ. باب يف سرتى كما خاصة ألسباب إال يخترصونها أو األسانيد يحذفون

السجع

ألسنة عىل شائًعا الشعر وأصبح والشعراء، األدباء فيه وكثر اإلسالمي التمدن نضج وملا
برنة التلذذ النَّاس أَِلَف إياه، وتناشدهم به تمثلهم وكثر طبقاتهم، اختالف عىل الناس
أمره أول يف كان وقد التسجيع، وهو املراسالت يف أوًال إدخالها فاستحسنوا القافية،
القرن أواخر يف املقامات به وكتبوا الكتب يف أدخلوه حتى وقعه، وحسن لقلته مقبوًال
نسقها اقتبس ولعله ٣٩٨ه سنة املتوىف الهمذاني الزمان بديع ذلك فعل من وأول الرابع،
ولكنَّه الحريري نسج منواله وعىل ه،120 ٣٩٠ سنة املتوىف الرازي فارس بن أحمد من
يف رغبة فزادتهم الناس واستحسنها املقامات هذه وشاعت والطالوة، السهولة عن تباعد
إىل وعاد األسماع مجته حتى الوسطى اإلسالمية القرون يف التسجيع فتكاثر األسجاع،

الكهان. أيام يف عليه كان ما نحو

ج١. و٣٩ ٣٥ خلكان ابن 120
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يحتاج ال فيما وخصوًصا الرسائل، يف مما السمع عىل أنبى الكتب يف والتسجيع
قالئد كتاب يطالع فمن والعلم، التاريخ ككتب خيال أو رنة أو إطناب أو تنميق إىل
لعماد القديس الفتح يف القيس الفتح أو ٥٣٥ه، سنة املتوىف خاقان بن للفتح العقيان
األسجاع ثقل يَر أيًضا؛ الدين لعماد سلجوق آل تاريخ أو ذكره، املتقدم األصبهاني الدين

والخطب. الرسائل يف أحيانًا حسنت وإن التاريخ يف األسماع عىل
أجادوا وقد مرسًال، إال يكتبوا لم العصور كل يف الُكتَّاب مشاهري معظم أنَّ عىل
السجع تقبيح يف منهم واحد غري كتب وقد وغريهم، واملسعودي األثري وابن خلدون كابن

اإلنشاء.121 ملكة ضعف إىل ذلك ونسبوا املراسالت، يف حتى

والجغرافية التاريخ (3-2)

التاريخ (أ)

أحواله وألنَّ الكتابة، يعرف يكن لم ألنَّه التاريخ؛ فيها ن يُدوِّ لم أحقابًا اإلنسان بقي
رضوريات إىل العصور تلك يف همه انرصاف مع لسذاجتها، التدوين تستدعي تكن لم
أحوال يف تأثريًا أكثرها فحفظ الحدثان، بطوارق أُصيب أن لبث ما أنَّه عىل الحياة،
أدهاًرا، أعقابه يف األخبار تلك وتنوقلت ونحوها، والحرب والقحط كالطوفان معائشه،
واجتهاد الغريب، باستماع التلذذ من اإلنسان طبيعة تطلبه ما عىل وتتكيف تتعاظم وهي
أخبار فوصلت املستغربة، املنمقة األخبار من يلقيه بما السامع عىل التأثري يف الراوي
وجهة بعضها واتخذ بالحقائق، منها بالخرافات أشبه وهي التاريخ زمن إىل األوائل
خيالية، أو شعرية صبغة بعضها واصطبغ حماسية، وجهة اآلخر والبعض دينية،
القديمة، بالخرافات يُعرف ما كله ذلك من فنشأ والعصور، األمم باختالف ذلك ويختلف
القدماء الفرس وأخبار املهابهارتة، يف الهنود وأخبار اإللياذة، يف اليونانية كامليثولوجيا
إىل ينسبونه ما فإن يتناقلونها، العرب كان التي البائدة القبائل وأخبار الشاهنامة، يف
تعاظم تاريخي أصل من يخلو ال املستغربة الحوادث من وجديس وطسم وثمود عاد

وغريهما. وبلقيس العرم سيل حديث وكذلك األيام، مر عىل وتضاعف

ج١. ٤٩٨ خلدون ابن 121
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والحروب القديمة كاملهاجرات تلك، من التاريخ إىل أقرب األخبار من طبقة ذلك وييل
إليه أرشنا مما ونحوها الفيل وعام اإلسالم، قبل وحروبهم العرب أيام ومنها القديمة،
غري التاريخ قبيل من العرب عند وليس اإلسالم فجاء اإلسالم، قبل العرب علوم باب يف
ما إال األخرى األمم بأحوال لهم علم وال والخرافات، األخبار تلك من وشذرات أنسابهم
أو اليهود أحبار من والتلمود التوراة حوادث من يسمعونه كانوا ما غري بهم، عالقة له
حادثة عىل منها الخرب يقترص متقطعة أخبار عن كله ذلك يخرج وال النصارى، قسس

األخرى. بالحوادث لها عالقة ال واقعة أو
ظهر فلما التاريخ. يف املتمدنة األمم أضعف من يعدون كانوا اإلسالم قبل فالعرب
تدرجوا الفتح من وفرغوا األمر لهم استتب إذا حتى والحروب، بالفتوح اشتغلوا اإلسالم
هذه من التاريخ عددنا وقد اإلسالمية، العلوم سائر يف تدرجهم مثل التاريخ وضع يف

سرتى. كما وضعه إىل دعا اإلسالم ألنَّ بل باإلسالم خاص ألنَّه ال العلوم،
كانوا العرب أنَّ العجم» أكثرهم اإلسالم يف العلم «َحَمَلة عن كالمنا يف تَقدَّم قد
بحفظها ويعنون بها يشتغلون كانوا فإنَّهم األخبار؛ إال بالعلم االشتغال عن يتنزهون
والشعراء، والخطباء والفصحاء والشجعان الفرسان أخبار وخصوًصا وتناقلها، وسماعها

النفوس. وترويض الهمم واستنهاض القدوة بواعث من ذلك يف ملا
أبي بن فمعاوية األخبار. استماع يف رغبة أكثرهم وسياسة دهاء الخلفاء أكثر وكان
ثلث إىل العشاء بعد ليلة كل يف األخبار ألصحاب يجلس كان أمية بني داهية سفيان
وسائر رعيتها يف وسياستها وملوكها والعجم وأيامها، العرب أخبار عليه فيقصون الليل،
وعندهم مرتبون غلمان فيأتيه ويقوم الليل ثلث ينام ثم ومكائدها. وحروبها األمم ملوك
وأخبار امللوك سري من الكتب تلك يف ما عليه فيقرأون وقراءتها، بحفظها وكلوا قد كتب
أو باليونانية الكتب تلك أنَّ اعتقادنا يف والغالب السياسات،122 وأنواع ومكايدها الحروب
وأنَّ قيرصوهنيبال، ويوليوس كاإلسكندر والرومان اليونان أبطال أخبار وفيها الالتينية،
معاوية. زمن بعد إال الكتب يدونوا لم العرب ألنَّ بالعربية؛ له يفرسونها كانوا الغلمان

ج٢. ٥٢ املسعودي 122
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القواد أكرب كان ولذلك بهم، االقتداء إىل الهمم يستنهض العظماء أخبار وسماع
مشاهري من سبقهم من أخبار يستتلون العرب، وغري العرب من العال، يف الراغبني العظام
إلبداء تسهيًال قبله أمثالها من حدث ما تدبر سياسية مشكلة يف أحدهم وقع وإذا القواد،
يميض أن بني تردد الخراساني مسلم أبو بقتل هم ملا املنصور إنَّ يُقال: فيها، حكمه
العباسية، الدولة قيام يف الحميد السعي من مسلم ألبي كان ِلما فيه، يشاور أو قتله يف
«حدثني له: وقال العقييل، مسلم بن إسحاق استدعى أصبح فلما أرق، حتى بلباله فتزيد
ملك سابور أنَّ وخالصته الحديث عليه فقصَّ حران»، يف عنه أخربتني الذي امللك حديث
الناس تحبيب يف وسعى فمىض طاعته، إىل أهلها يدعو خراسان إىل وزيره أنفذ الفرس
إليه رجوعه عند قتله عىل سابور صمم أمره استفحل فلما نفسه، طاعة إىل ودعاهم به
فاضطروا أيديهم، بني الوزير ورأس إال ينتبهوا فلم بغتهم رجعوا فلما خراسان، بأعني
أبي بحكاية املشابهة من فيها بما الحكاية تلك املنصور سمع فلما — سابور طاعة إىل

يقول: وهو رأسه رفع ثم مليٍّا أطرق مسلم

ل��ي��ع��ل��م��ا إال اإلن��س��ان ع��ّل��م وم��ا ال��ع��ص��ا ت��ق��رع م��ا ال��ي��وم ق��ب��ل ال��ح��ل��م ل��ذي

املوصل صاحب لؤلؤ الدين بدر وكان وقتله،123 مسلم، أبي قتل عىل رأيه واستقر
أحوال عليه يقرأون وجلسوا والسري، التواريخ كتب له أحرضت رمضان شهر دخل إذا
الشائعة األمثال من وكان السيادة، وأصحاب امللوك علوم من التاريخ علم فأصبح العالم،
كتب درس الحروب أصحاب وعلم والخرب، النسب امللوك «علم قولهم: اإلسالم أوائل يف

والحساب».124 الكتابة التجار وعلم والسري، األيام
منع همهم أصبح الدولة، بأمور الوزراء واستبد العباسية الخالفة شأن ضعف فلما
أن الوزراء يُحب ال أشياء إىل يفطنوا أن من خوًفا السري، أو التاريخ مطالعة من الخلفاء
زمانه، بمطالعتها ويقطع بها يلهو كتبًا وزيره من طلب املكتفي إنَّ قيل: — لها يفطنوا
فجاءوه الخليفة، إىل حمله قبل عليه وعرضه ذلك بتحصيل النواب إىل الوزير فتقدم
الوزراء وأخبار امللوك وقائع من السالفة، األيام يف جرى مما يشء وفيها الكتب ببعض

١٥٥ج٢. والتبيني البيان 123
١٥٠ج١. الفريد العقد 124
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إنَّكم «وهللا لنوابه: وقال غضب الوزير رآه فلما األموال، استخراج يف التحيل ومعرفة
وعن عني بها ويشتغل بها يلهو كتبًا له حصلوا لكم قلت أنا يل، عداوة الناس أشّد
األموال استخراج إىل الطريق له ويوِجد الوزراء مصارع يعرِّفه ما له حصلتم فقد غريي،
وأشعار تُلهيه حكايات فيها كتبًا له وحصلوا ردوها عمارتها، من البالد خراب ويُعرفه

ففعلوا. تطربه»125

اإلسالمي التاريخ مصادر

ذلك: تمثيل وإليك األحوال، مقتىض عىل فيها تدرج كثرية مصادر اإلسالمي للتَّاريخ
تحقيق إىل احتاجوا األحاديث وجمع وتفسريه القرآن بجمع املسلمون اشتغل ملا
السرية جمع إىل فعمدوا األحاديث فيها قيلت أو اآليات فيها نزلت التي واألحوال األماكن
املشهور عىل دونها من وأول دونوها، ثم مدة فتناقلوها ذلك لكل شاملة ألنَّها النبوية؛
أنَّ الظنون كشف يف رأينا أننا عىل للمنصور، ألفها ،١٥١ سنة املتوىف إسحاق بن محمد
ابن قبل تُويف وقد املغازي،126 يف كتابًا ألف ١٢٤ه سنة املتوىف الزهري مسلم بن محمد
كانا أنهما األعيان وفيات يف ترجمتهما من يؤخذ ولكن سنة، وعرشين ببضع إسحاق
سنة املتوىف الزبري بن عروة والسري املغازي صنف من أول إنَّ أيًضا ويقال متعارصين،
وأقدم ضاعت، السري هذه فإنَّ حال أي وعىل 127،١١٤ سنة املتوىف منبه بن ووهب ٩٣ه
بسرية املعروف كتابه يف ٢١٣ه سنة املتوىف هشام بن امللك عبد سرية منها إلينا وصل ما

مرة. غري طبعت وقد املذكور إسحاق ابن عن منقولة وهي هشام، ابن
عنوة فتح هل بعضها: يف اختلفوا البالد، عىل الخراج رضب يف املسلمون اشتغل وملا
الفتح أخبار تدوين إىل فاضطروا األمان. أو الصلح رشوط ويف قوة، أو أمانًا أو صلًحا أو
سنة املتوىف للواقدي الشام كفتوح حدة، عىل بلد كل فتح يف كتبًا فألفوا البالد، باعتبار
واملغرب مرص وفتوح الحكايات، يشبه بما باملبالغات مملوء لكنه مشهور وكتابه ٢٠٧ه
البالد فتوح جمعوا ثم ونحوها، املقدس بيت وفتوح ٢٥٧ه، سنة املتوىف الحكم عبد البن

الفخري. 125
ج٢. و٣٠١ ٣٩ الظنون كشف 126

ج٢. ٤٧٠ الظنون كشف 127
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الفتح كتب أوثق وهو ٢٧٩ه، سنة املتوىف للبالذري البلدان كفتوح واحد كتاب يف مًعا
الواقدي. إال منها، أيدينا بني ما وأقدم وأشملها

واملغازي الطبقات

اضطروا العلماء أنَّ واألدب، والنحو والحديث القرآن عن كالمنا من تقدَّم فيما رأيت وقد
ومتينها، ضعيفها بني والتفريق أسانيدها يف البحث إىل العلوم هذه مسائل لتحقيق
أصبح حتى أحوالهم، وسائر وتراجمهم األسانيد تلك رواة يف النظر إىل ذلك فجرَّهم
النََقَلة بأحوال واإلحاطة وأسانيدها، بمتونها األخبار معرفة الفقه يف االجتهاد رشوط من
فقسموا بها الخاصة بالوقائع واإلحاطة ومردودها، ومطعونها وثقاتها عدولها والرواة:
وغريهم، والنحاة والفقهاء واألدباء العلماء تراجم ذلك من فتألف طبقات، إىل فن كل رواة
النحاة، وطبقات األدباء، وطبقات الشعراء، طبقات ومنها: بالطبقات، عنه يعربون مما
واملتكلمني والحفاظ واملفرسين واللغويني واملحدثني الفرسان وطبقات الفقهاء، وطبقات
ولذلك كتاب؛ غري باب كل يف وألفوا وغريهم، واملغنني الندماء حتى واألطباء، والنسابني

الرجال. ألفراد الرتاجم يف كتبًا األرض أمم أكثر املسلمون كان
سعد بن ملحمد الصحابة طبقات كتاب إلينا وصلت التي الطبقات كتب وأقدم
مجلًدا، عرش بضعة يف دخل ربما كبري وهو ٢٣٠ه سنة املتوىف الواقدي بكتاب املعروف
الكتاب هذا وكان املؤلف،128 أيام إىل والخلفاء والتابعني الصحابة تراجم عىل ويحتوي
بمرص، (املرصية) الخديوية الكتب دار يف الثاني الجزء ومنه العالم، مكتبات يف مشتتًا
الجزء وأصدرت طبعه يف رشعت أملانية جمعية أنَّ الحروف هذه نخط ونحن علمنا وقد

منه. األول
العام هذا يف ليدن يف ُطبع وقد ٢٧٦ه، سنة املتوىف قتيبة البن الشعراء طبقات ثم
كثرية طبقات النَّاس ألف ثم الشهري، الهولندي املسترشق خويه دي األستاذ بعناية
يف والوايف األعيان، كوفيات الكربى، الرتاجم كتب استخرجوا ومنها مختلفة، أزمنة يف
البالد، تواريخ يف الدخيلة الرتاجم غري ذكره، سيأتي مما وغريها الوفيات، وفوات الوفيات،
نحو يف البغدادي للخطيب بغداد وتاريخ مجلًدا، ثمانني يف عساكر البن دمشق كتاريخ

كثرية. تراجم وفيهما ذلك

ج١. ٥٠٧ خلكان ابن 128
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يلتقطون البادية أهل أفواه من والشعر اللغة جمع يف الراحلون األدب طالب وكان
باألخبار ناهيك تقدم، كما األدب كتب يف ذلك ويدونون وحوادثهم ووقائعهم العرب أخبار
أخبار نصف لذهب الفرزدق شعر «لوال يونس: ابن قال — األشعار تلك من املستخرجة

الناس».129
الراشدين، الخلفاء سبل عن أحكامهم يف وا واعوجُّ بالخالفة أميه بنو استبد وملَّا
وذلك والرفق، العدل عىل املؤسسة أعمالهم وتذكر الراشدين بأخبار الناس تحدث كثر
الخلفاء يف ثم الراشدين، الخلفاء تاريخ يف كتبًا بعضهم ألف ثم األحوال، هذه يف طبيعي
تراجم تأليف يف ذلك نحو ويقال ٢٨١ه، سنة املتوىف الدينوري وأقدمهم اإلجمال، عىل

وغريهم. والعشاق والبخالء األذكياء وتواريخ الرشطة عمال وتواريخ الوزراء،

العامة التواريخ

الطبقات املسلمني عند التاريخ وكتب الثالث ونصف للهجرة الثاني القرن فانقىض
البالد أو األمم تواريخ مثل العامة التواريخ أما تقدم، ما عىل والفتوح والسري واملغازي
واضح ابن العام التاريخ يف كتب من وأقدم ذلك، بعد إال بها يشتغلوا فلم حديثًا أو قديًما
والهنود كاليهود القديم التاريخ يف جزء جزأين: يف مطبوع وكتابه باليعقوبي، املعروف
املعتمد أيام إىل ظهوره من اإلسالم تاريخ يف والثاني وغريهم، والفرس والروم واليونان
املتوىف الشهري املفرس الطربي جرير ابن ويليه ٢٥٦ه، سنة الخالفة توىل الذي العبايس
ألف وقد ٣٠٢ه، سنة حوادث إىل ينتهي السنني عىل مرتب كبري وتاريخه ٣١٠ه، سنة
سنة املتوىف املسعودي ثم مطبوع، وكالهما ٣١٢ه، سنة إىل ينتهي ذيًال عليه الفرغاني
فضًال وغريها، والحيوانات والبحار البالد وصف وفيه الذهب» «مروج صاحب ٣٤٦ه
«أخبار سماه كتاب وللمسعودي ومطبوع. األمم أو الدول حسب مبوب وهو التاريخ، عن
الذهب مروج يف عنه ذكر مما يظهر ولكن أثر، عىل أحد له يقف ولم ضاع قد الزمان»
من فرغ األرض» ملوك سني «تاريخ صاحب األصفهاني حمزة يليه ا، جدٍّ ُمطّول أنَّه

٣٥٠ه. سنة تأليفه

ج١. ١٢٤ والتبيني البيان 129
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انقضت إذ للهجرة، السابع القرن إىل غريها وقليل التواريخ هذه عىل النَّاس وظلَّ
األندلس. يف واألموية مرص، يف والفاطمية العراق، يف العباسية العربية: اإلسالمية الدول
تدوين إىل فعمدوا جديد، عرص إىل الناس فانتقل والرببر، واألكراد األتراك دول وقامت
وبوبوا مطولها فاخترصوا ذكرها تقدم التي بالكتب فاستعانوا املنقيض، العرص تاريخ
تواريخ عدة وألفوا أصحابها، يدركه لم ما وأضافوا موضوعاتها بني وجمعوا مشوشها
فقد ٦٣٠ه سنة املتوىف األثري البن «الكامل» كتاب وأضبطها وأوعاها أشهرها مطولة،
ما عليه وزاد املطولة، النصوص واختصار األسانيد حذف بعد كله الطربي تاريخ نه ضمَّ
عىل كتابه األثري ابن ورتب وغريها، األندلس يف الطربي زمن يف حدث وما بعده حدث
الفداء أبو بعده وجاء مطبوع، وهو كبريًا، مجلًدا ١٢ فجاء الطربي، كتاب مثل السنني،
أخبار من كثريًا فيه وأدخل فلخصه الكامل فأخذ ٧٣٢ه، سنة املتوىف حماة، صاحب
يف فجاء السنني، حوادث عىل وأبقاه الجاهلية العرب أخبار يف وتوسع والعلماء، األدباء
٧٤٩ه سنة املتوىف الوردي بن عمر بعده وجاء ومنشور، مطبوع وهو مجلدات، ثالثة

الفداء. أبي تاريخ فاخترص
تمام دولهم ذهبت قد والعرب ٨٠٨ه سنة املتوىف خلدون ابن العالمة نبغ ثم
القياس، صحيح النظر دقيق عامًلا خلدون ابن وكان التاريخ، عربة واتضحت الذهاب
املغرب أخبار يف خصوًصا وأفاض السنني، بدل الدول عىل ورتبه املشهور تاريخه فألف
لم فلسفية بمقدمة سبقه عما التاريخ هذا ويمتاز أحد. إليه يسبقه لم مما واألندلس
ويف القديمة، األمم من وغريهم والرومان اليونان علماء حتى قبلها، مثالها عىل أحد ينسج

وصفها. عن يغني ما شهرتها
املدن بأسماء مؤلفاتهم فجعلوا آخر، منهًجا تآليفهم يف املؤرخني بعض ونهج
هذا من املؤلفات وأطول فيها، عاشوا الذين وتراجم املدن تلك وصف كتبهم فضمنوا
عساكر البن دمشق وتاريخ ٤٦٣ه سنة املتوىف البغدادي للخطيب بغداد تاريخ الصنف
أكثر والثاني يُطبعا، لم وكالهما ذكرهما، تقدم وقد مجلًدا ثمانني يف ٥٧١ه سنة املتوىف
وهذه للمقريزي ثم للقضاعي ثم للكندي مرص خطط القبيل هذا ومن األول، من وجوًدا

والسيوطي. املحاسن ألبي القاهرة مرص أخبار ومثلها مشهورة األخرية
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واملعجمات الرتاجم

الذي العلم أو املهن باعتبار الطبقات، يف تدون األوىل القرون يف فكانت الرتاجم وأما
نبغ والتبويب، الرتتيب يف العلماء وأخذ العلم نضج فلما تقدم. كما طبقة كل يجمع
حروف عىل ورتبوها الرتاجم كتب وغريها الطبقات من استخرجوا املؤرخني من جماعة
«فوات ثم ٦٨١ه، سنة املتوىف خلِّكان البن األعيان» «وفيات الكتب تلك وأشهر املعجم
ابن فات ما فيه استدرك ٧٦٤ه، سنة املتوىف الكتبي شاكر بن الدين لصالح الوفيات»
الدين لصالح الوفيات» يف «الوايف وكتاب ومشهوران، مطبوعان وكالهما ذكره، خلكان
بعد، جمعوه وال واحدة مكتبة يف مجموًعا يوجد لم لكنه كبري وهو ٧٦٤ه، سنة الصفدي
لسبط الزمان» «مرآة كتاب ومثله أوربا. مكتبات يف متفرقة أجزاء ومنه يطبع لم فهو
كتب األندلس أهل تراجم ويف مشتت. وهو مجلًدا، ٤٠ يف ٦٥٤ سنة املتوىف الجوزي ابن
األبار البن «املعجم» وكتاب ٥٧٨ سنة املتوىف بشكوال البن «الصلة» كتاب منها كثرية

وغريهما.
طبقاتهم من طبقة أو الناس من بفئة خاص هو ما التاريخية املعجمات هذه ومن
أجزاء خمسة يف وهو الكامل، صاحب األثري البن الصحابة أخبار يف الغابة» «أسد ككتاب
غري القفطي البن الحكماء» و«تراجم ومنشور. مطبوع وهو بالصحابة، وخاص كبرية

مطبوع.
األغاني، ككتاب األدب، كتب يف منترش التاريخية واألخبار الرتاجم من كثريًا أنَّ عىل
مهمة تاريخية فصوًال تجد وقد والتبيني، والبيان واملستطرف، والكشكول، الفريد، والعقد
قلما تاريخية فصوًال فيه فإنَّ للدمريي الحيوان حياة ككتاب الطبيعي، العلم كتب يف

التاريخ. كتب يف عليها نعثر
ما بكثرة قبلهم تحرضت التي األمم سائر عند سواه عىل العرب عند التاريخ ويمتاز
العالم أهل أخذ وعنهم ذلك يف السابقون وهم القواميس بشكل وأكثره الرتاجم، من كتبوه
يف كنوز هي صالحة، بضعة الرتاجم قواميس من فعندهم التاريخية، املعجمات تأليف
عىل فيه الرتجمات عدد يزيد معجم األعيان فوفيات والعلم. واألدب والجغرافية التاريخ
اآلخرين. عىل الكالم أثناء يف عرًضا جاء ما غري الهجاء، أحرف عىل مرتبة ترجمة ٨٢٠
والوالدة، الوفاة سني ويذكر واألماكن، الرجال أسماء من األعالم يضبط أنَّه مزاياه ومن
ذلك نحو ويقال سواه، يف يندر مما والعلمية األدبية الفوائد من كثريًا الرتاجم ويُضّمن
ابن يذكرها لم ترجمة ٤٥٠ من أكثر وفيه الوفيات كفوات األخرى، الرتاجم قواميس يف
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الحكماء، تراجم وكتاب الصحابة، أخبار يف الغابة وأسد الوفيات، يف الوايف وكتاب خّلكان،
واألطباء، والفقهاء للشعراء الطبقات ككتب الهجاء، غري عىل املرتبة الرتاجم كتب غري
جامع فإنَّه ٦٦٨ه، سنة املتوىف أصيبعة أبي البن األطباء طبقات كتاب أحسنها ومن
والهنود والفرس اليونان عند والفالسفة والفلسفة والعلماء والعلم واألطباء الطب تاريخ
بما ناهيك والبالد، العصور بحسب مرتب وهو واملسلمني، العرب عن فضًال والكلدان،
مطبوع وهو وغريها، االجتماعية واآلداب العادات من ووصفها مؤلفاتهم ذكر يتخلل

ومشهور.

التاريخ كتب عدد

هذا يف بلغت الحديث العرص قبل أمة من وما تُحىص، ال كتبًا التاريخ يف ألفوا فاملسلمون
فقط الظنون كشف يف أسماؤها الواردة التاريخ كتب فإنَّ املسلمون، إليه بلغ ما العلم
وأهمل الكتب تلك من ضاع ما وغري واالختصارات الرشوح غري كتاب، ١٣٠٠ عىل تزيد
الجغرافية، أو التاريخ كتب بعض مقدمات يف تراه ما ذلك عىل يدلك ا. جدٍّ كثري وهو ذكره
عنها بحثت فإذا كتابه، تأليف يف عليها اعتمد أو عنها نقل عديدة كتبًا املؤلف يذكر إذ
فاملسعودي غريه. أو الظنون ككشف الفهارس كتب يف ذكره يرد ولم ضاع أكثرها رأيت
وقد أيامه، يف شائعة كانت التي الكتب من عرشات الذهب» «مروج كتابه مقدمة يف ذكر
ألفها التي الكتب بقيت فلو القليل، إال الظنون كشف صاحب منها يذكر ولم عنها نقل
يف منها الواحد يدخل كبرية كتب وفيها آالف، بضعة عىل لزادت كلها التاريخ يف العرب

أكثر. أو أقل أو خمسة أو عرشة يف ومنها ثمانني، أو خمسني أو مجلًدا أربعني
وابن كالطربي السنني، باعتبار ترتيب أحسن ُمرتّب هو ما العام التاريخ كتب ومن
أو خلدون، وابن والفخري كاملسعودي الدول أو األمم باعتبار أو الفداء، وأبي األثري
ربما إسهاب مع بليغها العبارة حسن وأكثرها يُحىص، ال مما امللوك أو املدن بحسب
كتَّاب روايات يف الصدق ويغلب الكتاب. موضوع عن يخرج حتى األحوال بعض يف زاد
األول العرص يف تواريخهم دخل ما إال األخبار، تناقل يف اإلسناد من تعودوه ملا املسلمني،

سذاجتهم. عىل يزالون ال والعرب األهواء أو املطامع ذوي بعض ألغراض
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املسلمني املؤرخني عيوب

عواهنها عىل الحوادث إيراد عىل التواريخ يف القتصارهم املسلمون املؤرخون يُعاب وإنَّما
قياٍس وال تمحيص وال انتقاد بال رواة عدة أو راٍو إىل يسندونها وقد إليهم، بلغت كما
ما أو األول الصدر يف موضوع املسندة األخبار بعض أنَّ فاتهم وقد باإلسناد. اكتفاءً

بيانها. تقدم ألسباب األحاديث من كثري وضع كما سياسية، ألغراض بعده
الحرب أخبار تدوين إىل التواريخ يف عنايتهم يرصفون أنَّهم أيًضا عليهم ينتقد ومما
أحوال أو العلوم، أو اآلداب تاريخ يذكرون وقلما والوفاة، والوالدة والوالية والعزل والفتح
عىل بعضها وقياس عنها، نجم وما الحوادث وتعليل وأسبابها، الحضارة من الدولة
عىل انتقاًدا أو حادثة، يف رأيًا منهم ملؤرخ ترى أن فيندر عرًضا. يجيء ما إال بعض
إىل فيها ييسء ال أنه يعلم التي األحوال يف حتى نكتة، عىل مالحظة أو أمري، أو خليفة
الدولة مؤرخي حال كانت كما الخليفة، ذلك يرس ما انتقاده يف يكون قد بل الخليفة،
ذلك ومع مشهورة، األمويني عىل العباسيني شّدة فإنَّ األموية، الدولة شؤون يف العباسية
بني مساوئ من شيئًا ذكروا قلما العباسية الدولة عهد يف كتبوا الذين املؤرخني فإنَّ
اإلسالمي التاريخ حوادث أنَّ السكوت ذلك يف السبب ولعل عرًضا. يجيء قد ما إال أمية،
انتشبت فإذا وآخر. مذهب أو وأخرى فرقة بني رشعية أو دينية بأسباب متصل أكثرها
مظلوًما، واآلخر ظامًلا أحدهما يكون أن يخلو ال مسلمني، أمريين أو خليفتني بني حرب
عالته عىل الخرب فينقل الدين، ملقام احرتاًما أحدهما يف الطعن يتحاىش املسلم فاملؤرخ
حقائق استخراج يف العناء من نقاسيه فيما السبب هو وهذا للقارئ، فيه الحكم ويرتك

التاريخ. كتب من اإلسالمي التمدن
االستجداء أو إليهم التزلف األمراء بعض مساوئ عن سكوتهم أسباب من يكون وقد
تأليف املؤرخني عىل يقرتحون السالطني أو واألمراء الخلفاء كان ما وكثريًا بمدحهم،
خالفوا ولو املقرتح جانب بها يراعون املؤرخون فكان تأليفها، عىل ويجيزونهم الكتب
الكاتب الصابي إسحاق أبو قاله ما ذلك عىل الشواهد ألطف ومن يعلمون. وهم الحقيقة
الديلمية، الدولة أخبار يف كتابًا له يُؤّلف أن بويه ابن الدولة عضد كلفه وقد الشهري،
عما فسأله له صديق عليه دخل أن يؤلفه وهو فاتفق «التاجي» سماه تاريًخا له فألف

130«… ألفقها وأكاذيب أنمقها «أباطيل فقال: يعمله
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الفتح فعل كما عمًدا، حقه فيبخسه واملرتجم املؤلف بني عداوة السبب يكون وقد
الشهري.131 األندليس الفيلسوف باجة ابن ترجمة يف خاقان بن

أو األمراء أو الخلفاء أحد بمساوئ ترصيًحا املؤرخني بعض من ترى أن ويندر
واآلداب الفخري كتاب يف ذلك أمثال من عليه عثرنا ما وأكثر األمر. أويل من غريهم
انتصاًرا بذلك رصح فقد طباطبا ابن أما خلدون. ابن وتاريخ طباطبا، البن السلطانية
يف نواس أبي قول أورد إذ نواس أبي مع للرشيد وقعت حكاية أثر عىل كقوله عيل، آلل

الرشيد:

ال��ل��َه خ��ْوُف��َك أخ��اَف��َك أْن ِم��ْن ��نَ��ِن��ي أَمَّ ث��مَّ ِخ��ف��تُ��َك ك��ن��ُت َق��ْد

نبيه بنت أوالد (عم) عيل آل بأعيان وأفعاله هللا يخاف الرشيد يكن «ولم قال: ثم
قد ما إال املسلمني مؤرخي كتب يف شبيًها له نَر لم ترصيح وهذا إلخ»، … جرم بغري
بعض أعمال انتقد فقد خلدون ابن وأما بالعكس. أو السنة أهل أعمال يف الشيعة يقوله

الفلسفي. والحكم الصحيح بالقياس مدفوًعا الخلفاء أو الدول
إذا أنَّهم — األيام هذه آداب إىل بالنظر — أيًضا املسلمني مؤرخو به يؤاخذ ومما
يذكرونها فإنهم األديب سماعها يخجل واقعة أو بذيئة، ألفاظ بعضاألخبار يف عرضلهم
وهم السفيهة، األشعار من كثري ذلك يف ويدخل الحوادث، سائر يذكرون كما بألفاظها،
لم أنَّه أو العصور، تلك مقتضيات من أنَّه الذهن إىل يتبادر وقد أحماًضا. ذلك يسمون
يتحاشون كانوا املؤرخني أولئك من الصحيح األدب أهل أن والحقيقة عندهم. منكًرا يكن
األدلة ومن القول، يف الفحش عن أبعدهم من فإنه خلكان ابن جملتهم ويف ذلك، يف الوقوع
املشهورين، الشعراء من وهو بالبارع، املنعوت محمد بن لحسني ترجم ملا أنه أدبه عىل
فذكر بها، البارع أجابه وقصيدة املذكور للبارع أحدهم نظمها قصيدة إىل الحديث ساقه
والفحش السخف من أودعها ما «لوال قال: ثم القصيدة من األول البيت خلكان ابن

لذكرتها».
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البلدان تقويم أو الجغرافية (ب)

ولكننا العرب، موضوعات من ليس الفن هذا أنَّ عىل للداللة كاٍف وحده الجغرافية لفظ
قبل واملدن والبالد الطرق وصف يف كتبوا العرب وألن بالتاريخ، الرتباطه هنا ذكرناه

باإلسالم. خاصة ألسباب العربية إىل الجغرافية نقل
يف يساقون ألنَّهم ذلك؛ عىل َحَمَلتْهم ألسباٍب إال فن أو علم وضع عىل البرش يُقدم لم
الجغرافية إىل واضطرارهم االخرتاع. أم الحاجة قالوا: ولذلك بالحاجة، وأعمالهم شؤونهم
األسباب وأهم االرتقاء، بناموس عمًال واتسع فنما بالتدريج جاء بل واحدة، دفعة يأِت لم
واألبعاد والبالد الطرق معرفة إىل قديًما الناس احتياج العلم هذا نشوء إىل دعت التي
وجعلوا األزمان، بتوايل والفاتحني التجار معلومات فجمعوا للفتح، أو للتجارة إما بينها،
أجزاءها وضبط أبوابها َرتََّب َمن لها أتيح حتى بها، للعمل ويتدارسونها يتداولونها

علًما. وجعلها
وأكثرهم العالم تجار أقدم ألنَّهم الفينيقيون؛ العلم هذا أساس وضع من وأول
وثالثني بضعة منذ بعضها واستعمروا األبيض البحر شواطئ رادوا فقد أسفاًرا،
األمم حاصالت تجتمع األيام، تلك يف التجاري العالم مركز صور مدينة وكانت قرنًا.
والطيب العاج منها يحملون كانوا فقد الهند، حتى منها وتتفرق فيها ومصنوعاتهم
أصلها عىل تدل والعربانية الفينيقية يف الباقية السلع هذه وأسماء وغريها. والقردة
املسافات وعرفوا البالد من كثري أحوال عىل أسفارهم أثناء يف الفينيقيون فاطلع الهندي.

… أهلها وأخبار بينها
اطلع وبحًرا، برٍّا الهند بالد إىل آسيا واخرتق العالم عىل بجيوشه اإلسكندر حمل وملا
لغرابتها. واألوصاف األخبار جمع يف فاشتغلوا وأعاليها آسيا أواسط أحوال عىل رجاله

وغريهم. الرومان ثم الحبشة، إىل األحمر البحر بشواطئ ذلك نحو البطالسة وفعل
متفرقة، متقطعة يتناقلونها والناس األجيال بتوايل تتجمع املعلومات تلك فكانت
Eratostenes إراتستني ذلك فعل من وأول وترتيبها. جمعها إىل األذهان توجهت ثم
عرفه ما كل فيه ن دوَّ كتابًا فألف البطالسة، عهد عىل ١٩٦ق.م سنة املتوىف اليوناني
إسرتابون كالرحالة وغريه غريه بعده وجاء وغريهم. اإلسكندر قواد رواه أو الفينيقيون
فألف للميالد، الثاني القرن أواسط يف القلوذي بطليموس زمن إىل بلينيوس، الجغرايف
عىل الخرائط ورسم الفلكية، بالحسابات األماكن فيه عني الجغرافية يف وافيًا كتابًا
يف العلم إليه بلغ ما عىل أماكنها وحقق الجغرافية األقسام وضبط الرياضية الحسابات
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الجبال وعدد مدينة، مدينة وسماها ٤٣٥٠ كان أيامه يف املدن عدد أنَّ فيه وذكر عرصه،
ذلك. وغري الخالئق من األرض عىل ما وذكر املعادن، من بطونها يف ما ذكر جبل ٢٠٠
يف العرب أخذ فلما البلدان. تقويم يف عليه املعول هو بطليموس وكتاب اإلسالم فجاء
وسموه لسانهم إىل نقلوه ما جملة يف الكتاب هذا كان العبايس العرص يف العلم ترجمة
أكثر بنوا الكتابني هذين وعىل املجسطي، وسموه الفلك يف اآلخر كتابه وترجموا جغرافية،

الجغرافية. علم يف كتبوه ما

املسلمني عند الجغرافية

أسباب لثالثة بطليموس؛ كتاب عىل اطالعهم قبل الجغرافية بوضع بدأوا املسلمني ولكن
فتًحا األمم أكثر من العرب ألنَّ وضعها؛ إىل غريهم أو اليونان دعَوا اللذين السببني غري
الحجاز أهل وخصوًصا — وهم املسكونة. أقطار أربعة يف اإلسالم بعد تفرقوا وقد وغزًوا،
أما مملكتهم. باتساع اإلسالم يف تجارتهم اتسعت ثم الجاهلية زمن من تجاًرا كانوا —

سواهم: عىل العرب بها يمتاز التي الثالثة األسباب
والحج مكة، إىل يحجون وأقاليمهم بالدهم اختالف عىل املسلمني ألنَّ الحج؛ فأولها
يستلزم مكة إىل والقدوم غريهما، أو الصني أو الهند يف كان ولو املسلم عىل فريضة

واملنازل. الطرق معرفة
يف يرحلون كانوا املسلمني أنَّ تقدم فيما رأيت فقد العلم، طلب يف الرحلة وثانيها
ولذلك واملناطق. األماكن معرفة تستلزم والرحلة اإلسالمية، األمصار سائر إىل العلم طلب
واملنازل العربية األماكن ذكر أنفسهم عند من الجغرافية يف العرب ألفه ما أول كان
يف ألفوا ثم والسكوني، كاألصمعي والشعر، األدب رواة ذلك يف ألف من وأول البدوية.
جبال يف الكندي األشعب وأبو العرب جزيرة يف الهمذاني فعل كما كلها العرب بالد

وغريه. تهامة132
البالد باختالف الفتح طرق يف واختلفوا العالم فتحوا العرب أنَّ الثالث والسبب
قسمة يف حكم ذلك من ولكل قوة، أو أمانًا أو عنوة أو صلًحا فتحت قد تكون أن بني
التسويفات وإنالة واملصالحات املقاطعات واجتناء الخراج وتناول الجزية وأخذ الفيء
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قبيل من عندهم ذلك علم فأصبح األمراء. عن فضًال جهلها الفقهاء يسع ال واإلقطاعات
والجغرافية. بالتاريخ إال إليه يتوصل وال الدين،

عىل الكتب تأليف يف أخذوا عليها العرب واطلع العربية إىل الجغرافية ترجمت وملا
والسماع، بالنقل يكتفوا ولم قبل. من عرفوه ما عليه وزادوا ذلك يف وتوسعوا مثالها،
أو شاهدوه ما وكتبوا وجنوبًا، وشماًال وغربًا رشًقا األقطار وجابوا البحار ركبوا ولكنهم
العرب عند الجغرافية علم أنَّ والظاهر بطليموس. أخطاء من كثريًا وصححوا تحققوه
عىل تهافتهم مثل فيه التأليف عىل النَّاس فتهافت للهجرة، الرابع القرن يف إال ينضج لم

القرن. ذلك يف العام التاريخ تأليف
البلخي، زيد أبو الشيخ اليونان عند ما نحو عىل منهم الجغرافية ن دوَّ من وأول
منها أمثلة فيه ذكر األقاليم» «صور سماه الجغرافية يف كتابًا الربع القرن أول يف ألف
أمهات من كثريًا وترك اخترصه ولكنه مثال كل رشح ثم جزءًا، عرشين إىل قسمها أن بعد
اإلصطخري الفاريس إسحاق أبو اسمه الفرس علماء من رجل معارصيه من وكان املدن.
والبحار البالد من كثريًا بنفسه وحقق فسافر لألسفار محبٍّا وكان بالكرخي، املعروف
وهو املمالك» «مسالك سماه كتابًا وألف البلخي، كتاب عىل بقي فيما وعّول واملدن

ضاع. فقد البلخي كتاب وأما ومنشور. مطبوع
قسًما عرشين املسلمني بالد فجعل البلخي، تقسيم عىل كتابه يف اإلصطخري وجرى
وذكر حدة، عىل قسم كل ووصف (تركستان) النهر وراء ما إىل وانتهى العرب بديار بدأ

ذلك. وغري وتجارتها وحرفها البالد
بنفسه سار وقد واملمالك» «املسالك كتاب فألف حوقل، ابن الزمن ذلك نحو ونبغ
يوم السالم مدينة من هذا سفري «فبدأت كتابه: مقدمة يف قال البالد. ملشاهدة أيًضا
املذكور الكتاب كتب رحلته أتم فلما ٣٣١ه» سنة رمضان شهر من خلون لسبع الخميس
ورسم خريطة، غري أو خريطة اإلسالم أقاليم من إقليم لكل الكثرية، بالخرائط ووضحه
والعبارة اإلصطخري، كتقسيم وتقسيمه وغريها، والجزر والبحار والجبال واألنهار املدن

األماكن. من كثري يف واحدة تكون تكاد
املسعودي رحل وقد وغريهم، واملسعودي واملقديس الهمذاني الفقيه ابن ألف ثم
الجغرافية كتبه يف وخربه شاهده ما وذكر الهند أقايص إىل بها بلغ عديدة رحالت
الخرائط إال اآلن مطبوعة وكتبهم للهجرة الرابع القرن أهل من هؤالء وجميع والتاريخية.

إليها. اإلشارة أو ذكرها غري يبق ولم ضاعت فقد
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التاريخ لتأليف املسلمون نهض حتى غريها، وقليل الكتب هذه عىل الناس وظل
يف ألفوا كما الجغرافية يف ألفوا جماعة فنهض مكانه، يف بيناه ما عىل وجمعه وترتيبه
ياقوت ذلك فعل من وأشهر الهجاء، أحرف عىل الجغرافية املعجمات فوضعوا التاريخ،
عىل فيه أتى البلدان» «معجم سماه ضخًما كتابًا ألف فقد ٦٢٦ه سنة املتوىف الحموي
واألنهار والبحار واألوطان واملحال والقرى والقيعان واألودية والجبال البلدان وصف
التي للبالد ذكره أثناء يف الناس تراجم من كثريًا ذلك ن وضمَّ واألوثان، واألبداد واألصنام
حماة صاحب الفداء وألبي أدبي. تاريخي جغرايف قاموس فهو إليها. نسبوا أو فيها ولدوا
العرب خدم التي الكثرية الرحالت عن فضًال غريها، ولغريه البلدان تقويم يف كتاب أيًضا

العربية. اللغة آداب لتاريخ التفصيل ونرتك إليها باإلشارة فنكتفي الجغرافية، بها

الجاهلية العربية اآلداب (3)

اإلسالم بعد الخطابة (1-3)

ولكن وارتقاء، وبالغة رونًقا اإلسالم زادها التي الجاهلية الفنون من والشعر الخطابة
والعرب والغزوات، الفتوحات يف إليها املسلمني لحاجة االرتقاء، يف الشعر سبقت الخطابة
قالب يف سبكت سواء الشعرية بالتصورات نفوسهم تتأثر بداوتهم، عىل يزالون ال يومئذ
كما منها الناس ينفر ما القرآن يف يرد ولم تناوًال، أقرب والخطابة الشعر. أو الخطابة
حاجتهم لفرط الخطيب عىل يقدم الجاهلية يف الشاعر كان فكما والشعراء. الشعر يف ورد
أصبح بفرسانهم، ويهيب عدوهم عىل ويهول شأنهم ويفخم مآثرهم يقيد الذي الشعر إىل
الهمم استنهاض يف الخطابة133 إىل حاجتهم لفرط الشاعر عىل مقدًما اإلسالم يف الخطيب

األعداء. وإرهاب األحزاب وجمع
بما وحكمة بالغة زادها اإلسالم أنَّ اإلسالم، ويف الجاهلية يف الخطابة بني والفرق
هذا نحو للقرآن كان وقد القرآنية، اآليات واقتباس القرآن أسلوب مجاراة من يتوخاه كان
يرصعون الخطباء فأخذ لالقتباس. مجاًال أوسع الخطابة ولكن أيًضا، الشعر يف التأثري
مجموع برمتها الخطبة يجعلون لقد حتى تهديًدا، أو إشارة أو تمثيًال باآليات خطبهم
الطاعة عىل أهله يحرض أن وأراد العراق قدم ملا الزبري بن مصعب فعل كما آيات،

ج٢. ٩٨ والتبيني البيان 133
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الكتاب آيات تلك طسم، الرحيم. الرحمن هللا «بسم وقال: املنرب فصعد هللا، عبد ألخيه
األرض يف عال فرعون إنَّ يؤمنون لقوم بالحق وفرعون موىس نبأ من عليك نتلو املبني،
كان إنه نساءهم ويستحيي أبناءهم يذبح منهم طائفة يستضعف شيًعا، أهلها وجعل
األرض يف استضعفوا الذين عىل نمن أن ونريد الشام) نحو بيده (وأشار املفسدين من
األرضونري يف لهم ونمكن الحجاز) نحو بيده (وأشار الوارثني ونجعلهم أئمة ونجعلهم

العراق)».134 نحو بيده (وأشار يحذرون كانوا ما منهم وجنودهما وهامان فرعون
للحروب العرب بنهضة النفوس، يف ووقًعا قوة اإلسالم بعد الخطابة وزادت
البالغة، يف ذوقهم بها فسما نفوسهم وسمت أنفة فازدادوا مواقعها، أكثر يف وانتصارهم
الجديدة، واأللسنة الجديدة واألمم الجديدة البالد من شاهدوه بما قرائحهم وشحذت
وإيقاًعا بالغة تقدمتهم التي األمم من أحد فيه سبقهم قلما مبلًغا عندهم الخطابة فبلغت
الخطابة، يف األمتني هاتني تفوق من كان ما ننكر ال والرومان، اليونان حتى وتأثريًا
وأشينس كديموستنيس غبار لهم يشق ال الذين الخطباء من رجالهما بني نبغ وما
من ولوكريتس وسالوستس قيرص ويوليوس وشيرشون اليونان، خطباء من وهيربيدس
كان وربما ووقًعا. بالغة أولئك به أتى مما بأقل يأتوا لم العرب ولكنَّ الرومان، خطباء
لغة األمتني بني الفرق اعتبار مع وأبلغ، أوفر وخطبهم عدًدا أكثر اإلسالم يف الخطباء

وأدبًا. وخلًقا
إليه منسوب نصفها خطبة ٦١ اليونان خطباء أخطب لديموستنيس ذكروا فقد
صدر يف كانوا فالعرب الخطباء كثرة يف وأما باملئات. تعد عيل اإلمام خطب وهذه خطأ،
الخطباء من معظمهم كان وقوادهم وأمراءهم خلفاءهم ألنَّ خطباء؛ األمم أكثر من اإلسالم
حساسة، نفوس وذوو خيال أهل العرب ألنَّ ذلك؛ يف غرابة وال والزهاد135 النساك حتى
ساعد ما جملة من ذلك كان وقد وتقيمهم. تقعدهم عواطفهم يف شديد تأثري وللبالغة
القائد يتلوه خطاب عىل الحصن أو البلد فتح توقف ما وكثريًا بينهم. اإلسالم نرش عىل
أو الدفاع يف فيستهلكون الحماسة عروقهم يف وترسي النخوة فيهم فتثور رجاله، عىل
إنما قواًدا ونعرف إيرادها. عىل املقام يساعد ال كثرية أدلة الفتوح أخبار ويف الهجوم.

رجالهم. نفوس يف خطبهم وتأثري عارضتهم قوة النرص عىل ساعدهم

ج٢. ٢٩ والتبيني البيان 134
ج١. ١٣٥ والتبيني البيان 135
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متمرًدا العراق كان وسطوة. عظمة الخطابة زادته بليًغا خطيبًا كان يوسف بن فالحجاج
املنرب وصعد الكوفة الحجاج فدخل الحجاج، عليه وىل أمره أعجزه فلما امللك، عبد عىل
بالحيص يرمونه وكادوا الناس فاحتقره فمه، عىل إبهامه واضًعا قوسه متنكبًا متلثًما
قال التي خطبته وألقى وجهه عن لثامه وأزاح فوقف قبله، الوالة يف يفعلون كانوا كما

مطلعها: يف

ت��ع��رف��ون��ي ال��ع��م��ام��ة أض��ع م��ت��ى ال��ث��ن��اي��ا وط��الع ج��ال اب��ن أن��ا

إني وهللا أما بمثله. وأجزيه بنعله وأحذوه بثقله الرش ألحمل وهللا «أما قال: أن إىل
واللحى: العمائم بني الدماء أرى وكأني قطافها، وحان أينعت قد رءوًسا ألرى

ح��ط��م ب��س��واق ال��ل��ي��ل ل��ف��ه��ا ق��د زي��م ف��اش��ت��دي ال��ش��د أوان ه��ذا

فوجدني عيدانها فعجم كنانته نثر مروان بن امللك عبد املؤمنني أمري وإنَّ «أال
سعيتم طاملا ونفاق، وشقاق وخالف بغي أهل فإنكم … إليكم فوجهني عوًدا أصلبها
عضب وألعضبنكم العصا، لحو أللحونكم وهللا أما … البغي سنن وسننتم الضاللة يف
فريت، إال أخلق ما وهللا … اإلبل غرائب رضب وألرضبنكم املروة، قرع وألقرعنكم السلمة،

إلخ».136 … وفيت إال أعد وال
مشهور. وأمره عليهم. شديًدا وكان له، وأذعنوا هابوه حتى خطبته من فرغ فما
وإساءتهم عنهم وصفحه العراق أهل إىل إحسانه وذكر املنرب رقي إذا كان فقد ذلك ومع
والخلفاء األمراء كان ولذلك … ظاملوه137 العراق أهل وأنَّ صادق أنَّه للسامع يُخيّل إليه،
الحساسة. النفوس تلك يف التأثري من أقوالهم يف ملا الشعراء، يخافون كما الخطباء يخافون
وأول عجبًا، رأيت الثورات إخماد أو األحزاب جمع أو الفتح حوادث إىل رجعت وإذا
خاف حتى فهاجوا ملسو هيلع هللا ىلص، النبي موت املدينة أهل بلغ ملا اإلسالم يف تهب كادت ثورة
مات قد محمد يكن إن الناس، «أيها فقال: خطيبًا بكر أبو فقام العاقبة، سوء الصحابة
أَْو اَت مَّ أََفِإن ۚ الرُُّسُل َقبِْلِه ِمن َخَلْت َقْد َرُسوٌل إِالَّ ٌد ُمَحمَّ ﴿َوَما يمت لم حي هللا فإنَّ

وغريه. ج٣، ٧ الفريد العقد 136
ج١. ٢٠ والتبيني البيان 137
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فأقروا بحر، يف وجارية بر، يف قتبًا أكثركم أني علمتم وقد أَْعَقاِبُكْم﴾ َعَىلٰ انَقَلبْتُْم ُقِتَل
كانت القليلة الكلمات فهذه عليكم»،138 أردها أن األمر يتم لم إن ضامن وأنا أمريكم

الثورة. تلك إلخماد كافية

وأخطبهم الراشدين، الخلفاء من بعده توىل من وخطب السقيفة، يف خطبته ذلك وقسعىل
شاهد أكرب ظهرانينا بني املنشور البالغة» «نهج كتاب ويف طالب، أبي بن عيل خالف بال
من أمثلة وفيها أقواله، من فأكثرها إليه، الخطب تلك كل نسبة تصح لم وإن ذلك، عىل

والفخرية. والحماسية والعلمية واألدبية الدينية ومنها الخطب، رضوب كل
أن عىل العارضة، وقوة البالغة يف يتفاوتون ولكنهم يخطبون، الخلفاء أكثر وكان
الرتف أسباب يف واالنغماس الفتوح من الفراغ بعد فيهم، تضعف أخذت القوة تلك
وتداعى الشكاية. إىل ثم املواعظ إىل الحماسة من وتحولت والبذخ، الرخاء إىل والسكون
وقربوا بعثوه األندلس يف دولتهم قامت فلما الرشق، يف العرب دولة بتداعي الخطابة فن
إخماد أو الهمم إلنهاض يستخدمونهم كانوا قلما لكنهم الشعراء، قربوا كما الخطباء
إذا كانوا أنَّهم عىل الفتح. من والفراغ البداوة بذهاب ذلك إىل الحاجة لذهاب الفتن،
الخطباء تقدمت كبري، قادم باستقبال أو عدو عىل بالنرص أو خليفة بتنصيب احتفلوا

الخالفة.139 توطيد من له تهيأ ما ووصف مقعده شأن أو شأنه وإعظام به للرتحيب
فيحرضونهم العدو عىل اإلغارة قبل الجند يف يخطبون فكانوا والقواد األمراء وأما
وقعة يف الوليد بن خالد كخطبة للنرص، سببًا الخطبة كانت ما وكثريًا الثبات. عىل
فارس، غزوة يف املنذر بن خليد وخطبة القادسية، وقعة يف املغرية وخطبة الريموك،

املجلدات. تسعه ال مما ذلك ونحو األندلس، فتح يف زياد بن طارق وخطبة
الجاهلية. يف كانت كما أصقاعها اختالف عىل القبائل يف الخطابة بشيوع ناهيك
لتهنئة املسلمني عواصم من غريها أو بغداد أو دمشق أو املدينة إىل الوفود ترد وكانت
الوفد قدم إذا الكتَّاب شباب وكان استجدائه. أو استنجاده أو استنفاره أو الخليفة
أساليب والقتباس فيهم،140 الخطابة حب لشيوع خطبائهم، بالغة الستماع حرضوا

منهم. البالغة

ج١. ١١ والشهرستاني ج١، ١٢٢ والتبيني البيان 138
ج١. ١٧٥ الطيب نفح 139
ج٢. ٢٦٧ الفريد العقد 140
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— الخلفاء كان فقد املكاتبات، يف البالغة العرب عند الخطابة قبيل من ويعد
عىل واقفون كأنَّهم البالغة تعمدوا أمر يف أمريًا كاتبوا إذا — اإلسالم صدر يف وخصوًصا
مر وقد الكتابة. يف بليًغا يكون أن الخطابة يف العارضة قوى يف والغالب الخطابة، منرب

ذلك. عىل الكالم

اإلسالم بعد الشعر (2-3)

أمية وبنو الشعر (أ)

والفتح بالغزو واشتغلوا والوحي، وبالنبوة القرآن بأساليب العرب ودهش اإلسالم ظهر ملا
استنهاض يف إليها لحاجتهم الخطابة إىل الشعرية قرائحهم انرصفت اإلسالم، ونرش
الراشدين فانقىضعرص العبادة. عىل القلوب واستحثاث للجهاد الخواطر وتحريك الهمم
بها املطالبني كثرة مع الخالفة يف أمية بنو طمع إذا حتى الشعر، عن شاغل يف والعرب
األحزاب وابتاعوا لنرصتهم الناس استنفروا يؤيدهم، من إىل واحتاجوا البيت أهل من
قدمناه ملا ذلك عىل به تَساعدوا ما جملة يف الشعر فكان بالدهاء، واستخدموهم باألموال
يف الناس لريغبوا إما الشعراء، إكرام يف يبالغون خلفاؤهم وكان النفوس. يف تأثري من
الشاعر إجازة عن عربوا ولذلك هجوهم، عن فيسكتوا ألسنتهم ليقطعوا أو خالفتهم

لسانه. بقطع
الجوائز، بأعظم ويجيزونهم الشعر يف الناس يرغبون أمية بني من الخلفاء فكان
بحفظ أوالدهم يطالبون وكانوا أقوالهم، يف ومكانهم أشعارهم يف الجودة نسبة عىل
كما عمر أيام يف بدأ الشعر أوالدهم تعليم عىل الناس تحريض أن عىل واآلثار. األشعار
دولتهم: مؤسس معاوية قال السبيل. هذا يف والسعي املال بذلوا فقد أمية بنو أما تقدم،
هجوه، ولو الشعراء إكرام يف يبالغ وكان آدابكم»،141 وأكثر همكم أكرب الشعر «اجعلوا
عن زمانه أدباء ويسأل بذلك يهتم كان فإنه الحجاج حتى وأمراؤه، خلفاؤه به واقتدى
مشافهًة كاتَبَذلك مشافهًة ذلك عليه امتنع وإذا تفاضلهم، عن ويبحث الشعراء أشعر
أبوابهم عن الشعراء أمسك إذا وكانوا مسلم.142 بن قتيبة كاتب كما العلم، أهل به كاتََب

ج٢. ١٠٧ خلكان ابن 141
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عبد الشعر يف رغبة أكثرهم ومن واإلكرام. باألموال وغمروهم واستزاروهم استوفدوهم
أخبار ويتدارسون يتناشدون اجتمعوا حيثما أيامه يف الناس فكان مروان، بن امللك

الشعراء.143

الشعر ألن ألهله؛ وتنشيًطا األدب يف رغبة ذلك يفعلون كانوا أنهم األذهان إىل يتبادر وقد
ولكن األمر، يف يد لذلك يكون أن يبعد فال بحتة عربية األمويني ودولة العرب يف سجية
أنَّ لعلمهم البيت، أهل مقاومة عىل الشعراء بألسنة لالستعانة يفعلونه كانوا أنَّهم األغلب
بني بنعم املغمورون الشعراء كان ما وكثريًا لهؤالء. الخالفة يف الحق أن يعتقد الجمهور

األحوال. بعض يف بذلك الترصيح عن يتمالكون ال أمية
لبني الباطن يف متشيًعا وكان جوائزهم، ونال أمية بني امتدح مثًال فالفرزدق
الحكم، بن مروان أنَّ أخباره جملة ومن ويسرتضونه. ذلك يعلمون واألمويون هاشم،
الفرزدق ففر فطلبه حده أوجب قول الفرزدق عن بلغه املدينة، عىل ملعاوية عامًال وكان
مرض» لشاعر عرضك عرضت فإنك فعلت، فيما «أخطأت ملروان: الناس فقال البرصة، إىل
الخليفة أنَّ اتفق ذلك ومع هجائه. من خوًفا وراحلة دينار مائة ومعه رسوًال وراءه فوجه
وأنكره، الحسني بن عيل شاهد الطواف يف هو وبينما الحج، إىل ذهب امللك عبد بن هشام
ومطلعها: البيت أهل مدح يف املشهورة قصيدته فنظم حاًرضا، الفرزدق وكان عنه. فسأل

وال��ح��رم وال��ح��ل ي��ع��رف��ه وال��ب��ي��ت وط��أت��ه ال��ب��ط��ح��اء ت��ع��رف ال��ذي ه��ذا

سلطانهم، تأييد إىل عائد لغرض الشعراء يقربون كانوا أمية بني أن عىل يدل ومما
التقوى يف الراشدين بالخلفاء يتمثل أن أراد مّلا وأعدلهم أتقاهم العزيز عبد بن عمر أنَّ
يطل فلم الشعراء144 يقابل وال الشعر يقبل ال أنَّه وأعلن بابه من الشعراء منع والزهد،

باألموال. عليهم واإلغداق الشعراء إكرام يف املباراة إىل خلفاؤه وعاد حكمه،

ج١. ٤٢٠ املزهر 142
.٧٠ املعارف لطائف 143

ج١. ١١٥ الفريد العقد 144
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العباس وبنو الشعر (ب)

الشعراء، إكرام عن املنصور عدل العباسيني، دولة وقامت أمية بني دولة انقضت فلما
منعهم املنصور أتوا إذا فأصبحوا جوائزهم، نيل أو الخلفاء عىل الوفود تعودوا قد وكانوا
إليه أمرهم يرفع وحاجبه االنتظار ويََملُّوا نفقاتهم تنفد حتى أياًما، عليه الدخول من
يمدحون كانوا كما يمدحوه أن عليهم اشرتط ذلك، بعد لهم أذن إذا ثم يؤخرهم. وهو
قلوب تباعد عىل ذلك فساعد الشعراء، قلوب فتغريت عليهم، بخيًال وكان أمية145 بني
املنصور وقاىس باملدينة هللا عبد بن محمد أمر فاستفحل العلويني، إىل وميلهم عنه العرب
الشعراء إغضاب يتجنبون املنصور بعد الخلفاء فأصبح ثورته. إخماد يف العذاب أمر
الرشيد، وخصوًصا العلويني، بهجو إليهم يتقربون الشعراء وكان إكرامهم. يف ويبالغون
يسمون الشعراء كان أن وبعد بهجائهم146 إليه يتقرب حفصة أبي بن مروان كان فقد
حتى إكرامهم، يف املأمون وبالغ الزوَّار. جعفر وزيره سماهم السؤَّال، أمية بني أيام يف
املهدي، بن إبراهيم هجا الشاعر الخزاعي دعبًال أن ذكروا هجوه. إذا عنهم يغيض كان
واحتملته هجاني فقد بي، أسوة «لك املأمون: له فقال املأمون، إىل أمره إبراهيم فرفع

ذلك: ِيفَّ وقال

م��ح��م��د؟ رأس ب��األم��س رأى م��ا أو ع��اج��ز خ��ط��ة ال��م��أم��ون أي��س��وم��ن��ي
ب��م��ق��ع��د وش��رف��ت��ك أخ��اك ق��ت��ل��ت س��ي��وف��ه��م ال��ذي��ن ال��ق��وم م��ن إن��ي
األوه��د» ال��ح��ض��ي��ض م��ن واس��ت��ن��ق��دوك خ��م��ول��ه ط��ول ب��ع��د ب��ذك��رك ش��ادوا

املؤمنني».147 أمري يا حلًما هللا «زادك إبراهيم: فقال
وأبو العقييل برد بن بشار ونبغ واملأمون، والرشيد املهدي بباب الشعراء وتزاحم

وغريهم. العتاهية وأبو نواس

ج١. ٩٢ الفريد العقد 145
ج٢. ٨٩ خلكان ابن 146
ج١. ١٧٩ خلكان ابن 147
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العرب ودول الشعر (ج)

العباس بني دولة يف األعجمي العنرص تغلب فلما العربية، العلوم من قدمنا كما والشعر
حمدان، بني دولة قامت إذا حتى الشعراء، أمر ضعف األتراك أيدي إىل األمور وصارت
لم إنه قيل حتى الدولة، سيف بباب الشعراء وتزاحم رونقه إىل الشعر عاد عرب، وهم
أديبًا هو وكان ببابه. اجتمع ما الدهر ونجوم الشعر شيوخ من خليفة بباب يجتمع
محمد بن أحمد العباس وأبو الرفاء والرسي واملتنبي فراس أبو عرصه يف فاشتهر شاعًرا،

وغريهم. الوأواء الفرج وأبو الببغاء الواحد عبد الفرج وأبو النامي
يف أينع قد وكان الخمول، إىل الرشق يف الشعر عاد العربية الدولة تلك انقضت فلما
سيجيء. ما عىل فنونه وكثرت نطاقه واتسع سوقه وراجعت باألندلس أمية بني دولة

ولكن الشعراء، ويكرم الشعر يحب من فيهم كان فقد العرب، غري املسلمني دول أما
يقرأه ما يفهم ال وهو املباهاة، أو القدوة سبيل عىل ذلك منهم امللك يفعل أن فيهم الغالب
أمري تاشفني بن يوسف عىل وفدوا الشعراء أن القبيل هذا من يضحك ومما مدائحه. من
مدحه يف القصائد ونظموا باملغرب الرببرية ملتونة قبيلة بربر من وكان املرابطني دولة
املسلمني أمري «أيعلم املعتمد: له قال قصائدهم أنشدوه فلما عباد، بن املعتضد بواسطة
كتب ملكه إىل املعتمد انرصف وملا «… الخبز يطلبون ولكنهم أعلم، «ال قال: قالوه؟» ما

جملتها: يف قال رسالة تاشفني ابن إىل

م��آق��ي��ن��ا ج��ف��ت وال إل��ي��ك��ْم ش��وًق��ا ج��وان��ح��ن��ا اب��ت��ل��ت ف��م��ا وب��ن��ا ب��ن��ت��م
ل��ي��ال��ي��ن��ا ب��ي��ًض��ا ب��ك��م وك��ان��ت س��وًدا، ف��غ��دت أي��ام��ن��ا ل��ف��ق��دك��ُم ح��ال��ت

قال: وبيًضا؟» سوًدا جواري منا «يطلب للقارئ: قال البيتان هذان عليه قرئ فلما
بيض، الرسور ليايل ألن نهاًرا املسلمني أمري بقرب كان ليله أنَّ إال أراد ما … موالنا يا «ال
جوابه يف له اكتب … جيد «وهللا فقال: «… سود الحزن ليايل ألنَّ ليًال ِببُعده نهاره فعاد

بعده!»148 من توجعنا ورءوسنا عليه، تجري دموعنا أنَّ

ج٢. ٧٨١ الطيب نفح 148
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ورواته الشعر جمع (د)

يف الشعر كان األلفاظ، معاني تحقيق إىل واحتاجوا القرآن تفسري يف املسلمون أخذ ملا
من ذلك يف رشعوا رواته. عن باألخذ جمعه إىل فاضطروا تحقيقها، يف إليه رجعوا ما جملة
العرب بالد ييل مما العراق أهل الشعر بجمع اشتغاًال الناس وأكثر للهجرة، األول القرن
من وأول البرصة،149 أهل من للشعر أجمع الكوفة أهل وكان والكوفة، البرصة يف أي
١٥٥ه150 سنة املتوىف الكويف الديلمي الراوية حماد أحاديثها وساق العرب أشعار جمع
عبيدة وأبو العالء بن عمرو وأبو بردة،151 أبي موىل الفرغاني األحمر حيان بن وخلف

بابه. يف ذلك عىل الكالم َمرَّ وقد واللغة، األدب رواة من وأكثرهم وغريهم، األصمعي
له يُسمع لم مما القصائد، من األلوف عرشات الجاهلية شعر من ُجمع ما وبلغ
إىل وينسبونه الشعر ينظمون كانوا الرواة بعض أنَّ عىل تقدم. كما األمم من أمة يف مثيل
القليلة. األبيات يتجاوز ما النحو هذا يف يفعلوا لم لكنهم ذلك، إىل دعتهم ألسباب العرب
أعطيهم فكنت به، عيل فبخلوا الشعر عنهم ألكتب الكوفة «أتيت األحمر: خلف قال
الشعر هذا … هللا إىل تائب أنا «ويلكم! لهم: فقلت مرضت حتى الصحيح، وآخذ املنحول

السبب».152 لهذا العرب إىل منسوبًا فبقي مني، يقبلوا فلم يل،
وهو: واحًدا بيتًا إال العرب شعر يف زدت «ما العالء: بن عمرو أبو وقال

وال��ص��ل��ع��ا ال��ش��ي��ب إال ال��ح��وادث م��ن ن��ك��رت ال��ذي ك��ان وم��ا وأن��ك��رت��ن��ي

ما العرب أنَّ عىل ذلك،153 نحو أيًضا حماد وفعل األعىش» أبيات جملة يف أدخلته
الحديث. رواية يف ذلك تعودوا أن بعد باألسانيد، الروايات تمحيص يف أخذوا أن لبثوا

صحبه الشاعر نبغ إذا الجاهلية أيام من كانوا أنَّهم الشعر، رواية يف العرب عادة ومن
عىل ويغلب نحوه. أو للشاهد غريه أشعار له يروي أو ويتلوها، أشعاره يروي رجل

ج٢. ٢٠٦ املزهر 149
ج١. ١٦٤ خلكان ابن 150
.٦٩ األدباء طبقات 151

ج١. ٢٠٨ خلكان ابن 152

ج١. ٢٨٧ خلكان ابن 153
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وكانت عنه، يأخذ أستاذه يد عىل يتدرب تلميذ كأنَّه للشاعرية، مرشًحا يكون أن الراوية
جميل راوية عزة ُكثرَيِّ فكان يكتبون، يكونوا لم ألنَّهم الحفظ؛ عىل الجاهلية يف عمدتهم
راوية والحطيئة الحطيئة، راوية كان وهدبة خرشم، بن هدبة راوية وجميل بثينة،
ويصحبه الواحد للشاعر يروي اإلسالم وأوائل الجاهلية يف الراوية وكان وابنه154 زهري
فلما سواه. عىل ويفضله عنه ويناضل بأستاذه التلميذ إعجاب به ويعجب له، وينشد
لغرض. ويرويه يجمعه منهم وكل اعه، جمَّ أو رواته كثر الشعر جمع إىل العرب احتاج
كانوا والشعراء اإلعراب، يف بها يستشهد التي األشعار بحفظ يعتنون كانوا فالنحويون
كانوا واإلخباريون االستخراج، إىل يحتاج صعب معنى أو غريب لفظ فيه شعر كل يروون
املجانني أشعار يروي من فيهم وكان واملثل. الشاهد فيه يجدون ما الشعر من يجمعون
يكونوا لم هؤالء أنَّ عىل اليهود، وأشعار القصار األعرابية واألرجاز األعراب ولصوص
ذكرناهم الذين الرواة وهم الشعر، أنواع كل بجمع جماعة وتفرَّد الرواة. من يَُعّدون
عىل ذاكرتهم لتعود غريبة، نوادر الحفظ يف لهم وكانت وغريهما. وخلف حماد ومنهم
لتجنب والحديث، القرآن حفظ عىل حوافظهم بتعويد العرص ذلك يف الناس أخذ مذ ذلك
قصيدة، ألف وعرشين بضعة يحفظ من فيهم فكان قدمناها. التي لألسباب الكتابة
حفظ يف خاصة عناية للشعراء وكان تقدم. كما ألفاظها ومعاني بأسانيدها يرويها
شعر يحفظ من أنَّ يعتقدون كانوا ألنَّهم فيها؛ العرب ملكة الكتساب العرب، أشعار
للخلفاء كان إذ األسئلة، من عليهم يعرض قد ما عىل للجواب أو مثله، يشعر فْحل شاعر
العرب. أشعار استطالع يف كبرية عناية العباسية الدولة وصدر األموية الدولة يف واألمراء

الشعراء طبقات (ه)

العصور باختالف وأسلوبًا معنى فيهم يختلف ولكنه الشعر، عىل مطبوعون العرب
يرى ال البيداء عرض يف بعريه يسوق وهو القصيدة ينظم كان الذي فالبدوي واألقاليم.
عر الشَّ من بيت إىل أوى الظالم جنَُّه أو الشمس لذعته إذا أطالًال، أو رماًال إال حوله
والرمح، السيف وضجيعه والتمر، اللبن وطعامه والفرس، البعري فيه أنيسه الوبر، أو
الرقمتان فموعدهما حبيبته واعد وإذا تلسعه، حرشة أو يبغته عدو من حذر عىل يتوسد

ج٧. ٧٨ األغاني 154
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يصنعها أو األخشاب أو الحجارة من آلهة يعبد واد، يف أو أكمة عىل فيلتقيان العقيق أو
خيال مثل الشعري خياله يكون ال حاله هذه الذي فالبدوي … أكلها جاع وإذا التمر، من
وتعود الديباج وتوسد الحرير ولبس الغناء، والحدائق الشماء القصور بني نشأ رجل
الرتف يف وانغمس التأنق أسباب وعانى والوزراء الخلفاء وعارش امللك، وجالل الدولة أبهة
الجاهيل الشعر كان ولذلك األحوال. هذه باختالف طبقاته تختلف الشعر فإنَّ والبذخ.

واملجاز. الكتابة وأساليب الكالم زخرف من خلوه مع واملتانة، الخشونة إىل أقرب
واألمثال اآلداب بجمع الناس وعني األحاديث، وحفظ حفظه وشاع القرآن جاء فلما
البالغة يف أذواقهم وارتقت الناس طباع نهضت الشعر، وأحاسن أحاسنها واستظهار
نظمهم يف كالمهم فكان والخطابة. الشعر يف تصوراتهم واتسعت ملكاتهم ورسخت
كان ولذلك اإلطناب. أساليب الفرس من واقتبسوا رونًقا، وأصفى رتبة أسمى ونثرهم
بن حسان فشعر الجاهلية. شعراء من وأذواقها البالغة يف طبقة أعىل اإلسالميون الشعراء
أرفع واألحوص الرمة وذي ونصيب والفرزدق وجرير والحطيئة ربيعة بن وعمر ثابت
كلثوم بن وعمرو وعنرتة النابغة شعر من التعبري أساليب يف والتفنن البالغة يف طبقة
من عبارة وأبلغ ديباجة أحسن اإلسالميون الخطباء كان كما وطرفة155 وعلقمة وزهري

الجاهلية. خطباء
وهم أمية بني دولة أواخر إىل اإلسالميني طبقة تليهم أوىل، طبقة فالجاهليون
املحدثني، طبقة تليها املولدين، طبقة هي العباسية الدولة يف ثالثة طبقة ثم املخرضمون،
أدركوا الشعراء من كثريين ألنَّ تليها؛ وما طبقة كل بني فاصل حد تعيني يسعنا وال
اإلسالم، أدرك من الجاهلية شعراء فمن تليها. التي وأوائل الطبقات هذه إحدى أواخر

ذلك. عىل وقس املولدين، زمن أدرك من املخرضمني ومن
إجماليٍّا. تقسيًما الطبقات هذه إىل الشعراء م نُقسِّ وإنََّما

أكثره نظم أو جاهليٍّا شعره كان من بهم واملراد الجاهلية، شعراء األوىل: فالطبقة
مثلوها عاطفة وصفوا فإذا والخشونة، البساطة الجاهيل الشعر ومزية اإلسالم. قبل
أو ل تعمُّ وال تكلُّف عبارتهم يف يكن لم ظبيًا أو بيتًا أو أسًدا وصفوا أو بطبيعتها،

املعلقات. أصحاب الطبقة هذه أهل وأشهر مبالغة.

ج١. ٥٠٨ خلدون ابن 155
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يف البداوة عىل أهلها بقاء حيث من األوىل تشبه املخرضمون، وهي الثانية: والطبقة
من مسحة وعليها قدمناها، التي لألسباب البالغة يف منها أسمى ولكنها األمويني، عهد
وجرير زهري بن وكعب ثابت بن حسان املخرضمني الشعراء أشهر ومن الحضارة.

والفرزدق. واألخطل
الزهو عرص يف واملأمون، الرشيد معارصي من وشعراؤها املولدون، الثالثة: والطبقة
أذواقهم وارتقت طباعهم فرقت والرخاء، والتأنق والبذخ الرتف عرص العبايس،
ومجالس الخمر وصف إىل فعمدوا أشعارهم يف ذلك فظهر واملخالطة، باملعارشة

ذلك. ونحو القصور وحدائق األنس
املولدين وأشهر والخالعة، بالرقة السابقتني الطبقتني عن يمتاز املولدين فشعر

والبحرتي. تمام وأبو نواس وأبو العتاهية وأبو العقييل بشار
اليونانية الفلسفة انتشار بعد نبغوا الذين الشعراء بها فنريد الرابعة: الطبقة وأما
حكمية فلسفية صبغة الطبقة هذه أهل شعر ويف الكالم، علم وشيوع اليونان وعلوم

الحيل. والصفي الريض والرشيف واملعري املتنبي كشعر جدلية،

وأشعارهم اإلسالم يف الشعراء (و)

الشعر سوق لرواج الجاهيل، العرص يف تكاثرهم فوق اإلسالمي العرص يف الشعراء تكاثر
لكننا أخبارهم، أكثر لضياع متيرس غري بالضبط إحصاءهم أنَّ عىل األوىل. القرون يف
«أنَّ خلكان: ابن ذكر فقد ا، جدٍّ عظيًما كان عددهم أنَّ عىل النصوص بعض من نستدل
وجمع املولدين الشعراء أخبار يف البارع كتاب صنف البغدادي املنجم عيل بن هارون
صالح»، بن امللك عبد بن بمحمد وختمه العقييل بشار بذكر وافتتحه شاعًرا، ١٦١ فيه
عىل فقس ونخبتهم. الشعراء خرية عىل اقترص أنَّه املؤلف وذكر قصرية، بينهما والفرتة
األندلس بشعراء ناهيك الرابعة، الطبقة أهل من واملحدثني املخرضمني الشعراء ذلك

باملئات. يعدون فإنهم
وقد عد، يحصيه ال فمما والدواوين القصائد من الشعراء أولئك نظمه ما مقدار أما
ذكره بما منها فنكتفي الوسطى، اإلسالمية العصور يف وغريها الفتن يف معظمه فقد
أورد املشاهري، من شاعر لستمائة ديوان ستمائة نحو ذكر فإنَّه الظنون، كشف صاحب
ومرص وخراسان وفارس والشام العراق أهل من وهم وفاتهم، وسني وألقابهم أسماءهم

وغريها. واألندلس
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وما مائة إىل صفحة ألفي من صفحاتها ومقدار الدواوين هذه حجم ويختلف
بشار فديوان سطًرا. عرشون صفحة كل صفحتان اصطالحهم يف الورقة وتقدير تحتها،
٥٠٠ هرمة وابن بيت، أو سطر ٤٠٠٠٠ أي صفحة ألفي يف ورقة ألف مثال العقييل
٢٠٠ الوليد بن ومسلم ورقة، ألف نحو يف نواس أبي وشعر بيت، ٢٠٠٠٠ يف ورقة

ذلك.156 عىل وقس ورقة،
والشعراء ذكرها، الظنون كشف صاحب وفاَت ضاعت التي الدواوين اعتربت وإذا
العربي الشعر كثرة من استغرابك زاد دواوين، لهم يكن ولم أشعارهم تجمع لم الذين

الحديث. أو القديم العالم لغات من لغة يف مثيًال له تجد ال مما شعرائه وتعداد

عروضالشعر (ز)

الشعر عروض وضع من أول هو ١٧٠ه، سنة املتوىف أحمد بن الخليل أنَّ املشهور
منها يستخرج دوائر خمس يف أقسامه وحرص الوجود إىل وأخرجه استنبطه أي العربي،
أنَّ الغالب ولكن الخبب.157 سماه واحًدا بحًرا األخفش فيه زاد ثم بحًرا، عرش خمسة
عىل منظوماتهم ضبط العرب يستطع لم ذلك ولوال قبل، من معروفة كانت الشعر بحور
القرآن إنَّ قال: من قول منكًرا املغرية بن الوليد قول ذلك ويؤيد أشعارهم. يف نراه ما
من شيئًا يشبه أره فلم وكذا وكذا ورجزه وهزجه الشعر أرضب عرفت «لقد شعر:
جعل من أول الخليل أنَّ فالظاهر الشعر؟ بحور يعرف ال وهو هذا يقول فكيف ذلك»158
العرب159 أوزان من ليست الشعر من أنواًعا فيه وزاد الرتتيب هذا ورتبه علًما العروض
كانت الذين بعض ألنَّ أساليبهم؛ أو اليونان بحور من شيئًا ذلك بعد فيه زادوا وربما
والبن العرب. وشعر شعرها بني يقابلون كانوا العرص ذلك يف اليونانية باللغة عناية لهم
اليوناني من ممتزجة الشعر صناعة يف رسالة للهجرة الخامس القرن أوائل يف الهيثم
املتوىف األكرب بالناشئ املعروف الشاعر — رششري ابن أن عىل عليها. نقف لم والعربي160

.١٥٩ الفهرست 156
ج١. ١٧٢ خلكان ابن 157

ج٢. ١٧٧ املزهر 158

ج١. ٢٠٢ املزهر 159
ج٢. ٩٤ األطباء طبقات 160

130



اإلسالم بعد العرب علوم

أمثلة بغري ومثلها شبًها عليها وأدخل العروض قواعد يف نظر قد كان — ٢٩٣ه سنة
الخليل.161

هو ما كل شأن القرون، بتوايل وتفرعت ارتقت الشعر عروض أنَّ يف مشاحة وال
القصائد من رضوب النظم يف فتولد البرش)، صنع من هو ما كل (أي األحياء قبيل من

وغريها. والحوراني البدوي والشعر كاألصمعيات
األمم اشتغال بعد عندهم لرواجه خاص تاريخ فيها للشعر كان فقد األندلس أما
املوشح واستحدثوا الغاية، فيه التنميق بلغ حتى وفنونه مناحيه هذبوا فإنهم عنه، األخرى
يف األندليس القربي معاىف بن مقدم استنبطه املشهورة. األندلسية املوشحات به ونظموا
لسالسته الجمهور، به وأخذ عندهم التوشيح شاع وملا للهجرة162 الثالث القرن أواخر
بلغتهم طريقته يف ونظموا منواله عىل األمصار أهل من العامة نسجت كالمه، وتنميق
بكر أبو شهره «الزجل» سموه فنٍّا واستحدثوا إعرابًا، فيها يلتزموا أن غري من الحرضية

الزجالني. بإمام ويعرف القرطبي قزمان بن
مزدوجة، أعاريض يف الشعر من آخر فنٍّا املغرب يف األمصار أهل استحدث ثم
هذا وشاع األندليس. عمري ابن استنبطه البلد» «عروض وسموه الحرضية بلغتهم نظموه
كما وغريها، والغزل وامللعبة، والكاري، املزدوج، سموها: أصناًفا فنوعوه بفاس الفن

الشام. يف واملعنى اللبناني، والقريض مرص، يف املرصي الزجل أنواع اآلن شاعت
منها ذكروا كثرية، فنون تحته «املواليا» يسمونه الشعر من فن بغداد لعامة وكان
األمصار إىل انتقل ثم ذلك. وغري بيتني يف ومنه مفرد ومنه وكان»163 و«كان «القوما»

ومرص. والعراق سوريا يف اآلن شائع وهو فيه، وتفننوا

والدولة الشعر (ح)

لشدة العرب نفوس يف التأثري من له كان ما الجاهلية يف الشعر عن كالمنا يف بَيَّنَّا
رقة شعورهم زاد عقولهم وارتقت دولة العرب صار فلما تأثرها. ورسعة حساسيتها

ج١. ٢٦٣ خلكان ابن 161
ج٨. ٢٨ األثري ابن أو ٥١٨ خلدون ابن 162

ج١. ٥٣٠ خلكان ابن 163
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باتساع التأثري ذلك دائرة واتسعت فيهم. الشعر تأثري وتضاعف حساسية فازدادوا
أمية بني احتفاء من كان ما رأيت فقد وأشعارهم. بالشعراء واهتمامهم املسلمني دولة
عربية. دولة كل ويف العباسية الدولة صدر يف ذلك وظل إليهم، واستقدامهم بالشعراء
قصيدته أنشد حل فإذا عليه، الدخول يف استأذن األمري أو الخليفة عىل الشاعر وفد فإذا
بالجائزة األمري أو الخليفة فيأمر ويرتنمون يسمعون164 مجلسه وأرباب والخليفة جهاًرا
ويخلع الشهرية الرواتب له يرتب وقد ألف165 ألف إىل درهم ألف مائة تتجاوز وقد
والرشيد املهدي الشعراء عىل سخاء الخلفاء أكثر ومن الوظائف.166 ويقلده الخلع عليه
أمري القرسي خالد األمراء أسخى ومن األندلسيان. املستنرص والحكم والنارص العباسيان

حمدان. بن الدولة وسيف األمويني، زمن يف العراقني
يعينون وكانوا نادًرا، إال للشعراء األموال يبذلون كانوا عموًما واألمراء الخلفاء أنَّ عىل
سواهم167 فيه يدخلون ال الشعراء فيه يستقبلون سنة أو شهر كل أول أسبوع كل يوًما
يف ويتنافسون يتناظرون الشعراء وكان وآدابه الشعر يف للنظر التفرغ يريدون كأنهم
العزائم. وإنهاض األذهان شحذ من املناظرة تلك عىل يرتتب ما يخفى وال املجلس، ذلك
أشبيلية أمري عباد بن للمعتضد كان سواهم؛ من ذلك يف عناية أكثر األندلسيون وكان
يوم آن فإذا والسعة، الرحب عىل فيها يجلسون بالشعراء خاصة دار ٤٦١ه، سنة املتوىف
سواهم. عليه يدخل وال عليه يدخلون — أسبوع كل من االثنني يوم وهو — الشعراء
فيه يقيدون خاص وسجل السلطان168 يوليه رئيس ولهم عندهم مراتب للشعراء وكان
عاد إذا األندلس أمراء وكان الحكومة169 موظفي جملة من يعدونهم كأنهم أسماءهم
كانوا ونظنهم فينشدون. الشعراء يقوم ثم القراء فيقرأ الناس جلس فتٍح من أحدهم
آدابهم من كثري يف بهم اقتدوا كما بغداد، بخلفاء اقتداء الشعراء إكرام يف يبالغون

أحوالهم. وسائر ونظمهم

ج١. ٧٢ خلكان ابن 164
ج١. ١٩٨ خلكان ابن 165
ج٢. ٧٢٩ الطيب نفح 166

ج١. ١٦٩ خلكان وابن ج٩ ٤٤ األغاني 167
ج٢. ١١٩ الطيب نفح 168
ج٢. ٨٩٥ الطيب نفح 169
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واألمراء والخلفاء الشعر (ط)

ينظمون كانوا أنفسهم الخلفاء أنَّ العربية الدولة يف الشعر صناعة رواج أسباب ومن
الشعراء الخلفاء أشهر ومن الحسنة، واملقاطيع القصائد ولبعضهم فيه، ويبحثون الشعر
وحفظ قرأها أنَّه خلِّكان ابن ذكر كراريس ثالث يف شعره جمعوا فقد معاوية، بن يزيد
ميسون ووالدته البادية، يف نشأ يزيد ألنَّ ذلك؛ يف غرابة وال بها170 غرامه لشدة أبياتها
وأنشدت البادية إىل فحنت الشام يف معاوية قصور تعجبها لم التي الكلبية بحدل بنت

مطلعها: التي األبيات

م��ن��ي��ف ق��ص��ر م��ن إل��ي أح��ب ف��ي��ه األرواح ت��خ��ف��ق َل��ب��ي��ت
ال��ش��ف��وف ل��ب��س م��ن إل��ي أح��ب ع��ي��ن��ي وت��ق��ر ع��ب��اءة ول��ب��س

بالبادية فولدته بيزيد حامل وهي نجد يف أهلها إىل فسارت فطلقها، معاوية فسمعها
امللك، عبد بن يزيد بن الوليد أيًضا الشعراء الخلفاء ومن هناك. سنتني171 فأرضعته
استثناء بال وأشعرهم الشعر، ينظمون كانوا العباسيني الخلفاء وأكثر الرشيد. وهارون
رجال من وكان وليلة، يوًما إال الخالفة يتول ولم ٢٩٦ه، سنة املتوىف املعتز بن هللا عبد
باهلل الرايض منهم الشعر نظم من وآخر بمرص، ونرش طبع قد شعر172 ديوان وله العلم
وجالس منرب عىل خطب خليفة وآخر شعر، له دون خليفة آخر فإنه ٣٢٩ه، سنة املتوىف

العلماء.173 إليه ووصل الندماء
واملستعني األوسط الرحمن عبد منهم الشعر نظم فقد وأمراؤهم األندلس خلفاء وأما
بني خلفاء فحسدهم العباس، بني خلفاء أشعار يف مستقالٍّ كتابًا الصويل ألف وقد باهلل.
خلفاء شعراء يف كتابًا له يؤلف َمن األندليس الحكم الخليفة همُّ فكان باألندلس، أمية

العباس.174 بني يف الصويل كتاب مثل أمية بني

ج١. ٥٠٨ خلكان ابن 170
ج٢. ٢١٨ الدمريي 171

ج١. ٢٥٨ خلكان ابن 172
.٢٥٢ الفخري 173

ج٢. ١٠٠٣ الطيب نفح 174
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اقتداًرا أكثرهم الشعر يف عناية واألمراء الخلفاء أكثر رأيت تقدم ما تدبرت وإذا
فإنما املطلقة، الدول يف العلم شأن وذلك قدره. الشعر يقدرون كانوا ألنَّهم نظمه؛ عىل
فيه. رغبة األمراء أو للملوك كان ما واآلداب والعلوم والفنون الصنائع من فيها يروج
بيت كل عن بها مدحه قصيدة عىل منبه بن يزيد أعطى امللك عبد بن يزيد بن فالوليد
ذلك نحو ويقال درهم. ألف البيت عىل وأعطى الشعر عد خليفة أول وهو درهم175 ألف
إال عرصه يف الشعر يرج لم الدولة سيف فإن األمراء، وكذلك الشعراء، الخلفاء سائر يف

شاعًرا.176 نفسه هو كان ألنَّه
صار ثم سياسيٍّا، أمية بني دولة أول يف الشعراء تقريب من الغرض فكان
الشعراء يجالسون كانوا ولذلك وآدابه. بالشعر تلذذًا إليه واألمراء الخلفاء يندفع أدبيٍّا
استغلق بيت عن للسؤال يستقدمونهم أو األبيات، أو القصائد نظم عليهم ويقرتحون
هشام بعث فقد شاسع. بعد الشاعر وبني بينهم يكون وقد بعضه، نسوا أو فهمه عليهم
حماًدا إليه يوجه أن الثقفي عمر بن يوسف العراق عىل أمريه إىل بدمشق امللك عبد بن
وملا ليلة، ١٢ يف الشام إىل حماد فسار مهريٍّا، وجمًال دينار خمسمائة له ويدفع الراوية
وهو: قائله أعرف ال بيت ببايل «خطر هشام: له قال استقدامه سبب عن وسأل وصلها

إب��ري��ق» ي��م��ي��ن��ه��ا ف��ي ق��ي��ن��ة ف��ج��اءت ي��وًم��ا ب��ال��ص��ب��وح دع��وا

ما وكثريًا القصيدة.177 باقي وأنشده العبادي» زيد بن عدي «يقوله حماد: فقال
بن يزيد فإن الرشع، يجوزه ال الطرب مجالس من مجلس يف وهم ذلك يفعلون كانوا
وتسقيه ليلة ذات تغنيه كانت بها، تهتكه سبيل يف مات التي حبابة صاحب امللك عبد

غنته: ثم فطرب

ال��م��ق��اب��ر ال��س��ل��و م��ي��ع��اد ال��ح��س��ن م��ن ش��اف��ع ق��ال س��ل��وة ع��ن��ه��ا رْم��ت إذا

ج٥. ١٣٧ األثري ابن 175
ج١. ٣٦٥ خلكان ابن 176
ج١. ١٦٥ خلكان ابن 177

134



اإلسالم بعد العرب علوم

قد وكان ليستخربه الزهري إىل فبعث أدري، ال فقالت: البيت هذا قائل عن فسألها
عنه.178 ُرسي السبب علم فلما خوًفا يرتعد وهو فجاء شطره، الليل من ذهب

أداة، أو منظر كوصف أدبي، لغرض تكون أن الشعراء مجالسة يف الغالب أنَّ عىل
إليه أهداه سيًفا يصفوا أن عليهم واقرتح إليه الشعراء استقدم إذ الهادي فعل كما
صفوه، للشعراء: وقال يديه بني السيف فوضع معديكرب، بن عمرو سيف وهو املهدي،

املرصي.179 يامني ابن الجائزة فنال
مرة مجلسه أهل سأل فقد وقائليه، الشعر يف بحثًا الخلفاء أكثر من الرشيد وكان
األصمعي وكان أحد، يعرفه فلم مذاهبه» أين الصعلوك يسأل «ومن البيت: هذا صدر عن
لنفقته، دينار ألف معه وبعث املوصيل إسحاق إليه فأرسل املجيء، عىل يقدر ال مريًضا

صدره: وهذا النهشيل، النشناش ألبي قصيدة من البيت أن الجواب فجاء

م��ذاه��ب��ه180 أي��ن ال��ص��ع��ل��وك ي��س��أل وم��ن وس��ائ��ل ال��رح��ي��ل أي��ن وس��ائ��ل��ة

مجلسه أهل سأل وقد بيت، معنى يف للبحث املجالس يعقد الرشيد كان ما وكثريًا
البيت: هذا معنى عن يوًما

م��خ��ذوال م��ث��ل��ه أر ف��ل��م ورًع��ا م��ح��رًم��ا ال��خ��ل��ي��ف��ة ع��ف��ان اب��ن ق��ت��ل��وا

يسمع،181 والخليفة بينهما الجدال فطال واألصمعي، الكسائي املجلس يف وكان
العرب قالته بيت أحسن عىل مكافأة دينار ١٦٠٠ قيمته خاتًما الفضل الرشيد وأعطى
ذلك183 عليه واشرتط منه طلبه بيت أجل من والية الجهم ابن وىل واملأمون الذئب،182 يف
محبي من وغريه الدولة سيف مجالس يف القبيل هذا من يجري كان ما ذلك عىل وقس

الشعر.

.٦٠ الكميت حلبة 178

ج٢. ١٨٧ املسعودي 179
ج١. ٨٣ املزهر 180
ج١. ٢٧٨ املزهر 181

ج١. ٤٦٢ الزاهرة النجوم 182
ج١٣. ١٦ األغاني 183
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الدولة يف الشعر تأثري (ي)

به ويتسامرون يتناشدونه آدابهم، كل العرب عند كان الشعر إنَّ باإلجمال ويقال
ا عامٍّ كان ولكنَّه األدباء، أو األمراء أو الخلفاء عىل مقصوًرا ذلك يكن ولم فيه، ويتذاكرون
من بيت إىل الشاعر باسم يرمزون منه يحفظونه ما لكثرة وكانوا والنساء. الرجال يف
بغداد جرس عىل قاعًدا كان لرجل اتفق كما املعنى، ذلك ويريدون بمعنى مشهور أبياته
هللا «رحم فقال: شاب فاستقبلها الرصافة، جهة من قادمة الجمال يف بارعة امرأة فوجد
مرشًقا سارا بل وقفا وما املعري» العالء أبا هللا «رحم املرأة: له فقالت الجهم». بن عيل
أردت وما أراد ما يل تقويل لم إن وهللا لها: وقلت املرأة «فتبعت الرجل: قال ومغربًا.

قوله: الجهم بن بعيل أراد فقالت: ألفضحنك!»

أدري وال أدري ح��ي��ث م��ن ال��ه��وى ج��ل��ب��ن وال��ج��س��ر ال��رص��اف��ة ب��ي��ن ال��م��ه��ا ع��ي��ون

قوله: العالء بأبي وأردت

أه��وال184 ذل��ك دون ول��ك��ن ق��ري��ب م��زاره��ا إن ب��ال��خ��ي��ف داره��ا ف��ي��ا

حتى القوم، كبار نفوس يف شديًدا تأثريًا للشعر رأيت إن تقدم ما بعد غرو فال
القتل. من إنقاذهم أو جماعة قتل أو الحرب نار إيقاد الواحد البيت إنشاد عىل يرتتب

األمر له استوثق ملا العباس، بني خلفاء أول السفاح العباس أبا أن ذلك أمثلة ومن
كبارهم من جماعة ولكن فيهم. السيف ووضع ورجالهم أمية بني بقايا تتبع بالخالفة
بن سليمان أحدهم أنَّ مرة فاتفق السفاح، مجلس يحرضون وصاروا استأمنوا قد كانوا
الشاعر ميمون بن سديف فدخل أكرمه، وقد السفاح مجلس يف كان امللك عبد بن هشام

وأنشد:

دويَّ��ا داء ال��ض��ل��وع ت��ح��ت إن رج��ال م��ن ت��رى م��ا ي��غ��رنْ��ك ال
أم��ويَّ��ا ظ��ه��ره��ا ف��وق ت��رى ال ح��ت��ى ال��س��وط وارف��ع ال��س��ي��ف ف��ض��ع

.٩٥ الكميت حلبة 184
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السفاح عىل ودخل فقتل. سليمان أخذ ثم شيخ! يا قتلتني وقال: سليمان فالتفت
فأنشده: أمية بني من رجًال سبعني نحو وعنده الطعام قدم وقد آخر، شاعر

ال��ع��ب��اس ب��ن��ي م��ن ب��ال��ب��ه��ال��ي��ل األس��اس ث��اب��ت ال��ُم��ل��ك أص��ب��ح

قال: أن إىل أمية بني مظالم ذكر ثم

ال��م��ه��راس ب��ج��ان��ب وق��ت��ي��ًال وزي��ًدا ال��ح��س��ي��ن م��ص��رع واذك��روا
وت��ن��اس غ��رب��ة ب��ي��ن ث��اويً��ا أض��ح��ى ب��ح��رَّان ال��ذي وال��ق��ت��ي��ل

وجلس عليهم النطوع وبسط قتلوا، حتى بالسيوف فرضبوا السفاح بهم فأمر
جميًعا.185 ماتوا حتى بعضهم أنني يسمع وهو الطعام فأكل فوقهم

ومطلعها: الروم ملك نقفور ملحاربة الرشيد هاجت التي القصيدة يف ذلك نحو ويقال

ت��دور186 ال��ب��وار دائ��رة ف��ع��ل��ي��ه ن��ق��ف��ور أع��ط��ي��ت��ه ال��ذي ن��ق��ض

وحكاية سبيله، فيخيل الخليفة به يعجب ببيت القتل من الرجل ينجو كان ما وكثريًا
قال النطع عىل وركع القتل استوجب أن بعد فإنَّه مشهورة، الرشيد مع طوق بن مالك

مطلعها: التي القصيدة

أت��ل��ف��ت ح��ي��ث��م��ا م��ن ي��الح��ظ��ن��ي ك��ام��نً��ا وال��س��ي��ف ال��ن��ط��ع ب��ي��ن ال��م��وت أرى

قال: أن إىل

م��وق��ت ش��يء ال��م��وت أن ألع��ل��م وإن��ن��ي أم��وت خ��وف م��ن ب��َي وم��ا
ت��ت��ف��ت��ت ح��س��رة م��ن وأك��ب��اده��م ت��رك��ت��ه��م ق��د ص��ب��ي��ة خ��وف��ي ول��ك��نَّ

.٣١٤ الفخري 185
ج١. ١٤٢ املسعودي 186
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وص��وت��وا ال��وج��وه ت��ل��ك ��ش��وا خ��مَّ وق��د إل��ي��ه��ُم أن��ع��ى ح��ي��ن أراه��ْم ك��أن��ي
م��وِّت��وا م��تُّ وإن ع��ن��ه��م ال��ردى أذود ب��غ��ب��ط��ٍة س��ال��م��ي��ن ع��اش��وا ع��ش��ت وإن
وي��ش��م��ت ي��س��ر ج��ذالن وآخ��ر داره! ال��ل��ه ي��ب��ع��د ال ق��ائ��ل: ف��ك��م

لك عفوت وقد وحكمة، علم عىل وتكلمت همة عىل سكّت «لقد وقال: الرشيد فبكى
… وطاعة» «سمًعا فقال: تعاود». وال ولدك إىل فارجع للصبية، ووهبتك الصبوة عن

وانرصف.187
يف الناس يرغب معاوية قال فتحمس. تذكره ببيت الهزيمة عن رجع قائد من وكم
وقد الهزيمة يوم رأيتني فلقد إرشادكم، ومواضع أسالفكم مآثر فيه فإنَّ …» الشعر:

األنصاري: اإلطنابة ابن قول إال ردني فما الفرار عىل عزمت

ال��رب��ي��ح»188 ب��ال��ث��م��ن ال��ح��م��د وأخ��ذي ب��الئ��ي وأب��ى ع��ف��ت��ي ل��ي أب��ت

واإلسالم. الجاهلية يف الحوادث هذه أمثال من كثريًا ذلك عىل وقس

الدخيلة العلوم (4)

التي األسباب ويف اإلسالمية، العلوم من اإلسالمي التمدن اقتضاه فيما الكالم من فرغنا
متقدمون ونحن اإلسالم، يف إليه بلغت ما الجاهلية العربية اآلداب ويف نشوئها، إىل دعت
العلوم بها ونريد العربية، إىل املسلمون نقلها التي الدخيلة العلوم يف الكالم إىل ييل فيما
وهي املسلمون. عرفها التي املمالك يف اإلسالم ظهور عند شائعة كانت التي القديمة
عىل القديم، التمدن ممالك يف واألدب والفلسفة العلم رجال أبحاث خالصة عن عبارة
إىل التاريخ أزمنة أقدم من املتوالية، القرون يف واألصقاع واألماكن والدول األمم اختالف
والفرس والهنود واملرصيني والفينيقيني والبابليني اآلشوريني علوم زبدة وفيها أيامهم،
ولكنهم رأًسا، أهله عن أمة كل علم أخذوا العرب أن بذلك يراد وال والرومان. واليونان
لليونان معظمها واجتمع العنارص، وتفاعل العصور بتوايل تحلبت قد والعلوم جاءوا

ج٢. ١٤٣ الوفيات فوات 187

ج٢. ١٠٧ خلكان ابن 188
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القديمة الدول بقايا يف بعضها وبقي فيها، فأثرت النرصانية وظهرت وها ورقَّ فبوبوها
فأخذوا خدمتهم، يف وانتظموا للمسلمني دانوا ممن وغريهم، والهنود والكلدان كالفرس
شتات جمع أنَّه العلم عىل اإلسالمي التمدن أفضال جملة من كان لذلك جميًعا؛ هؤالء من
كما اها ورقَّ فيها وزاد العربية إىل والكلدانية والهندية والفارسية اليونانية العلوم تلك

سيأتي.
النظر يتناول وهو املسلمون، عرفها التي البالد يف واألدب العلم حال يف أوًال فلنبحث
الكالم إىل نتقدم ثم املقام. به يأذن ما عىل والكلدان والهنود والفرس اليونان آداب يف

نقله. إىل دعت التي واألسباب ذلك من العرب نقله فيما

اليونانية اللغة آداب (1-4)

واستقرت الهند أعايل من التاريخ من زمن قبل نزحت التي اآلرية القبائل من اليونان أصل
وللشعوب إيجه. بحر حول الصغرى آسيا شواطئ من يُقابله وما اليوناني األرخبيل يف

متشابهة. وأخالق مشرتكة آداب اآلرية
بها نزل التي وعاداتهم أسالفهم معتقدات من كثري ومعهم هناك اليونان فنزل
«الربهمية» السنسكريتية الدينية كتبهم يف معظمها ودونوا الهند، بالد إىل اآلريون إخوانهم

التاريخ. أزمنة أقدم يف
اليونيون كربى: قبائل ثالث وهم الهيلينيني، أو هالس يسمون فكانوا اليونان أما
الصغرى، آسيا شواطئ اليونيون فنزل .Dorioi والدوريون Aeoloi واأليوليون Ionoi
التمدن وكان وغريهما. وصقلية املورة يف الدوريون ونزل واالها، وما لسبس يف واأليوليون
برٍّا اليونيني جريان الفينيقيون وكان الفرات. ووادي النيل وادي يف مزدهًرا يومئذ القديم
اليونيون فأصبح بالدهم. ييل مما الصغرى آسيا شواطئ استعمروا وقد بحًرا، والدوريني
أسباب من كثريًا الفينيقيون إليهم فحمل منهم، مقربة عىل اآلسيويون» اليونان «أو
مبادئ اليونيون فاقتبس واملرصيني، واآلشوريني البابليني عن منقول وأكثره التمدن،
الغربي الجانب يف الدوريني إخوانهم إىل ونقلوها والدين والطب كالفلك واألدب العلم
حتى حينًا لبثوا فما ونشاط، ذكاء أهل اإلجمال عىل اليونانيون وكان إيجه. بحر من
والخطباء الشعراء منهم ونبغ الفطرية، قرائحهم من وهي الخطب وألقوا الشعر نظموا
إىل وجوهها أكثر يف مرعية تزال ال قواعد للعلم وجعلوا واألطباء، والعلماء الفالسفة ثم

اليوم.
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عصور: ثالثة إىل اليونانية اللغة آداب تاريخ ويقسم

للميالد، ٥٢٩ سنة إىل التاريخ زمن قبل ويبتدئ القديمة، اليونانية اآلداب عرص (١)
الروم. مملكة يف الوثنية املدارس بإغالق جستنيان القيرص فيها أمر التي السنة وهي

العثمانيني بفتح وينتهي ٥٢٩م، سنة ويبتدئ القسطنطيني، أو البيزنطي العرص (٢)
١٤٥٣م. سنة القسطنطينية

يزال. وال الفتح بذلك يبتدئ الحديث، العرص (٣)

الثاني. وبعض األول العرص إال املقام هذا يف يهمنا وال

٥٢٩م سنة إىل التاريخ قبل من القديمة اليونانية اآلداب (2-4)

أدوار: ثالثة إىل القديمة اليونانية اآلداب وتقسم

امليالد. قبل ٤٧٥ سنة وينتهي الشعر دور (١)
امليالد. قبل ٤٧٥–٣٠٠ سنة من والفلسفة والتاريخ التمثيلية الروايات دور (٢)

اليوناني، العرص عرصين: إىل ويقسم اإلسكندري، الدور أو نضجه بعد العلم دور (٣)
الروماني. والعرص

اليوناني الشعر (أ)

أخذتها وال أحًدا بها تقلد ولم استنباًطا، الخيالية آدابها استنبطت التي األمم من اليونان
آداب وأقدم العربية. وآدابهم اإلسالمية علومهم يف العرب شأن ذلك يف وشأنهم أحد، عن
إتقان تولت منهم قبيلة كل ألنَّ الزمان؛ قديم من فيه وأجادوا أتقنوه وقد الشعر، اليونان
البسيط، املوسيقى الشعر يف واأليوليون القصيص، الشعر يف اليونيون فاشتغل منه، فرع
— Attioi األتيون اشتغل وأخريًا فيه، والتوسع الشعر هذا إتقان يف الدوريون واشتغل
وتطرقوا الخيالية، الفنون وسائر التمثييل الشعر إتقان يف — اليونيني من فرع وهم
تختلف القبائل هذه لغات وكانت وغريهما. والفلسفة كالتاريخ النثرية الفنون إىل منها

الجاهلية. عرص يف العرب قبائل لغات اختالف مثل بعض، عن بعضها
أشعارهم وأقدم قبائلهم، تشتت قبل الشعر نظموا اليونان أنَّ الظن عىل ويغلب
الحكايات شكل عىل الحروب أو اآللهة بها وصفوا أشعار تليها الفصول»، «أناشيد
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بالشعر اليونيون اختص تفرقوا فلما املوسيقية. باآلالت يتناشدونها كانوا املتقطعة
نظمهما واألوذيسة اإللياذة املالحم وأقدم املالحم، الحكايات تلك من فألفوا القصيص،
حصار من األخرية العرشة األيام بهما وصف امليالد، قبل التاسع القرن يف هومريوس

طروادة.
وقائعهم يصف ألنَّه الشعر؛ رضوب سائر قبل اليونان القصيصعند الشعر زها وقد
أخبار سماع يحبون أمراؤهم وكان العرب، قبائل مثل أحوالهم أوائل يف وكانوا وحروبهم.
األخبار تلك نظم القرائح أصحاب إىل فحببوا اآللهة، وأنصاف األبطال من أسالفهم
األفول، يف االستبداية السلطة أخذت امليالد قبل الثامن القرن أواسط ويف املالحم. يف
شعورهم فنما الجمهوري. للحكم استعداًدا الشخصية بحريتهم يتمتعون اليونان وأخذ
فنظمها وميوله، عواطفه وصف إىل امليل فيه وتولد بذاتيته، منهم كل وأحس االستقاليل،
منهما كل عند وله والدوريون، األيوليون به املشتغلني وأكثر الغنائي، الشعر هو شعًرا
يوني األول وبندار. سميونيدس اليونان عند املوسيقي الشعر نوابغ وأشهر مميزات،
والفرس، اليونان بني الحرب أحوال وصف يف منظوماته وأكثر النظم، دوري األصل

دوريان. ونظمه وأسلوبه واملنشأ املولد دوري والثاني

٤٧٥–٣٠٠ق.م سنة من اليونان عند والفلسفة والعلم األدب (ب)

والتاريخ األدب

وسكانها اليونان، جزائر يف أتيكا إىل نسبة األتيكي أو األتي الدور أيًضا الدور هذا ويسمى
إنشاء يف والدوريون واأليوليون اليونيون اشتغل أن فبعد والدوريني. اليونيني من مزيج
ذويهم، وعواطف عواطفهم عن به وعربوا حروبهم ووصفوا أخبارهم به ودونوا الشعر
العواطف؛ به ويشخصون األخبار تلك به يمثلون ما إىل الوقادة قرائحهم استحثتهم
«الدراما» التمثيل فن فأحدثوا جنبيهم بني كأنها بها يشعروا أو العني رأي الناس لرياها
هذا أهل من عظام مشاهري منهم ونبغ كليهما، يف وأجادوا والكوميديا، الرتاجيديا ومنه
إنَّ باإلجمال: يقال وإنما موضوعنا. عن خارج وهو فيه، الكالم بنا يطول مما الفن
املرسل بالنثر يعتنوا أن قبل وموضوعاته رضوبه اختالف عىل الشعر أتقنوا اليونان
هريودوتس كتابات وأكملها النثرية آثارهم وأقدم القصيص. بالشعر عنه الستغنائهم
هومريوس إلياذة مثل اليونان نثر إىل بالنظر وهي ٤٠٦ق.م، سنة املتوىف الشهري الرحالة

شعرهم. إىل بالنظر
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جماعة قبله ظهر فقد عندهم، املرسل النثر كتب من أول ليس هريودوتس أن عىل
العلوم من غريها أو التاريخ أو امليثولوجيا أو الفلسفة يف آراءهم به دونوا العلماء من
التي املوضوعات وأهمية أسلوبه لحسن نثرهم عىل نثره فتغلب هريودوتس وأما النثرية.
فيه بنيَّ باسمه، املعروف التاريخ وهي ٤٣١ق.م، سنة قبل رحلته كتب فقد فيها. كتب
قبل الخامس وأول السادس القرن يف واليونان الفرس بني نشبت التي الحروب أسباب
بقليل وبعده التاريخ. بأبي لقبوه ولذلك اليوم، إىل بابه يف فريًدا كتابه يزال وال امليالد.
البيلوبونيسية أو املورية الحرب هي هائلة، أهلية حرب املورة وأهل أثينا أهل بني نشبت
ثم منه. وأصغر لهريودوتس معاًرصا وكان ثوسيدس، فأرخها ٤٣١–٤٠٤ق.م سنة من
بالخطابة اليونان اشتغل ثم وغريه، كخينوفون عندهم التاريخ كتاب من جماعة ظهر
الرشائع وضع يف آخرون واشتغل وغريهم، وهربيدس وأشينس ديموستنيس منهم ونبغ

هنا. فيه البحث يهمنا ال مما غريها أو اللغة قواعد بوضع وآخرون صولون، مثل

والفلسفة العلم

الشعرية اآلداب من تقدم ما نحو عىل اليونانيون ظل فقد اآلتي، الدور نتاج من وهما
واملعلومات والعلل الخليقة يف البحث إىل أذهانهم تنبهت حتى واألدبية، والتاريخية
نهايتها ويف سنة، ٢٧ توالت فإنَّها املذكورة. املورية الحروب أثر عىل حدثت بنهضة
أذالء، العز بعد األثينيون وأصبح Laecedomonoi اللقديمونيني حوزة يف أثينا دخلت
وواضع زعيمها فلسفية نهضة فنهضوا الوجود يف النظر إىل واملذلة العربة فساقتهم
ما عىل سياسية، أو علمية أو أدبية نهضة يقعبها أن يغلب والحروب سقراط. أساسها

املكان. هذا غري يف قررناه
النهضة، تلك قبل وأحوالها الطبيعية املوجودات يف النظر إىل تنبهوا اليونان أنَّ عىل
عىل مقصوًرا فيها نظرهم كان وإنَّما الفرس. مع حروبهم أثناء يف األفكار احتكاك أثر عىل
من إلينا خربه وصل من وأقدم بالطبيعيات، اليوم عنه نعرب ما نحو عىل نواميسها تفهم
امليالد، قبل ٦٤٠ سنة يونيا بالد من مليطة يف ولد املليطي، طاليس الطبيعيني الفالسفة
والهندسة، النجوم يف النظر عليه وغلب ويونيا، وكريت ومرص فينيقية من علمه أخذ وقد
الرياضية القواعد من كثريًا ووضع العنارص، وأصل واملوجودات الوجود يف آراء وله
بعده ونبغ ظلها، إىل بالنظر املرتفعة األجسام وقياس والخسوف الكسوف الستخراج
يونيا من الطبيعيات نقل الذي وهو أرخيالوس ومنهم وتالمذتهم، تالمذته من جماعة
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حدثت الفيلسوف هذا أيام ويف ٤٦٩ق.م، سنة املولود سقراط له تتلمذ وهناك أثينا، إىل
العواطف، وثارت القرائح فهاجت األفكار وتحاكت الطباع فامتزجت املورية، الحروب

وأهله. قبيلته من عدو للرجل كان وربما متنافسني، متضاغنني الناس وأصبح

واإلنسان وانكساٌر، اضطراٌب أهَلها أصاب العظمة تلك بعد بالذل أثينا أصيبت فلما
الوجود عن الفلسفية بالتعليالت عنها اشتغل دفعها يف له حيلة ال بنكبة أصيب إذا
عزها بعد أثينا به أصيبت ما مثل يف خصوًصا عليه، املصيبة تلك وطأة ليخفف وأصله
األمام إىل وينظرون آسفني الوراء إىل يتلفتون سقوطها بعد أهلها وأصبح شأنها، ورفعة
فتنبهت الجديدة، حكومتهم تنتظم ولم القديمة مفاخرتهم أسباب ذهبت وقد خائفني،
عىل هم وشؤونهم الجملة عىل اإلنسان شؤون يف النظر إىل قرائحهم وانرصفت أذهانهم
امليالد قبل الرابع القرن فدخل والفلسفة، األدب النهضة تلك وجهة فكانت الخصوص.
ونفوسهم أحوالهم، يوافق ما عىل العلماء من املتقدمني بعض آراء يتناقلون والناس

الزيادة. إىل تشتاق

سقراط

يجدي ال الطبيعية الفلسفة يف النظر ورأى الحكيم، سقراط نبغ إذ ذلك يف النَّاس وكان
مما وخلصها جيًدا، َفَدَرَسَها األدبية الفلسفة إىل عنايته فانرصفت األحوال، تلك يف نفًعا
رشائعه وقسم يومئذ، األثينيني حاجات عىل وطبقها والغوامض، الرموز من يعتورها كان
ومدبر، أب هو حيث من به يتعلق ما وإىل إنسان، هو حيث من باإلنسان يتعلق ما إىل
ويعتربه النفس. خلود إىل وذهب الجماعة، يف عضو هو حيث من به يتعلق ما وإىل
إىل الخيال من القديمة الفلسفة محول هو أو العلمية، األدبية الفلسفة واضع اليونانيون

األرض». إىل السماء من الفلسفة أنزل سقراط «إنَّ شيرشون: قال العمل،
أو أذيتهم يتمنون اد ُحسَّ من الجديدة اآلراء وأصحاب النوابغ ينجو أن ويندر
عليه فقاموا يومئذ، األثينيني اعتقاد يخالف ما سقراط تعاليم يف كان وقد فيها. يسعون

ومات. السم فرشب باملوت، عليه وحكموا الشباب عقول بإفساد واتهموه
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أفالطون

اختلفوا ولكنهم بعده، من تالمذته فدوَّنها تعاليمه، من شيئًا يدون ولم سقراط مات
وهذه واإلرشاقية. والكلبية بالكريينية تعرف فرق ثالث إىل فانقسموا أقواله تفسري يف
٤٢٨ سنة املولود أفالطون صاحبها إىل نسبة األفالطونية أيًضا وتسمى أشهرها األخرية
الطبيعيات، يف هريقليطس تبع فإنه قديمة، مذاهب ثالثة من مقتبس ومذهبه امليالد. قبل
واألخالق. األدبية الفلسفة يف سقراط وتبع والنقليات، الطبيعة وراء فيما وفيثاغورس
علويون، طبقات: ثالث عنده واآللهة واإلدراك. واملادة، اإلله، هي: أصول بثالثة وقال
املحاورات، أسلوب عىل أفالطون وكتب األرواح. بتناسخ وعلم وسفليون، ومتوسطون،

العربية. إىل الفلسفة كتب من املسلمون نقله عما كالمنا يف ذكرها وسيأتي

أرسطو

أو أرسطو وصاحبها املشائني فرقة أهمها فرق، إىل أيًضا أفالطون تالمذة وانقسم
العرب ويسميه القدماء، الفالسفة أقدر أنه عىل العلماء أجمع الذي أرسطوطاليس
الفلسفة كتب أكثر العرب نقل وعنه ٣٢٢ق.م، سنة وتويف ٣٨٤ سنة ولد األول. املعلم
من اليونان ببالد عرصه يف العلماء إليه بلغ ما زبدة كتبه يف أرسطو جمع واملنطق.
املنطقية األبحاث فيها ويدخل أفالطون، أستاذه عن فأخذها الفلسفة أما والعلم. الفلسفة
املشاهدة عىل املبنية الحقائق به ويراد العلم، وأما والسياسية. والنفسية والعقلية
علوم من طالعه ما جملة من كانت فقد ونحوها، والطبيعيات كالرياضيات واالختبار
كل وإخضاع بالعلم الفلسفة إيضاح أرسطو غرض وكان بنفسه، اختربه وما القدماء
برقشة أو العبارة تزويق يهمه يكن ولم الطبيعية. النواميس إىل نظري أو عقيل بحث
تجريد يف جهده يبذل فكان املوضوع، من األصيل الغرض يهمه كان وإنما األلفاظ،

أفالطون. فلسفة مازجت التي الشعرية الخياالت من عبارته
هيكل حول أروقة يف يلقيها وكان بها، الناس شغف فلسفته أرسطو أظهر فلما
تالمذته فسمي هناك يميش وهو دروسه يتلو وكان أفالطون، أكاديمية قرب أبولو
وتتلمذ أيامه يف ظهر املقدوني اإلسكندر أنَّ أرسطو حظ ومن الرواقيني. أو املشائني
ظل للفتح اإلسكندر سافر وملا وغريهما. والحيوان الطب يف ألبحاثه باألموال وأمدَّه له
وكانت أرسطو. جملتهم ويف حزبه سقط اإلسكندر بموت الخرب جاء فلما أثينا، يف أرسطو
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فنهضت قبل، من املورة حرب هزتها كما اليونانية القرائح هزت قد اإلسكندر فتوح
اإلسكندر يكون أن يبعد وال األبحاث. عىل وأقوى استعداًدا أكثر والعقول ثانية نهضة
يف أرسطو فأدخلها سيأتي، كما وفارس، وبابل فينيقية علوم بعض أثينا إىل نقل قد
كثرية، ومؤلفاته ولغوي. ومنطقي وفلسفي وطبيعي عقيل موضوع كل يف وألف فلسفته
كتابًا، ١٩ فنحو إليه نسبتها ثبتت التي الكتب وأما هو. يؤلفها لم كتبًا إليه وينسبون

ذكرها. وسيأتي العربية إىل أكثرها املسلمون نقل
والرياضيات، واألدبيات والبالغة امليكانيكيات يف أكثرها خطأ إليه املنسوبة والكتب
املقوالت كتاب وهما: له مشهورين كتابني منها نذكر ا وإنمَّ ذكره، إىل حاجة ال مما

التفسري. وكتاب املنطق، يف «قاطيغورياس»
إىل اليونانية العقول ولدته ما فجمع اليوناني، الزهو عرص أواخر يف أرسطو جاء قد
توخى تعليمية كتب يف ورتبها والفلسفة، العلم يف واالختبارات واألبحاث اآلراء من أيامه
التي األمم من أمة عنها تستغن ولم أدهاًرا تعاليمه فعاشت والسهولة، الوضوح فيها
كثريٌ يزال وال وغريهم، والعرب والفرس كالرومان بعدهم أو اليونان عرص يف تمدنت

اليوم. إىل مرعيٍّا منها

أرسطو مؤلفات

ومسوداته بكتبه َعِهد أجلُه دنَا ملَّا إيراده: من بأس ال غريب تاريخ أرسطو وملؤلفات
إىل هو وبكتبه بها عهد وقد هذا تويف سنة ٣٥ وبعد ثيوفراستوس، تالمذته أكرب إىل
حتى عنده فبقيت الصغرى آسيا يف سبسس وطنه إىل هذا فرحل نيليوس. اسمه تلميذ
١٨٧ فيها بقيت مغارة يف فأخفوها حينئذ برجامس ملك من عليها ورثته فخاف تويف،
بالعفونة تهرأ قد بعضها وجدوا امليالد، قبل األوىل املائة رأس يف استخرجوها فلما سنة.
اسمه كتبي إىل واحدة صفقة فباعوها والعث، الدود أكله اآلخر والبعض والرطوبة
كانت ٨٦ق.م، سنة أثينا عىل الروماني سوال استوىل فلما أثينا. إىل فأرجعها أبليكون
بعض إليها فتوصل رومية إىل فنقلوها الرومانيني غنائم جملة يف الرجل هذا مكتبة
تريانيون ذلك يف املشتغلني وأول وضبطها. نسخها يف فاشتغلوا هناك املقيمني اليونانيني
تناقلها ثم وترميمها، تصحيحها الروديس أندرونيكوس توىل ثم شيرشون. صاحب
أندرونيكوس تصحيح من هو إنَّما أرسطو مؤلفات من العالم إىل وصل ما فكل الناس.

امليالد. قبل األول القرن أواسط يف املذكور
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درس بني فيها واشتغلوا الناس تناولها حتى العالم يف ظهرت أن لبثت ما أنها عىل
فالفرس الرومان ثم أنفسهم، اليونان بذلك بدأ ونقد. ورشح وتلخيص وترجمة ونقل
فالسفة وخصوًصا الحديث، التمدن أوائل فأهل أوربا. يف الوسطى العصور فأهل فالعرب،
بكتب الفلسفة تعلم ذكرها اآلتي اإلسكندرية مدرسة وكانت النهضة. لهذه األوىل القرون
قد وكانوا — اإلسكندرية الرومان فتح فلما مدفونة. تزال ال وكتبه أرسطو إىل ينسبونها
يف التعليم عمدة وأصبحت سواها دون عليها اعتمدوا — أندرونيكوس نسخ عىل وقفوا
وظل رومية يف تعليمها فبطل النرصانية، ظهرت حتى السواء. عىل واإلسكندرية رومية
العلوم عن بحثوا مملكتهم، من الوثنية إزالة يف الروم قيارصة سعى وملا اإلسكندرية. يف
كانوا أنهم عىل املنطقية. كتبه بعض إال أرسطو كتب جملتها ومن وأبطلوها الوثنية
عمر أيام أنطاكية إىل اإلسكندرية من التعليم وانتقل اإلسالم جاء حتى ا، رسٍّ يعلمونها
أو اليهود بعض إال يتعلمها ال محظوًرا تعليمها وظل هناك إىل فانتقلت العزيز، عبد بن

النرصانية. عىل حجتهم بها لتقوى الحرانيني

والنجوم الطب

ذلك قبل اليونان وكان املورية، الحرب أثر عىل النهضة تلك ثمار من أيًضا والطب
أعمال إىل والعالج الشياطني أعمال إىل األمراض وينسبون بالكهانة، مرضاهم يعالجون
يستقل ولم الطبيعي، العلم من فرع أنه باعتبار الطب يف يتكلمون الفالسفة وكان اآللهة.
أبقراط صحيحة أسس عىل وبناه وبوبه الطب رتب من وأول فيه. بالبحث منهم أحد
يف نشأ فقد املورية، الحرب نتاج من وهو الطب. أبا سموه ولذلك ٣٥٧ق.م، سنة املتوىف
واملرصيني البابليني طب عىل اطلع ولعله سوريا، إىل وسافر انقضائها بعد ونبغ أثنائها
وكان الطبيعة، عىل االعتماد عالجه وأساس الكتب. فيه وألف اليونان طب إىل فأضافهما
النباتية املسهالت ويصف بالسماعة األمراض ويشخص ويحقن ويكوي ويحجم يفصد
نحو إال منها له يثبت ولم كتابًا ٨٧ منها ذكروا كثرية، الطب يف كتب وله واملعدنية.
كتب زالت وما العربية. إىل الطب كتب من املسلمون نقله فيما ذكرها وسيأتي العرشين،
علق أو ترجمها أو فّرسها أو حها َرشَ َمْن وفيهم الحديث، العرص إىل األطباء معول أبقراط
من وغريه أرسطو أبقراط بعد الطبية العلوم ترقية يف اليونانيني من اشتغل وممن عليها.
شأن للطب كان البطالسة عهد عىل اإلسكندرية مدرسة أنشئت فلما العظام، الفالسفة

سيجيء. كما فيها كبري
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عن كالمنا يف رأيت قد كما األمم، سائر عند قديم — الفلك علم أو — النجوم وعلم
التمدن أمم من سبقهم عمن العلم هذا مبادئ اليونان أخذ اإلسالم. قبل العرب علوم
أبحاث جملة من فيه النظر وكان أنفسهم. عند من فيه وتوسعوا الفينيقيني يد عىل القديم،
ولم اليونانيني فالسفة من بعده جاء من وقّل ذكره، املتقدم طاليس وأقدمهم الفالسفة،
للقسم وكان وأنكساغوراس. وأنكسيمينس أنكسيمندر فيه وأشهرهم الفن، لهذا يتعرض
الشهري فيثاغورس فيه فالسفتهم ومقدم النجوم، يف كربى عناية اليونان بالد من اإليطايل
كثريون. ذلك يف وتبعه فيه وتوسع مرص من العلم هذا بعض أخذ ٥٠٠ق.م، سنة املتوىف
يطول مما وأحكامها النجوم يف النظر من اليونان فالسفة من فيلسوف يخلو يكاد وال
سائر يف ذلك نحو ويُقال اإلسكندرية. مدرسة يف مجده قمة بلغ العلم هذا أنَّ عىل رشحه.
يف إال تنضج لم لكنها الفالسفة فيها اشتغل فقد والهندسة، كالحساب الرياضية العلوم

أوقليدس. يد عىل اإلسكندرية مدرسة

اإلسكندري الدور (ج)

ومكتبتها اإلسكندرية مدرسة

الرجل عليهم انقض حتى املورية بالحروب مصائبهم من يتخلصون اليونان يكد لم
املتمدن العالم عىل بهم حمل ثم أيديهم، يف ما عىل فغلبهم «اإلسكندر» العظيم املقدوني
بالد إىل وفارس والعراق الشام واكتسح اإلسكندرية فيها مرصوبنى ففتح العهد، ذلك يف
فالتقى عنارصه، واختلطت أعصابه لها انتفضت هزٌة الحروب بتلك العاَلَم فأصاب الهند.
وتالمست األفكار وتحاكت والهندي، والكلداني والفاريس واملرصي بالفينيقي اليوناني

نتائجها: أقل من وكان املصالح، وتقاطعت املطامع
األرض. أمم يف وتمدنهم وآدابهم اليونان علوم نرش أوًال:

أنَّ ذكروا فقد مرص. أو اليونان بالد إىل وغريهم والكلدان الفرس علوم نقل ثانيًا:
كان ما ونسخ نقوشها وشوه أبنيتها خرب الفرس عاصمة إصطخر فتح ملا اإلسكندر
والقبطي. اليوناني اللسان إىل ونقله هناك والخزائن الدواوين يف ذلك من مجموًعا
كان ما وأخذ بالفارسية، مكتوبًا كان ما أحرق منه حاجته نسخ من فراغه وبعد
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العلوم من أصاب ما وبسائر به وبعث والطبائع والطب النجوم علم من إليه يحتاج
مرص.189 بالد إىل والعلماء والخزائن واألموال

اليونان علماء فانتقل قواده، بني مملكته انقسمت ٣٢٣ق.م، سنة اإلسكندر مات وملا
املدارس فابتنوا والعراق، والشام مرص يف الجديدة مستعمراتهم يف لإلقامة بالدهم من
من أوفر اإلسكندرية يف البطالسة حظ وكان وغريها، وبريوت وأنطاكية اإلسكندرية يف
بطليموس وكان والفلسفة. العلم شؤون ترقية يف الرشق يف اليونانية الدول سائر حظوظ
–٣٠٦ سنة من «حكم للعلم محبٍّا عادًال البطالسة أول — بسوتر امللقب — األول
واألماكن، القبائل اختالف عىل اليونان بالد من والفالسفة العلماء إليه فتقاطر ٢٨٥ق.م»
احرتاًما فزادوا األموال لهم وأطلق والدرس، البحث مواصلة يف ونشطهم وفادتهم فأكرم

العلم. يف ورغبة له
أشار فالريوس، ديمرتيوس اسمه أثيني خطيب إليه املقربني جملة من وكان
مكتبة وأنشأ ذلك، إىل فأجابه العالم أنحاء من الكتب إليها يجمع مكتبة بإنشاء عليه
التي الكتب أنَّ والظاهر تقدم. فيما حرقها أسباب عن بحثنا التي الشهرية اإلسكندرية
الذي هو هذا وديمرتيوس املكتبة. هذه يف وضعوها وغريها إصطخر من اإلسكندر بعثها
أنشأ أيًضا وبإشارته النسخ. يف تصحيف الفرق وسبب «زمرية»، القفطي ابن سماه
العلماء فيه يجتمع الجامعة، أوربا مدارس هيئة عىل Museum النادي أو املتحف سوتر

الشهرية. اإلسكندرية مدرسة وهو والبحث، للدرس والفالسفة واألدباء
العلماء من وأكثرهم العلم، تنشيط يف أثره يقتفون سوتر خلفاء البطالسة وكان
فيها يكن لم ما املكتبة إىل أضاف فإنَّه ٢٨٥–٢٤٧ق.م» سنة «من فيالدلفوس وخصوًصا
اليهود مؤلفات من كثريًا وجمع الكتب فابتاع اليونانية، وغري اليونانية العلم كتب من
أورجيتس بطليموس وخلفه خرب، وال علم املكتبة هذه ينقص ال حتى القدماء واملرصيني
مما والتمثيل والشعر األدب كتب من كثريًا املكتبة إىل فأضاف ٢٤٧–٢٢٢ق.م» «سنة
رجال من بها يمر أو اإلسكندرية يف يقيم من كل عىل وفرض أثينا، خزائن يف وجدوه
بالعلم اإلسكندرية فزهت الكتب، من يملكه ما كل من نسخة للمكتبة يقدم أن العلم
العالم مدن من عارصها أو تقدمها ما كل فاقت حتى موضوع، كل يف العلماء فيها ونبغ

.٢٣٩ الفهرست 189
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وتسعمائة نيف عن عبارة أي اإلسالم، ظهور إىل والعلماء بالعلم رافلة زالت وما القديم،
مدتني: إىل تقسم سنة

قبل ٣٠ سنة الرومان حوزة مرصيف بدخول وتنتهي سوتر بوالية تبتدئ يونانية األوىل:
امليالد.

العاص. ابن فتحها ملا ٦٤٠م، سنة وتنتهي السنة هذه من تبتدئ رومانية والثانية:
نطاقها، وتوسيع اليونانية العلوم ترقية وغايتها أدبيٍّا، علميٍّا األوىل املدة يف غرضها وكان
فأخذت للميالد، الثاني القرن أواخر إىل العلوم تلك يف الوحيد العلمي املرجع وكانت
أخرى مدارس وظهور األحكام واعوجاج الحكومة فساد أهمها كثرية، ألسباب تتقهقر
والحرية. العدل بالد إىل العلم رجال همم فتحولت وغريهما، ورودس سوريا يف نوعها من
رغبة ولكن دولتهم، باتساع شهرتها اتسعت الرومان حوزة يف اإلسكندرية دخلت فلما
ذوي واشتغال املسيحية الديانة ظهور واتفق رومية. إىل عنها تحولت العلم رجال
اتخذت الجدال ميدان من وقربها اإلسكندرية لتوسط ونظًرا نفيها. أو إثباتها يف القرائح

عرصان: االعتبار بهذا اإلسكندرية فلمدرسة دينية. فلسفية خطة مدرستها
أدبي. علمي يوناني األول:

ديني. فلسفي روماني والثاني:

٣٠٦–٣٠ق.م سنة من اليوناني العرصاإلسكندري

أصاب ما أثر عىل اليونان، جالية من إليها انتقل بمن األول عرصها يف اإلسكندرية زهت
والطب والفلسفة العلم كتب معهم وحملوا استقاللهم، ذهاب بعد الذل من بالدهم
تقدم، كما األخرى الكتب من البطالسة جمعه ما غري والتاريخ، واللغة واألدب والشعر
وعادات يونانية حكومة ظل يف والسعة الرحب عىل اإلسكندرية يف اليونانيون فأقام
عواطفهم لتقيد الحرية، وروح االستقالل أنفة أضاعوا قد كانوا لكنهم يونانية، وآداب
وضاقت القرائح ففسدت املتزلفون، إال منه يقرتب ال الذي املطلق بالحكم وشعائرهم
لكنهم وامليثولوجيا، والتاريخ والخطابة الشعر يف اإلسكندرية يونانيو فاشتغل العقول،
بانرصاف ناهيك وغريها، وساقس واملورة أثينا يف إجادتهم مثل منها شيئًا يجيدوا لم
املدرسة، تلك يف وافر حظ العلوم لهذه كان وقد والرياضيات، الطبيعية العلوم إىل األذهان
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يف مؤلفاتهم كانت وإْن والجغرافية، والهندسة والطب الفلك علماء من جماعة فيها فنبغ
لها. رشوحها أو القدماء مؤلفات عىل مبنية الغالب

الرياضيات

وأتقن اليونان بالد يف العلم طلب وقد ٣٢٣ق.م، سنة املولود الصوري إقليدس نبغ
وأفضت البطالسة حكم يف دخلت قد اإلسكندرية وكانت خاص، بنوع الرياضيات
رجال من استقدمهم من جملة يف إليه فاستقدمه فيالدلفوس، بطليموس إىل الحكومة
عنه، تلقاها من أول فيالدلفوس وكان الهندسة بتدريس وأمره الرزق له ووسع العلم،
اليوم، إىل الفن هذا يف املعول عليه يزال وال إقليدس بأصول املعروف كتابه ألف وهناك

املتمدن. العالم لغات كل إىل نُقل وقد
املولود الصقيل — أرشميدس أو — أرخميدس إقليدس بعد الرياضيني من ونبغ
بالده، إىل وعاد الرياضيات فيها وتلقى اإلسكندرية مدرسة وجاء امليالد، قبل ٢٨٧ سنة
لم بما علمه من فأعانه الرومان ضد حرب يف وكان إليه، فقربه يحرتمه ملكها وكان
الرومان جنود بعض فقتله املساعي، تلك ضحية ذهب ولكنه بسيوفهم، القواد يستطعه

يعرفه. ال وهو الفتح أثناء يف
الحساب، أو بالهندسة املتعلقة الطبيعية النواميس يف مهمة اكتشافات وألرخميدس
وتسبيعها الدائرة تربيع يف وآخر واألُسطوانة، الكرة يف كتابًا الكتب من له وذكروا

واملفروضات.190 واملأخوذات املتوازية والخطوط واملثلثات املماسة والدوائر
املخروط، قطع يف األبحاث صاحب ٢٥٠ق.م سنة املولود أبولونيوس نبغ ثم
أثناء يف واشتغلوا للسماوات، الفلكي الرأي مؤسس ١٢٥ق.م سنة املتوىف وهيبارخوس
أول وهو ١٩٥ق.م، سنة املتوىف أراتستني فيها كتب من وأول الرياضية، بالجغرافية ذلك

األرض. قاس من وأول الفراعنة امللوك أسماء جداول وضع من
رأي فأخذ امليالد، بعد الثاني القرن أواسط يف الشهري القلوذي بطليموس ظهر ثم
عهد إىل العالم مدارس يف املعول عليه كان الذي املجسطي كتاب عليه وبنى هيبارخوس
فاشتمل وحديثها قديمها العلوم من علم يف أُلَِّف كتاب يُعرف «ال أقوالهم: ومن بعيد. غري
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الفلك هيئة علم يف املجسطي كتاب ثالثة: غري بأجزائه وأحاط العلم ذلك جميع عىل
النحو»191 يف سيبويه وكتاب املنطق، صناعة يف أرسطوطاليس وكتاب النجوم، وحركات
الجغرافية وكتاب والقتال، الحرب وكتاب األربعة، كتاب املذكور بطليموس مؤلفات ومن

وغريها. املعمور يف
عندهم وكان األزياج، واستخراج األفالك برصد خصوًصا اإلسكندرية علماء واشتغل

اإلسالم. أيام إىل العالم يف الوحيد املرصد هو وظل األجرام، منه يرصدون مرصد

الطب

توجهت اإلسكندرية مدرسة زهت فلما برجامس، مدرسة يف يُعلَّم كان فقد الطب أما
أبقراط، مؤلفات عىل فيها التدريس عمدة وكانت فيها، الطب طلبة وكثر إليها األنظار
ذلك يف الطب مدارس سائر فيه فاقوا حتى الترشيح فن يف خصوًصا اشتغلوا لكنهم
والعالج الطب يف مذهب منهما لكل طبيبان اليوناني العرص أثناء فيها واشتهر العهد،
اليونان مدارس يف العلم وتلقى خلقيدونة، من األول وأراسسرتاتس. هريوفيلوس، وهما:
املنزلة يف ويُعدونه أكثرها، يف أبقراط وافق ُكتُبًا وألف الترشيح، يف خصوًصا واشتغل
اإلسكندرية وجاء أنطاكية من وهو لهريوفيلوس، ُمعاًرصا فكان الثاني أما بعده. األوىل
فكان هريوفيلوس، مذهب غري مذهبًا فيها ذهب مؤلفات وله الترشيح، علم يف للتبحر
أبقراط ينرصون هريوفيلوس وأصحاب رأيه، يؤيدون تالمذة الطبيبني هذين من لكل
األرسرتاتيون مهد وقد امليالد، بعد الثاني القرن إىل املذهبان وظل ضده. واآلخرون

املظلمة. األجيال يف بعدئذ شاع الذي للتدجيل الطريق
فئتان واألطباء الروماني العرص وبعض اليوناني اإلسكندرية مدرسة عرص انقىض
١٣٠م. سنة برجاموس يف املولود القلوذي جالينوس ظهر حتى متناقضان، مذهبان لهما
أزمري، إىل ١٥٠م سنة وسافر هناك، الطب درس يف رشع ثم أبيه عىل العلم أصول تلقى
عاد حتى العلم طلب يف أخرى بالًدا وطاف الترشيح، فن إلتقان اإلسكندرية إىل َقِدَم ثُمَّ
له واتفق بالعلماء، آهلة وهي رومية إىل ١٦٤ سنة وسافر برجاموس إىل ١٥٨م. سنة
العجيب»، «الطبيب وسموه صيته فذاع يديه عىل وشفاؤهم القوم كبار بعض معالجة
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بعض وخدم رومية إىل الرجوع من تمكن ثم ،١٦٨ سنة بالده إىل فرجع زمالؤه فحسده
بالكتب يُعرف أشهرها الطب يف عديدة مؤلفات وله ٢٠٠م، سنة تويف حتى أباطرتها
جملة يف ذكرها وسيأتي موضوعاته، حسب خاصة بأسماء يعرف وبعضها عرش، الستة
اليوناني اإلسكندري العرص أهل من ليس وجالينوس العربية. إىل الطب كتب من نُقل ما

الطب. تاريخ يف للكالم استيفاء ذكرناه وإنَّما بصدده، نحن الذي

٣٠ق.م–٦٤٠م سنة من الروماني العرصاإلسكندري

أي قرن، بنصف الروماني الفتح قبل الحقيقة يف ويبتدئ الثاني، اإلسكندري العرص هو
بعد — «سوال» قائدهم فإنَّ امليالد، قبل األول القرن يف الرومان حوزة يف أثينا دخول منذ
فانتقل تقدم، كما والفلسفة العلم كتب من أحماًال رومية إىل منها حمل — أثينا فتح أن
يف الشهرية املكتبة قيرص أوغسطس أسس وملا رومية، إىل أثينا من الحني ذلك من العلم
ورثت ولكنها فقط أثينا كتب رومية ترث ولم ويوناني. التيني قسمني: إىل قسمها رومية
إىل رحلوا العلم يف التبحر أرادوا إذا أنفسهم اليونان فأصبح أيًضا، وفالسفتها علماءها

… الرومان آداب يف البحث اآلن شأننا من وليس رومية،
فلما الرومان، حوزة يف دخولها قبل االنحطاط يف أخذت اإلسكندرية فمدرسة
الفلسفة؛ يف وانحرصت وجهتها تغريت قد علومها وكانت ضعًفا. زادت رومانية صارت
يف كعادتهم إليها نزحوا اليهود، من جماعة وفيها تأسيسها منذ برحت ما اإلسكندرية ألنَّ
فتكاثروا. وراحة ترحابًا اإلسكندرية يف فآنسوا االضطهاد، من فراًرا أو لالرتزاق الرحيل
والدين؛ الفلسفة يف مهم ٌر تطوُّ واألبحاث األذواق وتماُزج باليونان اختالطهم عىل فرتتب
دينية، وخرافات ومنطق فلسفة أهل واليونان وتقليد، ووحي توحيد أهل اليهود ألنَّ
واعتنقها النرصانية تأيدت وملا النرصانية. بظهور ذلك وزاد التقارب إىل التمازج فأدى
الفلسفة يُسمونه ما ذلك من فتولد الدين، عىل فلسفتهم تطبيق يف أخذوا اليونان
،Neo-Pythogoric الجديدة الفيثاغورية والفلسفة Neo-Platonic الجديدة األفالطونية
غايتها كانت أبحاثه ألنَّ العلم؛ أفاد قلما الثاني اإلسكندري العرص إنَّ القول وجملة

دينية. فلسفية
العلوم: من ترقيته يف اإلسكندرية مدرسة اختصت ومما

درس عليهم فسهل تحنيطها ألجل الجثث يفتحون كانوا املرصيني ألنَّ الترشيح؛ أوًال:
بها. الترشيح فن
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مدرسة أنشئت وملا اليونان، سلطة يف دخولها قبل مرص يف كان ألنَّه الكيمياء؛ علم ثانيًا:
علم يف األمتني عند كان ما وجمعوا العلم هذا درس يف علماؤها اشتغل اإلسكندرية

واحد.
حتى للهجرة، األول القرن أواخر إىل الرشق يف التدريس مركز اإلسكندرية مدرسة وظلت
تلك مدارس من وغريها حران فمدرسة أنطاكية مدرسة إىل العزيز عبد بن عمر نقله

األيام.192

٥٢٩–١٤٥٣م سنة من العرصالبيزنطي

اليونانية اللغة آداب ألنَّ (القسطنطينية)؛ بيزنتيوم إىل نسبة بالبيزنطي العرص هذا ي ُسمِّ
باإلجمال ويقال منه. يهمنا ما إىل اإلشارة من بأس فال خاص، شأن فيه لها كان هناك
كما خزائنها يف كان العلم أنَّ مع العاصمة، تلك يف تقدمت قلَّما اليونانية اآلداب إن
عىل الخصومة قامت فلما جستنيان. موت بعد وخصوًصا اإلسكندرية، خزائن يف كان
عىل فيها النوابغ واقترص العلم، وإهمال الكتب إعدام نتائجها جملة من كان األيقونات
وأراد القيارصة أحد نشأ إذا فكانوا نظر، أو بحث إىل أو خاصة، مواهب إىل يحتاج ال ما
عن عبارة وتأليفهم والتأليف. املطالعة يف الناس رغب القدماء العلم بمنشطي التشبه
ذلك. نفسه القيرص يفعل وقد املوسوعات، شكل عىل جمعه أو رشحه أو القديم تلخيص
كتبًا فألف بالتأليف، مشتغًال للعلم محبٍّا كان (٩٠٥–٩٥٩م) السابع قسطنطني فإنَّ
األدبية، املوضوعات سائر يف يفعلون كانوا وكذلك ونظامها. الحكومة تاريخ يف متسلسلة
هذه مثل ذلك بعد العرب مؤلفو فعل كما نظر وال نقد بدون واللغة، والشعر كالتاريخ
األدلة استخدموا النرصانية علماء ألنَّ الالهوت؛ إىل عندهم فتحولت الفلسفة أما الحال.
ما نحو عىل مواعظهم، يف أو مجادالتهم يف الدينية اآلراء أو العقائد إلثبات الفلسفية
الدمشقي يُوحنَّا الشأن هذا يف اشتهر وممن الجديدة. األفالطونية الفلسفة عن قدمناه
إىل بنا حاجة ال مما وغريه والفلسفة الدين يف الكثرية املؤلفات صاحب (٧١٨–٧٤١م)

ذكره.

ج١. ١١٦ األطباء طبقات 192

153



الثالث) (الجزء اإلسالمي التمدن تاريخ

اإلسالم قبل الفارسية اللغة آداب (3-4)

قبل اليونان حاربت قديمة أمة وهم واليونان، الهنود إخوان اآلرية الشعوب من الفرس
اليوم األرض دول أعظم عىل يمتنع قد جيًشا بالدهم عىل فجردت قرون، ببضعة املسيح
بضعة منذ فكيف األبيض، البحر إىل آسيا أواسط من ومؤونته بمهماته ونقله حشده
ذكاء أهل والفرس وعلم، أدب من تخلو ال قوتها مبلغ هذا التي فالدولة قرنًا؟ وعرشين
عىل الشعر نظم إجادتهم من بد فال التمدن، ألسباب فطري استعداد وفيهم وتعقل،
قليًال. إلينا منه وصل ما كان وإن ونحوها، املهابهاراتة يف الهنود إخوانهم فعل ما نحو
فقد واألنواء، كالنجوم والرياضيات الطبيعيات قبيل من هي التي القديمة بالعلوم ناهيك
يف وهم باليونان واحتكوا واآلشوريني البابليني ورثوا ألنَّهم وخصوًصا منها شيئًا أحرزوا
األحجار عىل وينقشونها الكتابة يعرفون وكانوا الهنود، بجريانهم واختلطوا تمدنهم إبان
وما فارس، بالد اإلسكندر فتح عن األخبار كتب يف جاء ما ذلك ويؤيد الفهلوية، باللغة
وفيها تقدم، كما وأحرقها فاستنسخها الكتب خزائن من إصطخر عاصمتهم يف عليه عثر

األيام. تلك إىل والصني الهند علوم من الفرس جمعه قد كان ما
الرابع القرن أوائل يف عثروا فقد العلم، كتب من الفرس عند كان ما كل ذلك وليس
فوجدوا بالحجارة معقود أزج عن عبارة هي بفارس، جي رستاق يف مخابئ عىل للهجرة
الفارسية باللغة األوائل علوم من أصناف وفيها التوز، لحاء يف مكتوبة كثرية كتبًا هناك
والعلماء للعلوم املحب امللك طهمورث «أنَّ قراءتها: من تبني وقد (الفهلوية) القديمة
النجوم علم يف نفيسة كتب وهي الرستاق» ذلك فأودعها العلم كتب عىل األمطار خاف
أيًضا الزمن ذلك نحو وعثروا والكلدان.193 والروم الفرس عند كان مما حركاتها وِعلل

قراءتها. إىل أحد يهتد لم كثرية كتب عن فانكشف انهار آخر أزج عىل
الزمان. ذلك يف شائعة كانت نحوها أو املغارات يف الكتب حبس عادة أنَّ والظاهر
سنة يف هنا إىل أنفذ العميد بن الفضل أبا أنَّ باملشاهدة أنا رأيته «والذي النديم: ابن قال
صناديق، يف املدينة سور يف بأصفهان أصيبت متقطعة كتبًا (وثالثمائة) وأربعني نيف
الجيش أسماء وكانت وغريه، يُوحنا مثل الشأن هذا أهل فاستخرجها اليونانية يف وكانت

إلخ». … أرزاقهم ومبلغ
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وكتب واألخبار األشعار بعض يتجاوز يكن لم الفرس علوم من الشائع أنَّ عىل
الثالث القرن أواسط يف الساسانية الدولة من أردشري بن سابور أيام إىل واألديان العقائد
انتهت حروب والروم سابور بني ونشبت املانوية، طائفة ظهرت أيامه ويف للميالد.
مدينة األهواز يف لهم فأنشأ بالده، إىل أرساهم من كبريًا عدًدا معه حمل وقد بنرصته،
علوم اسرتجاع عىل فعمل العلم إليه فحببوا وفادتهم وأكرم إليه، نسبة جنديسابور سماها
الفلسفة كتب فاستجلب اليونان بالد إىل فبعث بمثلها، االستعاضة أو اليونان من الفرس

ودراستها. نسخها يف النَّاس وأخذ مدينته، يف واختزنها الفارسية194 إىل بنقلها وأمر
جديد مورد للفرس ُفِتح (٥٣١–٥٧٨ سنة (من العادل أنورشوان كرسى توىل فلما
أثر عىل الوثنيني للفالسفة الروم قيرص جستنيان اضطهاد من كان بما والفلسفة للعلم
ففرَّ نضجت، قد الجديدة األفالطونية الفلسفة وكانت الوثنية، واملدارس الهياكل إقفاله
أنورشوان إىل سبعة منهم وجاء العالم، يف وتفرقوا االضطهاد وجه من أصحابها بعض
املنطق فنقلوا الفارسية، إىل نقلها أو الفلسفة كتب بتأليف وأمرهم وفادتهم، فأكرم
للبحث املجالس وعقد فيها. الناس ورغب هو فطالعها الكتب فيهما وألفوا والطب195
جالسوا الذين لليونان خيل حتى القرن، وبعض بقرنني بعده املأمون فعل كما واملناظرة
لتعاليم أساًسا كانت الفلسفة تلك أنَّ واملظنون أفالطون، تالمذة من أنَّه أنورشوان

ذلك. بعد نشأت التي الصوفية
أيًضا الهنود علوم نقل ولكنَّه لسانه إىل اليونان علوم نقل عىل أنورشوان يقترص ولم
ملعالجة (مستشفى) مارستانًا جنديسابور يف وأنشأ الفارسية196 إىل السنسكريتية من
يعلمون وكانوا اليونان، وبالد الهند من األطباء إليه استقدم الطب، صناعة املرىضوتعليم
لم ما الشهرة من املارستان وبلغ الحسنيني. بني فجمع واألبقراطي، الهندي الطبني: فيه

سيأتي. كما اإلسالم بعد كبري شأن له وكان مثيل، له يسبق
عقولهم وتثقفت والطب، الفلسفة يف اإلسالم قبل اشتغلوا الفرس أنَّ القول وجملة
عن توارثوه مما األفالك، وأحكام النجوم علم يف خاص اطالع لهم وكان صيتهم وذاع
والعلم العادل، أنورشوان أيام يف عندهم العلم زها وقد جريانهم. عن نقلوه أو أسالفهم

والحرية. العدل ظل يف إال يزهو ال

ج١. ٥٠ الفداء أبو 194
.٢٤٢ الفهرست 195

.E. Brown’s Literary History of Persia, 167 196
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الثالث) (الجزء اإلسالمي التمدن تاريخ

اإلسالم قبل الرسيانية اللغة آداب (4-4)

هامة علوًما ووضعوا تمدنًا أنشأوا الذين القدماء، البابليني أو الكلدان بقايا الرسيان
دالت ثم بقرون، امليالد قبل الطب أسس ووضعوا املزاول واخرتعوا الكواكب ورصدوا
قامت إذا حتى حريتهم، بذهاب علمهم فذهب بالدهم عىل الفرس واستوىل دولتهم
كبري حظ للرسيان كان ومذاهب، طوائف إىل وافرتقت البالد يف دعاتها وانترش النرصانية

النرصانية. تاريخ يف شأن ذو تأثري لهم وكان ذلك كل من
ذلك يف وهم والفلسفة. العلم من عندهم كان ما املقام هذا يف يهمنا وإنما
الرومان تعلمها كما علومهم، وسائر وطبهم فلسفتهم تعلموا ألنَّهم اليونان؛ تالمذة
ذكاء أهل والرسيان بعدهم. املسلمون تعلمها وكما معهم الفرس واقتبسها قبلهم
انرصفوا الفاتحني وتشويش الحكام مظالم من خواطرهم اطمأنت كلما فكانوا ونشاط،
اليونان علوم ونقلوا واللغة، والفلسفة لالهوت املدارس فأنشأوا بالعلم، االشتغال إىل
العلم ترجموا الذين أكثر خرج ومنهم بعًضا. ولخصوا بعضها ورشحوا لسانهم إىل
بالعلم اشتغالهم ذكر عىل هنا ونقترص سيجيء. كما النساطرة من وأكثرهم للعباسيني

ألنفسهم.
بالرسيانية العلوم فيها تعلم مدرسة، خمسني نحو النهرين بني فيما للرسيان كان
القرن يف أرسطو بفلسفة يشتغلون الرسيان ابتدأ وفيها الرها مدرسة أشهرها واليونانية،
أواسط يف املنطق فنقلوا لسانهم، إىل نقلها يف أخذوا تعلموها أن وبعد للميالد. الخامس
املتحف ويف املشهور، الطبيب عيني الرأس رسجيس املنطق دراسة أتم ثم املذكور. القرن
مقوالت وكذلك الرسيانية، إىل اإليساغوجي ترجمته من خطية نسخ بلندن الربيطاني

قريب. عهد من بعضها نرش وقد وغريها، النفس وكتاب لفرفوريوس، أرسطو
فلسفة بتعليم الفرات عىل قنرسين مدرسة اشتهرت للميالد السابع القرن أوائل ويف
األسقف جملتهم ويف الرسيان من كبرية جماعة منها وتخرج اليونانية، باللغة اليونان
تلك من تمكَّن وملَّا والالهوت. والرياضيات الفلسفة لدرس فيها انقطع فقد ساويرس،
يف محفوظة الفلسفة يف ترجماته بعض تزال وال الرسيانية، إىل بعضها نقل العلوم
الرسياني النحو علم واضع الرهاوي يعقوب تلميذه بعده أتمها وقد الربيطاني. املتحف
بعض ترجم فقد (٦٨٦م) العرب بأسقف املعروف جورجيوس أثناسيوس تالمذة ومن
مما وغريهما وفيثاغورس أفالطون كتب ترجمة يف آخرون جماعة واشتغل أرسطو. كتب
تالمذتها عدد كان التي نصيبني كمدرسة أخرى مدارس هناك واشتهرت رشحه. يطول

والنقلية. العقلية العلوم كل فيها تعلم وكانت ثمانمائة، نحو
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اإلسالم بعد العرب علوم

واشتهر جنديسابور، مارستان إنشاء أثر وافر حظ فيه لهم كان فقد الطب أما
وأتاتوس ذكره، املتقدم عيني الرأس رسجيس منهم كثريون، الصناعة هذه أهل من فيهم
وغريهم ثيودوسيوس، والبطريرك غريغوريوس، واألسقف الطيبوتي، وسمعان اآلمدي،

وخدموها. العباسية الدولة أدركوا الذين األطباء من
يف حتى الرسياني، إىل اليوناني من الطب كتب من كثريًا الرسيان أطباء نقل وقد
إىل أو فقط الرسيانية إىل ينقلونها كانوا ما كثريًا ألنَّهم العربية؛ إىل بنقلها اشتغالهم أثناء
نقلها ثم الرسيانية، إىل جالينوس كتب بعض ترجم فرسجيس مًعا. والعربية الرسيانية
للميالد السابع القرن أواخر يف ألف والطيبوتي العربية197 إىل خالد بن موىس اإلسالم يف
حنني وآل بختيشوع آل مؤلفات من كان بما ناهيك كتاب، غري وترجم الطب، يف كتابًا

وغريهما.
فإنَّ الكلدانيني، آبائهم عن فيهم العلم هذا لتسلسل كثرية، مؤلفات النجوم يف ولهم
تأثري يف عيني الرأس وألَّف خربه، غري إلينا يصل لم النجوم يف كتاب له الربديصاني
أيًضا النجوم يف ألف وممن األبراج. صور يف السبكتي وألف الشمس. وحركة القمر
الربشهاري وعمونيل كيفا بن وموىس رباني البيت وداود ذكره، املتقدم الرهاوي يعقوب

وغريهم.
اشتغالهم عن فضًال والرياضيات، والحساب الكيمياء يف أيًضا الرسيان واشتغل
اليونان، عن النحو قواعد اقتبسوا أنَّهم واملشهور وحركاتها. قواعدها وضبط لغتهم يف
تحتها. أو الحروف فوق توضع صغرية يونانية أحرف عن عبارة أحرفهم وحركات
لسانهم. إىل واألوذيسة اإللياذة فرتجموا وشعرها، اليونانية اللغة آداب يف استغرقوا وقد
ويقال بيتان. إال منها يبق ولم الرتجمة ضاعت وقد ٨٧٥م سنة الرهاوي ثيوفيل ترجمها
ضبط اإللياذة ناظم أراد ملا الحركات مكان اليونانية الحروف الستخدام تنبهوا إنَّهم
وقد الحركات، مقام عندهم تقوم كانت التي النقط غري وذلك فيها. اليونانية األعالم
النقط الرسيان عند الحركات تزال وال العربي. الخط حركات عن كالمنا يف ذكرها تقدم
الغربيني. عند والثانية الرشقيني، الرسيان عند شائعة األوىل اليوم، إىل اليونانية واألحرف

ج١. ١٨٩ األطباء طبقات 197
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اإلسالم قبل الهندية اللغة آداب (5-4)

املالحم نظموا وقد واليونان، الفرس إخوان منهم العليا والطبقة قديمة، أمة الهنود
عندهم تولدت خاصة وتواريخ خاصة آداب ولهم الزمان، قديم من شعًرا األخبار ودونوا
كان ما كثريًا أنَّه حتى أحوالهم. ودرس تواريخهم مراجعة من يستدل كما القرون، بتوايل
جنديسابور، مارستان يف أنورشوان فعل كما الهنود، بأطباء يستعينون الفرس ملوك
الهند من األطباء يستقدمون كانوا فإنَّهم نهضتهم، أوائل يف العباسيني للخلفاء وقع وكما
معالجتهم؛ يف والرسيان الفرس أطباء حيل تفرغ أن بعد أمراضهم، يف ويستشريونهم
أطباء عدة منهم اشتهر وقد الفاريس، أو اليوناني للطب ما غري طرًقا الهندي للطب ألنَّ
كنكة ومنهم سيجيء، كما العربية إىل كتبهم بعض املسلمون ونقل الهندية، يف ألفوا

وغريهم. وشاناق وصنجهل
بلسانهم، خاصة أسماء ولها وأبراجها، ومواقعها بالنجوم حسنة معرفة لهم وكانت
له يقال ثالث ومذهب األركند، ومذهب األرجهري، مذهب مذاهب: ثالثة فيها لهم وكان
حركات يف آراءهم فيه ذكروا زيج عن عبارة وهو Siddhanta سدهنتا بالسنسكريتية
هم والهنود السندهند. وسموه لسانهم إىل ونقلوه العرب إىل وصل الذي وهو الكواكب،
اكتسبها الحساب يف خاصة طرق ولهم العرب، أخذها وعنهم األرقام، اخرتعوا الذين
بعضها املسلمون ترجم كتب فيها ولهم املوسيقى، بفن معرفة لهم وكان عنهم. العرب

ذكرها. وسيأتي العربية إىل

الخالصة (5)

نقلها عىل املسلمون عزم ملا اإلسالمية اململكة نواحي وبعض العالم يف العلوم حال هذه
مع وثنيتهم أيام يف اليونان وضعها األصل، يونانية أكثرها أنَّ رأيت وقد العربية، إىل
الفرس إىل وبانتقالها بالنرصانية تنوعت ثم قبلهم. تمدنت التي األمم من اقتبسوه ما

وعاداتهم. األمم تلك آداب مقتضيات عىل والرسيان،
واملنجمون والفالسفة األطباء وفيهم بالعلماء، حافًال الخصوص عىل العراق وكان
والفرس الرسيان وفيهم النهرين، بني فارسوما بالد من عوا تجمَّ ممن وغريهم، اب والحسَّ
من ظهرانيهم بني وجدوا لسانهم إىل العلوم تلك نقل الخلفاء أراد فلما والهنود. والروم

بالغرض. ويفي الطلب يُلبي
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طلبها؟) عىل حملهم الذي (ما الدخيلة العلوم (1-5)

يف يعتقدون كانوا املسلمني أنَّ واإلسالم» والقرآن «العرب عن كتبناه فيما رأيت قد
عىل وبناء القرآن»، غري يُتىل أن ينبغي «ال وأنَّه قبله»، ما يَُجبُّ اإلسالم «أنَّ األول الصدر
وفارس. اإلسكندرية يف والفرس اليونان كتب من عليه عثروا ما إحراق عليهم هان ذلك
إنشاء أسباب من اإلسالم صدر يف إليه احتاجوا بما العلوم تلك طلب عن اشتغلوا ثم
اإلسالمية العلوم من عليه ترتب وما وأحكامه بالقرآن إال لهم عناية ال فأصبحوا الدولة،
الروم من األصليون البالد أهل وكان ذلك. ونحو الفتح وسري واملغازي واللغة الفقه يف
ال وهم والفلسفة الطب وخصوًصا األوائل، بعلوم االشتغال الخلفاء إىل يحببون والفرس
كان الحكم بن مروان معارصي من البرصي مارسجويه أن يُحكى يقبلون. وال يصغون
هو الطب يف كتاب أيامه يف وكان املذهب، يهودي الجنس رسياني وهو الطب، يف عامًلا
فنقله الرسيانية اللغة يف أعني بن أهرون القس ألفه الكنانيش أفضل من (حاوي) كناش
الكتب خزائن يف الكتاب هذا وجد العزيز عبد بن عمر توىل فلما العربية. إىل مارسجويه
ذلك يف هللا فاستخار به. لالنتفاع املسلمني إىل إخراجه عىل بعضهم فحرضه الشام، يف
استوىل الذي الرتدد عىل ذلك ويدلك أيديهم198 يف وبثه الناس إىل أخرجه ثم يوًما أربعني

الفلسفة. وليس الطب كتب من أنَّه مع الكتاب هذا إخراج يف الخليفة عىل
دولتهم تأيدت وقد — اإلسالمية العلوم إنشاء من وفرغوا املسلمني سلطان اتَّسع وملا
الوافر بالحظ الحضارة أسباب يف وأخذوا الصناعات، عن والغفلة السذاجة عنهم وذهبت
سمعوه بما الفلسفية العلوم عىل االطالع إىل تشوقوا — والعلوم الصناعات يف وتفننوا
«الحكمة القائل: النبوي الحديث إىل باإلسناد ذلك عليهم وهان والقساوسة األساقفة من
الحكمة «خذوا وقوله: خرجت»، وعاء أي يف يبايل وال سمعها ممن يأخذها املؤمن، ضالة
و«اطلبوا ومسلمة»، مسلم كل عىل فريضة العلم و«طلب املرشكني»،199 ألسنة من ولو
عىل يقدموا لم أنَّهم عىل بالصني».200 ولو العلم و«اطلبوا اللحد»، إىل املهد من العلم

األحوال. ملقتضيات تبًعا تدريًجا طلبوها وإنَّما واحدة دفعة طلبها

(خط). الحكماء تاريخ 198
ج١. ١٦٠ الفريد العقد 199

ج١. و٤٣ ٣٩ الظنون كشف 200
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الثالث) (الجزء اإلسالمي التمدن تاريخ

بها اشتغل من أول (2-5)

ابن وهو الثقفي، كلدة بن الحارث بن النرض العلوم بهذه العرب من اشتغل من أقدُم
يف الشهري الطبيب الحارث كأبيه وغريها فارس بالد إىل رحل قد وكان ملسو هيلع هللا ىلص، النبي خالة
القديمة العلوم من وحصل والرهبان األحبار وعارش بالعلماء واجتمع ملسو هيلع هللا ىلص، النبي عرص
الطب. صناعة أبيه من وتعلَّم الحكمة وأجزاء الفلسفة علوم عىل واطلع جليلة، أشياء
بني حلفاء ثقيف بنو وكان ثقفي، ألنَّه ملسو هيلع هللا ىلص؛ النبي عداوة يف سفيان أبا يُجاري وكان
أسريًا النرض وقع ثم كثرية. بأشياء فيه يتكلم ملسو هيلع هللا ىلص، للنبي األذى كثري النرض فكان أمية.

خربه.201 وذهب بقتله ملسو هيلع هللا ىلص النبي فأمر بدر، واقعة يف
العربية. إىل شيئًا منها ينقل ولم املطالعة عىل العلوم تلك من اقترص النرض أنَّ عىل
األكرب، معاوية حفيد ٨٥ه سنة املتوىف األموي يزيد بن فخالد نقلها يف اشتغل من أول ا أمَّ
فغلبه الثاني، معاوية أخيه وفاة بعد الخالفة يف طامًعا وكان مروان. آل حكيم ويسمونه
فلما مروان. بيت إىل سفيان أبي بيت من الخالفة به وانتقلت الحكم بن مروان ذلك عىل
العىل اكتساب إىل ذهنه انرصف — وذكاء مطامع ذو وهو — الخالفة من خالد يئس
جماعة فاستقدم اإلسكندرية، مدرسة يف يومئذ رائجة الكيمياء صناعة وكانت بالعلم.
تعلمها فلما الكيمياء، صناعة يُعلمه أن إليه طلب مريانوس اسمه رومي راهب منهم
يف نقل من أول وهذا القديم202 إصطفان اسمه رجل له فنقلها العربية، إىل بنقلها أمر

لغة. إىل لغة من اإلسالم
آالته، واستحضار طلبه يف األموال وأنفق أيًضا، النجوم علم يف راغبًا خالد وكان
مكتبة عىل اطلعوا الذين بعض أنَّ عىل خربه. يصلنا لم منه شيئًا له ترجموا ولعلهم
بطليموس عمل من نحاس من كرة فيها شاهدوا للهجرة الرابع القرن أواسط يف القاهرة

معاوية».203 بن يزيد بن خالد األمري من الكرة هذه «حملت مكتوب: وعليها
لكناش — ذكره املتقدم مارسجيس أو — مارسجويه نقل للكيمياء خالد نقل وييل

مقالتني.204 مارسجويه عليه زاد مقالة ثالثون وهو العربي، إىل الرسياني من أهرون

ج١. ١١٣ األطباء طبقات 201

و٢٤٤. ٢٤٢ الفهرست 202
الحكماء. تراجم 203

ج١. ١٠٩ األطباء طبقات 204
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العرصالعبايس يف العلوم نقل (6)

والطب والنجوم املنصور (1-6)

أفضت ثم حكمه، مدة لقرص العلم من بيشء يُْعَن ولم السفاح، العباسيني الخلفاء أول
الفتوح أيامه يف كثرت حازًما شديًدا وكان ١٣٦–١٥٨ه) (سنة املنصور أخيه إىل الخالفة
دعائم تثبيت يف معظمها قىض لكنَّه حكمه مدة طالت وقد كثرية، حروب إىل فاضطر

«بغداد». مدينته وبناء دولته

النجوم (أ)

استشار إال عمًال يعمل يكاد ال التنجيم إىل مياًال الفقه يف براعته مع املنصور وكان
أكثر به واقتدى النجوم205 بأحكام وعمل املنجمني قرب خليفة أول وهو فيه، املنجمني
بها تقربوا جماعة فيها ونبغ الفرس، عند رائجة النجوم صناعة وكانت خلفوه. الذين
يف بارًعا وكان يده، عىل وأسلم مجوسيٍّا كان — الفاريس املنجم نوبخت أشهرهم إليه
خدمته عن ضعف وملا توجه. حيثما املنصور يصحب وكان وحوادثها، الكواكب اقرتانات
نوبخت206 بن سهل أبو وهو فأحرضه مقامك» ليقوم ولدك «أحرض املنصور: له قال
وكانوا وأحكامها، الكواكب يف كتبًا لهم وترجموا العباسيني، خدمة يف نوبخت آل وتواىل

األوائل. علوم يف ومشاركة رأي ولهم فضالء
عيىس بن وعيل محمد، وابنه املنجم الفزاري إبراهيم النجوم يف أيًضا املنصور وخدم
عليها االطالع وحبه الكواكب بحركات املنصور لكلف ونظًرا املنجم.207 األسطرالبي
يف بارع الهند من رجل جملتهم ويف والروم، والهند فارس بالد من أصحابها قصده
تعاديل مع النجوم يف كتابًا وعرضعليه ١٥٦ه سنة جاءه ذكره املتقدم السدهنتا حساب
يؤلف وأن العربية، إىل الكتاب هذا يُنقل أن املنصور فأمر الهند، مذاهب عىل معمولة
الفزاري إبراهيم بن محمد ذلك فتوىل الكواكب، حركات يف أصًال العرب يتخذه كتاب فيه

ج٢. ٣٦٤ املسعودي 205
.٢١٦ الفرج أبو 206
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إىل به يعملون الزمان ذلك أهل وظل الكبري» «السندهند املنجمون سماه كتابًا منه وعمل
املأمون.208 أيام

إىل األفالك يف النظر وجرهم ومتعلقاتها، النجوم بعلم الحني ذلك من الناس فاهتم
إليه فبعث مرتجمة، التعاليم بكتب إليه يبعث أن الروم ملك إىل املنصور فكتب الهندسة،
النجوم. يف ألنَّه جملتها؛ من املجسطي ولعل الطبيعيات209 كتب وبعض إقليدس بكتاب
جملة يف واملجسطي إقليدس رأينا ألننا مضبوطة؛ تكن لم الكتب هذه ترجمة أنَّ والظاهر
ترجمة إىل دعت النجوم يف املنصور رغبة أنَّ القول وجملة واملأمون. للرشيد تُرجم ما

بها. يتعلق وما النجوم كتب بعض

الطب (ب)

أنَّ ذلك يف والسبب الطب. املنصور أيام يف الطبيعية العلوم من بنقله اهتموا ومما
وكان شهوته، فانقطعت معدته يف مرض ١٤٨ه) (سنة أيامه أواخر يف أصابه املنصور
لهم: وقال يوًما فجمعهم نفًعا. عالجهم يجدي وال يعالجونه خدمته يف القائمون األطباء
أحد هذا وقتنا يف «ليس فقالوا: ماهًرا؟» طبيبًا املدن سائر يف األطباء من تعرفون «هل
الرسياني، بختيشوع بن جورجيس وهو جنديسابور». أطباء رئيس جورجيس يُشبه
عىل والفضل الذكاء من وكان الرسيانية، باللغة مصنفات فيه وله الطب يف ماهًرا كان فقد
تلك يف الطب مدارس أشهر جنديسابور مارستان أطباء رئيس أصبح حتى عظيم، جانب
استمهاله أراد جورجيس إىل الرسول جاء فلما عجل، عىل طلبه يف املنصور فبعث األيام.
من اثنني واصطحب بختيشوع، ابنه إىل املارستان بأمر فعهد أبطأ. إذا بالقتل فهدده
إليه املنصور استقدمه وصل فلما بغداد. إىل وركب شهال بن وعيىس إبراهيم هما تالمذته
عند فوقع وفصاحة، ووقار هيبة ذا جورجيس وكان والعربية. بالفارسية له ودعا فدخل
فازداد بسكون، عليها فأجابه األسئلة بعض وسأله أمامه فأجلسه حسنًا موقًعا املنصور
فخلع تحب» كما أدبرك «أنا جورجيس: له فقال ابتدائها. من علته عن فأخربه به إعجابًا
(زجاجة املاء قارورة يف ونظر الغد يف ورجع بإكرامه. وأمر خاص قرص يف وأنزله عليه

(خط). الحكماء تراجم 208
ج١. ٤٠١ خلدون ابن 209
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الرجوع من ومنعه به فرحه فازداد مزاجه إىل ورجع فُشفي لطيًفا، تدبريًا ودبره البول)
أن علم قد املنصور وكان تدينه. يف صادًقا عفيًفا رآه أنَّه فيه رغبة زاده ومما بلده. إىل
إليه فأرسل يخدمه، من بغداد يف عنده وليس جنديسابور يف امرأته خلف جورجيس
املنصور عاتبه فلما الجواري، ورد الدنانري فقبل دينار آالف وثالثة روميات جواٍر ثالث
ال حية املرأة دامت وما واحدة، بامرأة إال نتزوج ال النصارى معرش «إننا أجابه: الغد يف
وحرمه حظاياه إىل الدخول له وأطلق املنصور عند ذلك موقع فحسن غريها»210 نأخذ

شديًدا. تعلًقا به وتعلق ليطببهن،
عن فضًال اليونانية اللغة يعرف وكان رأيت، كما للتأليف محبٍّا جورجيس وكان
اليونانية من طبية كتبًا له نقل به املنصور وثوق رأى فلما والعربية. والفارسية الرسيانية
األطباء أكثر إليه سبقه فقد الطب يف التأليف أما الرسيانية. يف ألفه ما غري العربية، إىل
لولده أو لنفسه ألف خدمهم إذا الطبيب وكان أمية. بني عهد عىل املسلمني خدموا الذين
الكنانيش، يؤلفوا أن والغالب يتعاطاه. الذي الفن يف كتاب غري أو كتابًا تالمذته ألحد أو
أيًضا له وألف البنه ألف الحجاج، طبيب ٩٠ه سنة املتوىف ثياذوق ألفه الذي كالكناش
الطب وخدموا العباسيني خدمة يف بختيشوع آل وتواىل ومعالجتها. األدوية يف كتابًا

نافعة. خدمة ظلهم يف والعلم
النجوم عىل منها اقترص ولكنَّه القديمة، الكتب بنقل عني من أول فاملنصور
وسائر واملنطق الفلسفة وأما ودمنة. كليلة املقفع ابن ترجم أيامه ويف والطب. والهندسة
نقل املقفع ابن أنَّ الفهرست صاحب ذكر وقد املأمون. أيام يف فرتجمت العقلية العلوم
اليونانية. عن نقلوها قد الفرس كان والطب املنطق يف كتبًا العربية إىل الفارسية من

لنفسه. نقلها فلعله

والرشيد املهدي (2-6)

الدينية، البدع من أيامه يف ظهر بما العلم عن اشتغل فإنَّه (١٥٨–١٦٩ه) املهدي أما
وترجمت وغريه املقفع ابن نقله مما ومرقيون دميان وابن ماني كتب من انترش وما

ج١. ١٢٤ األطباء طبقات 210
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فكثر العربية، يف املذاهب هذه تأييد يف صنفوه وما العربية، إىل والفهلوية الفارسية من
الكتب بتصنيف املتكلمني من البحث أهل املهدي فأمر النَّاس، يف آراؤهم وظهرت الزنادقة

يذكر. أمًرا يأت ولم أيامه تطل فلم الهادي، أما املذاهب. تلك إلبطال
واألذهان نضجت قد األفكار كانت (١٧٠–١٩٣ه) الرشيد إىل الخالفة أفضت فلما
من والعلماء األطباء من بغداد إىل يتقاطر كان بما األقدمني علوم إىل تنبًها زادت قد
العربية يتعلمون وكانوا رأيت، كما وعلم تمدن أهل وكانوا والهنود. والفرس الرسيان
سبق ملا ذلك من يتهيبون واملسلمون العلوم، تلك يف ويباحثونهم املسلمني ويعارشون
مطالعتها. أو نقلها يف يرغبون فكانوا الطبية الكتب إال للدين مخالفته من أذهانهم إىل
الفلسفة محبي من يكونوا أن ويغلب املسلمني، غري من يومئذ كانوا أنفسهم األطباء ولكن
كأنَّهم ويعارشونهم ويجالسونهم الخلفاء يخدمون الثانية الجهة من وكانوا واملنطق،
إذا وأصبحوا الفلسفة، بذكر الخلفاء ائتالف إىل ذلك فأدى سرتى. كما أهلهم بعض
إىل بحملها يأمرون بل إعدامها، أو بإحراقها يأمرون ال كتبًا فيه ووجدوا بلًدا فتحوا
أنقرة يف حربه أثناء يف للرشيد اتفق كما لسانهم، إىل لنقلها بها واالحتفاظ عاصمتهم
وأمر بغداد إىل حملها كثرية كتب عىل هناك عثر فإنَّه الروم، بالد من وغريهما وعمورية
يف هي وإنَّما يشء يف الفلسفة من ليست ولكنها برتجمتها211 ماسويه بن يوحنا طبيبه

اليوناني.212 الطب
وتسمى مطر، بن الحجاج يد عىل األوىل النقلة إقليدس كتاب نقل الرشيد أيام ويف

للمأمون.213 نقلها التي املأمونية النقلة عن لها تمييًزا الهارونية
الربمكي، خالد بن يحيى بنقله عني من وأول العربية، إىل املجسطي نقل أيامه ويف
الحكمة، بيت صاحب وسلًما حسان أبا لتفسريه فندب يتقنوه لم جماعة له ففرسه

تصحيحه. يف واجتهدا فأتقناه

ج١. ١٧٥ األطباء طبقات 211
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واملنطق والفلسفة املأمون (3-6)

متصل لسبب املأمون، أيام يف إال ترجمتها عىل املسلمون يقدم لم الفلسفية فالكتب
واملساواة والقول الفكر حرية اإلسالم أول من تعودوا املسلمني أنَّ وذلك نفسه، باملأمون
إبداء من امللك هيبة تمنعه ال أمري أو خليفة يف رأي ألحدهم خطر إذا فكان بينهم، فيما
ما غري الحديث أو اآلية من أحدهم فهم فإذا الدين، يف أيًضا شأنهم ذلك وكان رأيه.
املسلمون أخذ حتى الصحابة عرص ينقِض فلم فيه. وجادله برأيه رصح اآلخر فهمه
جملتها ويف وتفرعت، الفرق تعددت حتى الثاني القرن يدخل ولم املذاهب، يف يفرتقون
النصوص عىل العقلية األحكام تطبيق مذهبهم أساس كثرية، طوائف واملعتزلة املعتزلة.
مع الدِّين يف االنتقادية اآلراء أحدث يوافق بعضها لرأيت مذاهبهم طالعت ولو الدينية،

والتوحيد. العدل أصحاب يسمون فهم ولذلك تمحيصها. عىل األجيال مرور

واالعتزال املأمون (4-6)

العقل الرتياح برسعة أشياعه وكثر للهجرة، األول القرن أواخر يف االعتزال مذهب ظهر
والقياس الرأي أصحاب ينارص أخذ املنصور أنَّ الفقه عن كالمنا يف تقدم وقد أدلته. إىل
يف متواصًال القياس إىل امليل وظل الغاية، لهذه ونشطه بغداد إىل حنيفة أبا واستقدم
إثبات يف املعتزلة عمدة ألن الرأي؛ أصحاب إىل املذاهب أقرب واالعتزال العباس. بني
يف أقواله أو أرسطو منطق عىل مطلًعا رجًال رأوا إذا كانوا ولذلك العقيل، الربهان مذهبهم
خصوًصا ذلك، إىل واحتاجوا مذهبهم، تأييد يف منه يسمعونه بما استعانوا ونحوه الجدل
بمنطق االستعانة إىل احتاجوا فلعلهم تقدم. كما الزنادقة أقوال لدفع املهدي أيام يف
الكالم. علم إنشاء يف وأخذوا األقل، عىل إليها باحتياجهم شعروا أو وفلسفتهم، اليونان
ترجمة يف فاشتغلوا العلم، إىل وميل ذكاء وفيهم أيًضا، الرأي أصحاب من الربامكة وكان
منازلهم يف واملجادلة املباحثة مجالس يعقدون وكانوا املأمون214 قبل القديمة الكتب

به. يتظاهروا فلم ذلك عىل يوافقهم يكن لم الرشيد أنَّ يظهر ولكن
مع كان ألنَّه املسألة؛ وجه تغري (١٩٨–٢١٨ه) املأمون إىل الخالفة أفضت فلما
إىل نقل ما وطالع وتفقه تعلم وقد العقيل. القياس إىل امليل شديد علمه وسعة فطنته

ج١. ٦٧٥ خلكان ابن 214
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فتمسك العقل، أحكام إىل والرجوع القياس يف رغبة فازداد القدماء، كتب من عهده
النظام، سيار بن وإبراهيم العالف الهذيل كأبي أشياخه إليه وقرب االعتزال بمذهب
لم بأقوال ورصح أشياعه ينارص فأخذ االعتزال. مذهب من فتمكن املتكلمني وجالس
بخلق القول جملتها ويف الفقهاء، غضب من خوًفا بها الترصيح يستطيعون يكونوا
فيه ظهر ألنه ذلك؛ يف يخافون الرشيد أيام يف املسلمون وكان منزل. غري أنَّه أي القرآن
من له تبني ملا الرشيد عمر طول يتمنى عياض بن الفضيل وكان الخالفة، توليه قبل

… القبيل هذا من املأمون أمر
ذلك وعظم الفقهاء قيامة قامت القرآن، بخلق وقال باالعتزال املأمون تظاهر فلما
تأييده عىل فعمل قوله عن الرجوع وسعه يف يعد ولم عدًدا، أكثر وهم املعتزلة غري عىل
أمر الجدل لصحة وتأييًدا املوضوع.215 هذا يف للمناظرة املجلس يعقد وجعل بالربهان،
حجته فقويت عليها هو واطلع العربية، إىل اليونانية من واملنطق الفلسفة كتب بنقل
العنف، إىل عمد والقياس بالربهان الناس إقناع من يئس وملا باالعتزال. تمسًكا وازداد
إسحاق فيها عامله إىل فكتب بغداد، خارج وهو حكمه من األخري العام يف ذلك بارش
مخلوق أنَّه أقر فمن بالقرآن، العلم أهل وجميع والشهود القضاة يمتحن أن إبراهيم بن
وحرية علمه لسعة املأمون، أنَّ عندنا فالراجح به216 فليعلمه أبى ومن سبيله خىلَّ محدث
العربية، إىل اليونان علوم نقل من بأًسا يرى يكن لم العقيل، القياس يف ورغبته فكره
لكل عامة الرتجمة جعل ثم االعتزال، ملذهب تأييًدا واملنطق الفلسفة كتب بنقل بدأ وأنَّه
عرش بضعة أعوام يف الكتب تلك برتجمة ابتدأ وقد وغريها. الفلسفة يف أرسطو مؤلفات
تصفحها عىل وأقبلوا املاء، ملوارد الظمآن َي تلقِّ الفلسفة تلك املعتزلة فتلقى ومائتني،
الكالم218 علم بالفلسفة املسلمني اشتغال من فتولد بها217 ساعدهم فاشتد فيها والتبحر

الجديدة». األفالطونية «الفلسفة بها النصارى اشتغال من تولد كما

ج١. ٧٢ الدمريي 215
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الكتب ونقل املأمون (5-6)

صاحب النديم إسحاق أبو قال كثرية. أسبابًا الكتب تلك نقل املأمون ملبارشة ذكروا وقد
وسأله الحكيم أرسطوطاليس منامه يف رأى املأمون إنَّ ذلك: سبب يف الفهرست كتاب
يسأله الروم ملك إىل فكتب كتبه، ترجمة طلب منامه من نهض فلما األسئلة، بعض
ذلك إىل فأجابه الروم، ببلد املدخرة القديمة العلوم كتب من يختار ما إنقاذ يف اإلذن
وسلًما البطريق، وابن مطر بن الحجاج منهم جماعة لذلك املأمون فأخرج امتناع. بعد
أمرهم إليه حملوه فلما اختاروا، ما وجدوا مما فأخذوا وغريهم، الحكمة بيت صاحب

فنقل.219 بنقله
صاحب الفرج وأبو األطباء، طبقات صاحب أصيبعة أبي ابن ذلك نحو وذكر
ومهما املذكور. إسحاق ابن عن ذلك نقلوا أنَّهم ظننا يف والغالب وغريهما. الدول مخترص
الكتب تلك لنقل الرتاِجمة استخدام يف جهده بذل املأمون أنَّ يف مشاحة فال السبب، يكن
وكان ذهبًا. له يرتجم ما وزن أعطى حتى بسخاء، ذلك سبيل يف ينفق وكان وغريها.
عىل الناس يحرض وكان له. يرتجم كتاب كل عىل عالمته يضع النقل يف عنايته لشدة
ويلتذ بمناظراتهم ويأنس بالحكماء يخلو وكان تعلمها، يف ويرغبهم الكتب تلك قراءة

بمذاكراتهم.220
بغداد، يف والثروة الوجاهة أهل من وجماعة دولته، أهل من كثريون باملأمون واقتدى
واليعاقبة النساطرة وفيهم وفارس، والشام العراق أنحاء من املرتجمون إليها فتقاطر
والرسيانية والفارسية اليونانية من يرتجمون والرباهمة، والروم واملجوس والصابئة
الكتب، وباعة الوراقون بغداد يف وكثر وغريها. والالتينية والنبطية والسنسكريتية
تلك وظلت واملطالعة، البحث الناس همُّ وأصبح واملناظرة، األدب مجالس وتعددت
إىل القدماء كتب أهم نقلت حتى خلفائه، من عدة إىل املأمون بعد مستمرة النهضة

العربية.

.٢٤٣ الفهرست 219
األطباء. وطبقات ٢٣٦ الفرج أبو 220
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العرصالعبايس يف العلم نََقَلُة (6-6)

نقل يف أخذوا وأنَّهم اإلسالم، قبل علمية نهضة يف كانوا الرسيان أنَّ تقدم فيما رأيت
هذه يف وبرزوا والطب، الفلسفة وخصوًصا منها كثريًا ودرسوا لسانهم، إىل اليونان كتب
اليونانية اللغة وأن تقدم، كما جنديسابور مارستان رئاسة بعضهم توىل حتى الصناعة
بغداد وعمرت «العراق» بالدهم إىل الخالفة كريس انتقل فلما مدارسهم. يف تعلم كانت
الوفود جملة من الرسيانيون أولئك كان وغريها، اإلسالمية اململكة أطراف من بالوافدين
السبب. لهذا اليوم اإلنجليز لغة نحن نتعلم كما العرب لسان فتعلموا للرزق، التماًسا
أول يف العباسيني عدل من آنسوه ملا — املسلمني أو — بالعرب االختالط لهم وطاب
الخالف فض يف يوسطونهم كانوا ما كثريًا حتى لرعاياهم، األديان حرية وإطالق دولتهم،
وكانوا بغداد، إىل الفرس من جماعة انتقل أيًضا السبب ولهذا أساقفتهم. أو طوائفهم بني
كبرية جماعة وفيهم حكومتهم، شؤون إدارة يف الخلفاء فاستخدمهم وحكومة، دولة أهل
بطبهم. لالنتفاع الهند أطباء من جماعة أيًضا الخلفاء واستقدم واألدب، العلم أهل من
العراق أهل النقل ذلك واسطة كان العربية، إىل العلم كتب نقل الخلفاء أراد فلما
رواتب لبعضهم وجعلوا الكثري بالبذل ذلك يف الخلفاء فرغبهم والهند. وفارس والشام
النساطرة؛ الرسيان من وأكثرهم فتكاثروا، ومحاسنتهم، إكرامهم يف وبالغوا وأرزاًقا،
اليوناني، والعلم الفلسفة كتب عىل اطالًعا وأكثر اليونانية، من الرتجمة عىل أقدر ألنَّهم
وكان الهندية، أو الفارسية من للنقل وغريهم، والهند فارس أهل من جماعة وفيهم
العلم نقلة أشهر وإليك وأحفاده. وأوالده هو فيتوالها أعقابه يف الرتجمة تتواىل أكثرهم

العبايس: العرص يف

بختيشوع بن جورجيس وأولهم النساطرة، الرسيان من وهم بختيشوع: آل (١)
استقدمه جورجيس ابن بختيشوع ابنه عندهم وخلفه ذكره، تقدم وقد املنصور، طبيب
له دعا الرشيد عىل دخل ا فلمَّ قبله، أباه املنصور استقدم كما جنديسابور من الرشيد
المتحانه األطباء يحيى فدعا امتحنه، يحيى: لوزيره الرشيد فقال والعربية، بالفارسية
رأوه فلما — وغريهم رسابيون بن وداود الطيفوري هللا وعبد عيىس قريش أبو وهم —
ألنه هذا، مع الكالم عىل يقدر من الجماعة يف ليس املؤمنني، أمري «يا قريش: أبو قال
العلم من بختيشوع آل منزلة عىل ذلك ويدل فالسفة». وجنسه وأبوه وهو الكالم كون
الخلفاء عند حظيًا وكان جربيل ابنه فيها وخلفه األطباء، رئاسة الرشيد فواله والفلسفة.
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الثاني الجزء يف فصلناه قد كثري يشء الرواتب من له وكان وعطاياهم. جوائزهم ونال
والحال املنزلة عظم من بلغ وقد جربيل، بن بختيشوع ابنه وخلفه الكتاب. هذا من
بختيشوع بن هللا عبيد بن جربيل ومنهم عرصه. أطباء من أحد يبلغه لم ما املال وكثرة
كلهم بختيشوع، آل من ستة فهؤالء جربيل. بن هللا عبيد وخلفه العبايس. املقتدر خدم
ألنَّ ذكرهم أوردنا وإنما األول. جورجيس إال منهم بالرتجمة يعن ولم األطباء، مهرة من
الطب كتب بعض نقل يف الرتاجمة استخدم وبعضهم مفيدة، كتبًا الطب يف ألَّف أكثرهم

الرسيانية.221 إىل
نصارى من وهو املرتجمني، شيخ العبادي إسحاق بن حنني أولهم حنني: آل (٢)
فيها فتلقى البرصة إىل انتقل ترعرع وملا صريفيٍّا، أبوه وكان ١٩٤ه سنة ولد الحرية.
األطباء ألنَّ مشقة؛ ذلك يف فلقي الطب، بصناعة ليشتغل بغداد إىل انتقل ثم العربية،
التجار. أبناء صناعتهم يف يدخل أن يكرهون كانوا — جنديسابور أهل وخصوًصا —
متخرجي أحد ماسويه بن يوحنا مجلس يومئذ بغداد يف الطب مجالس أعمر وكان
يقرأه كان مما مسألة مرة سأله أنه فاتفق يحرضه. حنني فجعل جنديسابور، مارستان
حتى قرابتك، فالن إىل فرس الطب؟ وصناعة الحرية ألهل «ما وقال: يوحنا فغضب عليه،
واشِرت دراهم، بثالثة وزرنيًخا بدرهم، صغاًرا قفاًفا بها تشرتي درهًما، خمسني لك يهب
الطريق عىل واقعد القفاف، تلك يف القادسية وزرنخ وفارسية، كوفية فلوًسا بالباقي
الصناعة هذه من عليك أعود فإنَّه الفلوس، وبع والنفقة! للصدقة الجياد الفلوس َوِصْح:

… داره من فأخرج به أمر ثم «…
الطب تعلم يف للسعي النشاط زيادة عىل ذلك بعثه وقد مكروبًا، باكيًا حنني فخرج
اإلسكندرية يف وآدابها اليونانية تعلم وقد عاد ثم سنتني، بغداد عن فغاب األصلية. بلغته
والفارسية واليونانية بالرسيانية زمانه أهل أعلم فأصبح هومريوس222 أشعار وحفظ
ماسويه ابن حتى الكتب، لنقل إليه حاجة يف بغداد أطباء وأصبح العربية، عن فضًال
العربية، إىل وبعضها الرسيانية إىل جالينوس كتب بعض نقل يف استخدمه فإنَّه نفسه
الترشيح كتاب بختيشوع بن لجربيل أيًضا وترجم اإلسكندرانيني.223 حذو فيها واحتذى

ج١. ١٣٨ األطباء طبقات 221

ج٣. ١٨٥ األطباء طبقات 222

ج١. ١٨٩ األطباء طبقات 223
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الرسيان اصطالح يف حنني» «ربن له: فيقول بالتبجيل يخاطبه جربيل وكان لجالينوس،
عمن سأل العربية إىل اليونان فلسفة نقل املأمون أراد وملا حنني». معلمنا «يا أي:
فأخرج شابٍّا، يزال ال وهو يضاهيه من ثمة يكن لم ألنَّه حنني؛ إىل فأرشدوه ذلك يستطيع
بيت صاحب وسلم البطريق وابن مطر بن الحجاج وهم الرتاجمة من جماعة املأمون

يرتجمونه. ما ليصلح املذكور حنني وعليهم وغريهم الحكمة
كان فقد ولذلك بمثل، مثًال العربية إىل ينقله ما زنة الذهب من يعطيه املأمون وكان
حجم لتعظيم ا جدٍّ غليظ ورق عىل متفرقة وأسطر غليظة بحروف الرتجمة يكتب حنني
لنقلها، الروم بالد من الكتب طلب يف بنفسه رحل حنينًا أنَّ وذكر وزنه. وتكثري الكتاب

ولغريهم. ذكرهم اآلتي شاكر لبني أيًضا يرتجم وكان
ونقل والتعليم، املبادئ يف طبية كتبًا لهما صنف وإسحاق، داود ولدان: لحنني وكان
مثل الرتجمة يف واشتغل وتميز، إسحاق فأفلح جالينوس، مؤلفات من كثرية كتبًا لهما
مثل الحكمة، كتب نقل إىل مرصوفة كانت عنايته أن إال العربية، إىل اليونانية من أبيه

الحكماء. من وغريه أرسطوطاليس كتب
ويندر جالينوس. كتب وخصوًصا الطب، كتب نقل يف اشتغاله أكثر فكان أبوه أما
يكن لم كذلك يكن لم وما بإصالحه، أو حنني بنقل وهو إال كتاب جالينوس من يوجد أن
حنني واشتغل الطب. بصناعة تمهره عن فضًال العربية يف حنني لرباعة عندهم، معتربًا
الرتاجمة من جماعة فعني الرتجمة، لرئاسة فاختاره ٢٣٣ه) سنة (توىل املتوكل زمن يف
ترجماتهم حنني ويتصفح يرتجمون فكانوا خالد، بن وموىس باسيل بن كإصطفان

٢٦٤ه. سنة وتويف األيام، تلك يف النصارى عادة عىل زناًرا يلبس وكان وينقحها.
ورشوحها، الفلسفة يف أرسطو كتب من نقله وأكثر أيًضا، إسحاق ابنه واشتهر
بأرساره، إليه يفيض وكان املعتضد، وزير هللا عبيد بن للقاسم انقطع ثم أبيه مع وكان

وغريهما. والصيدلة الطب يف مؤلفاٌت — املنقوالت عن فضًال — وله
بن حنني أخت ابن الدمشقي الحسن بن حبيش هو الدمشقي: حبيشاألعسم (٣)
جملة من وقيل الرتجمة. يف مسلكه سلك قد وكان منه، الطب صناعة تعلم وقد إسحاق،
يرى ما وكثريًا حنني، إىل نسب حبيش نقله ما أكثر فإنَّ له، حبيش صحبة حنني سعادة
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فيكشطه صحف، وقد لحنني فيظنه حبيش بنقل مرتجًما القديمة الكتب من شيئًا الناس
لحنني.224 ويجعله

وفيلسوًفا حاذًقا طبيبًا وكان الشام، نصارى من وهو البعلبكي: لوقا بن قسطا (٤)
والعربية والرسيانية اليونانية باللغات عامًلا وكان العلم، طلب يف الروم بالد إىل رحل نبيًال،
وألف كثرية نقوًال وأصلح النقل جيد وكان العربية، إىل اليونانية من كثرية كتبًا ونقل
مؤلفات فله نقله عما وفضًال القريحة. جيد العبارة حسن وكان الطب، يف عديدة رسائل
ما والدين، واألدب واملنطق والهندسة واملقابلة والجرب والفلسفة والتاريخ الطب يف كثرية
صنف من أفضل إنَّه لقلت: ا حقٍّ قلت «لو امللطي: الفرج أبو قال كتاب. مائة عىل يزيد
وجمع لأللفاظ االختصار من رزق وما والفضائل العلوم من عليه احتوى بما كتابًا،

املعاني».
رسياني املذهب يهودي وهو البرصة، متطبب مارسجويه، أولهم مارسجويه: آل (٥)
مارسجويه، بن عيىس ابنه ثم ذكره. تقدم وقد العربي، إىل الرسياني من ينقل وكان اللغة.

الطب. يف مؤلفات ولهما بأبيه يلحق وكان
يف الحال قريب وكان الكرخ، أهل من الكرخي شهدي أولهم الكرخي: آل (٦)
متوسًطا. يزل ولم عمره، آخر يف أباه فاق ثم النقل يف أبيه مثل وكان ابنه ثم الرتجمة،

العربي. إىل الرسياني من ينقل وكان
وكان حران. يف املقيمني الصابئة من وهو الحراني، قرة بن ثابت أولهم ثابت: آل (٧)
جيًدا، الرسيانية اللغة يعرف ذلك مع وكان والنجوم، والفلسفة الطب تعلم ثم صريفيٍّا
يف وله واملنطق، والطب الرياضيات يف كثرية تصانيف وله العربية، إىل النقل جيد وكان
أجل عنده وبلغ العبايس، املعتضد خدمة يف وكان الصابئة، مذهب يف كتاب الرسيانية
فيقبل ويضاحكه، طويًال ويحادثه وقت، كل يف حرضته يف يجلس كان حتى املراتب،
وله باهلل، القاهر عند مقدًما وكان ثابت، بن سنان ابنه يليه وخاصته. وزرائه دون عليه

شيئًا. ينقال لم ولكنهما سنان، بن ثابت ابنه وكذلك كثرية، تصانيف
املجسطي كتاب نقل وقد للمأمون، ترجم من جملة يف كان مطر: بن الحجاج (٨)

الحراني. قرة بن ثابت بعد فيما نقله أصلح ثم العربية، إىل وإقليدس

.٢٥٣ الفرج أبو 224
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متوسط كان الناعمي، الحميص هللا عبد بن املسيح عبد هو الحميص: ناعمة ابن (٩)
وكان مانحوه، بن زروبا أيًضا الحميص الناعمة بيت ومن أميل. الجودة إىل وهو النقل

سابقه. من أضعف
عبارة أنَّ إال النقل، جودة يف إسحاق بن حنني يقارب كان باسيل: بن إصطفان (١٠)

وأحىل. أفصح كانت حنني
لجالينوس، عرش الستة من كثرية كتبًا نقل بالرتجمان، ويعرف خالد: موىسبن (١١)

حنني. دون وهو
كثرية، كتبًا نقل العراق، يف العني رأس مدينة من هو عيني: الرأس رسجيس (١٢)

نقله. يصلح كان وحنني النقل، يف متوسًطا وكان
ينقل وكان ذكرهم، املتقدم بختيشوع آل غري من هو بختيشوع: بن يوحنا (١٣)

العربي. إىل وليس الرسياني إىل اليوناني من الكتب
وله القديمة، الكتب من أشياء بنقل أمره وقد املنصور أيام يف كان البطريق: (١٤)

حنني. نقل ُدون أنه إال جيد كثري نقل
حق العربية يعرف ال وكان سهل، بن الحسن جملة يف كان البطريق: بن يحيى (١٥)

الالتينية.225 يعرف كان وإنما اليونانية وال معرفتها
العربية. إىل املجيدين النقلة من كان الدمشقي: عثمان أبو (١٦)

عىل مارماري مدرسة يف تفقه قنى، دير أهل من يونس: بن متى برش أبو (١٧)
عرصه. يف املنطقيني رئاسة انتهت وإليه عظام، أساتذة

بن متى عىل قرأ للهجرة، الرابع القرن يف املنطق أهل من هو عدي: بن يحيى (١٨)
(إذ الرسيان املرتجمني ألكثر خالًفا املذهب يعقوبي وهو الفارابي، نرص أبي وعىل يونس

ورقة.226 مائة والليلة اليوم يف يكتب الخط رسيع وكان نساطرة) كانوا

تقدم بما اكتفينا وقد العربي. إىل الرسياني أو اليوناني من العلم نقلة أشهر هؤالء
لالختصار.

املقفع كابن العربية إىل الفارسية من نقل من فمنهم األخرى، األلسنة من النقلة وأما
الفاريس من نقل نوبخت بن الفضل والبنه كبريهم نوبخت ذكر تقدم وقد نوبخت، وآل

ج١. ٢٠٥ األطباء طبقات 225
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بن داود يخدمان وكانا خالد، ابنا ويوسف موىس ومنهم وغريها. النجوم يف العربي إىل
التميمي زياد بن وعيل العربية، إىل الفارسية من له وينقالن قحطبة، بن حميد بن هللا عبد
سهل بن والحسن الشهريار، زيج كتاب العربي إىل الفاريس من نقل الحسن أبا ويُكنَّى
وإسحاق هشام، كاتب سالم بن وجبلة يحيى، بن أحمد والبالذري املنجمني. من وكان
وهشام الربمكي، الجهم محمد ومنهم نامه. باختيار املعروفة الفرس سرية نقل يزيد بن

وغريهم. الفرخان بن وعمر الكردي، عيىس بن وموىس القاسم، بن
جملة يف كان الهندي، منكه (الهندية) السنسكريتية اللغة من نقلوا الذين ومن
دهن وابن العربية، إىل الهندية اللغة من ينقل الهاشمي عيل بن سليمان بن إسحاق

العربي.227 إىل الهندي من نقل الربامكة مارستان إليه وكان الهندي
كتبًا نقل وحشية، ابن العربية إىل (الكلدانية) النبطية اللغة من نقلوا الذين ومن

ذكرها. سيأتي كثرية

العلم ونقل السوريون (7-6)

السوريني من معظمهم رأيت ومللهم، ومواطنهم النقلة أخبار من تقدم ما تدبرت إذا
ونقلها األمم بني العلوم نرش يف كبري شأن وللسوريني والعراق. والجزيرة الشام سكان
ذلك عىل يساعدهم التاريخ، أزمنة أقدم من لسان إىل لسان من أو أخرى إىل أمة من

والغرب. الرشق بني بالدهم وتوسط وإقدامهم وذكاؤهم نشاطهم
امليالد قبل العالم يف الهجاء أحرف نرشوا الذين هم الفينيقيون) (أو فالسوريون
والكلدان، اليونان بالد إىل التجارية أسفارهم أثناء يف معهم فحملوها قرنًا، عرش ببضعة
وهم اليوم. إىل بذلك شاهدة املتمدن العالم أمم سائر عند وأسماؤها صورها تزال وال
اليونان إىل نقلوها ثم والكلدانيني، املرصيني بني واآلداب العلوم نقل يف توسطوا الذين
لغات من وغريها والبابلية والقبطية اليونانية اللغات يدرسون وكانوا تقدم. كما القدماء
وغريهما والفرنسية اإلنجليزية اليوم يدرسون كما العصور، تلك يف املتمدنة األمم ممالك
مصالح يف الخدمة من االنتفاع أو االتجار أو العلم لنقل الحديث، التمدن ممالك لغات من

الدول. تلك

.٢٤٥ الفهرست 227
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وانتقلت علومهم ونضجت وغريهما، واملنطق الفلسفة واستنبطوا اليونان تمدن وملا
إليها وأضافوا لسانهم إىل ونقلوها السوريون تلقاها والشام، العراق إىل اإلسكندر بفتوح
يف اليونانية الفلسفة مع وحفظوها اليونانية، النرصانية اآلداب النرصانية انتشار بعد

وغريهما. والهند فارس بالد إىل والفلسفة للعلم مصدًرا كانت ثم أديرتهم،
اليونان علوم نقل يف الكربى الواسطة الساسانية الفرس دولة يف السوريون وكان
لتعليم جنديسابور مارستان أنورشوان كرسى بنى وملا الفرس. إىل وفلسفتهم وطبهم
ناهيك والجزيرة، العراق نصارى عىل ذلك يف معتمده جل كان تقدم، كما والفلسفة الطب
ديانتهم عىل ظلوا أهلها ألنَّ حران؛ يف الوثنية صبغته عىل السامية اآلداب من حفظ بما

وعلومهم. الكلدان قدماء آداب من العراق أهل حفظه ما غري القديمة.
ساعدهم السوريون كان العربية، إىل العلوم نقل الخلفاء وأراد اإلسالم ظهر فلما
والدمشقي والبعلبكي الحميص وفيهم العهد، ذلك يف املعروفة اللغات من نقلها يف األقوى
تلك باستيعاب إال يتيرس ال آخر إىل لسان من العلوم ونقل والبرصي. والحراني والحريي
املرتجمني أولئك أكثر كان ولهذا لذلك. الالزمة اللغات إتقان عن فضًال وتفهمها، العلوم
الفلسفة أو العلم فروع أكثر يف ألف من وفيهم بنقله، اشتغلوا فيما الواسع العلم أهل من

وغريها. الطب أو املنطق أو
الناس أكثر من كانوا فقد الحديث، التمدن علوم يف أيًضا السوريني شأن وذلك
اليوم. إىل ذلك يف يزالون وال العربية، اللغة إىل املختلفة أوربا لغات من نقلها يف اشتغاًال

الخلفاء لغري العلم نقل (8-6)

الرتاجمة، يد عىل العلم كتب نقل يف سعوا الذين هم الخلفاء أنَّ تقدم فيما رأيت قد
واقتدوا كربائهم من جماعة نهض بغداد، أهل عليها واطلع الكتب تلك بعض نقل ا َفَلمَّ

وترجمتها. عنها البحث يف األموال وبذلوا الرتاجمة واستخدموا نقلها، يف بالخلفاء
شاكر، بن موىس أوالد ألنَّهم موىس؛ بني أو شاكر ببني يُعرفون الثالثة هؤالء وأشهر
موىس والدهم وكان املنجم. ببني بعدهم أوالدهم ويعرف والحسن، وأحمد محمد وهم:
العلم أهل من يكن فلم موىس أما هؤالء. أوالده يف حقه يرعى واملأمون املأمون، يصحب
مجربًا. شجاًعا وكان الجند، بزي ويتزيا الطريق يقطع ا لصٍّ حداثته يف كان بل واألدب،
فراسخ عىل الطريق فيقطع متنكًرا يخرج ثم املسجد يف جريانه مع العتمة يُصيلِّ وكان
من ليوهم بيضاء خرًقا قوائمه عىل يشد أشقر له فرًسا ويركب خراسان، طريق يف كثرية
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لقي وربما مال، ومعه يخرج من بخرب يأتيه جاسوس له وكان محجل. أنَّه الليل يف يراه
املسجد. يف الجماعة مع الصبح فيصيل ليلته من فينرصف وغلبهم وفارسهم الجماعة
أمره. فاشتبه معهم الصالة بمالزمته الجماعة له فشهد اتهم، واشتهر فعله كثر فلما
إبراهيم بن إسحاق املأمون بهم فوىص صغاًرا، الثالثة هؤالء وخّلف ومات تاب إنَّه ثمَّ
بعث سافر إذا املأمون وكان الحكمة. بيت يف منصور أبي بن يحيى مع وأثبتهم املصعبي
وكانت موىس». ألوالد داية املأمون «جعلني إسحاق: قال حتى يراعيهم، أن إسحاق إىل
وأجلهم أكربهم وكان علومهم. يف نهاية خرجوا ولكنهم قليلة، وأرزاقهم رقيقة رثة حالهم
من وغريهما واملجسطي بإقليدس عامًلا والنجوم، الهندسة يف الحظ وافر وكان محمًدا،
الحيل صناعة إال العلم يف دونه أحمد أخوه وكان والرياضيات. والطبيعيات الفلك علوم
منفرًدا الحسن أخوهما وكان ألخيه. مثله يفتح لم ما فيها له فتح قد فإنه (امليكانيكيات)
نفسه من علمه ما كل علم أنَّه مع فيه، أحد يدانيه ال فيها عجيب طبع وله بالهندسة،

إقليدس.228 من مقاالت ست إال الهندسة كتب قرأ وال تعليم، بدون
يف أنفسهم وأتعبوا الرغائب فيها وبذلوا القديمة، العلوم طلب يف شاكر أوالد وتفانى
واألماكن األصقاع من النقلة وأحرضوا إليهم أخرجها من الروم بالد إىل وأنفذوا جمعها،
وغريه. إسحاق229 بن حنني الكتب عن للبحث أنفذوه من جملة يف وكان السني. بالبذل
دينار ٥٠٠ ينفقون وكانوا قرة، بن وثابت وحبيش حنني جملتهم ويف الرتاجمة وأقاموا
والهندسة، والحيل الفلك يف كثرية مؤلفات موىس ولبني واملالزمة.230 للنقل الشهر يف
محيط أنَّ للمأمون برهنوا وقد أحد. إليها يسبقهم لم العلم هذا يف استنباطات ولهم

وغريه. الرصد يف مهارتهم عن فضًال محسوًسا، برهانًا ميل ٢٤٠٠٠ األرض

يقارب كان الزيات، امللك عبد بن محمد الخلفاء غري العلوم نقل يف املال بذلوا وممن
بن عيل ومنهم عديدة. كتب باسمه ونقل الشهر، يف دينار ٢٠٠٠ اِخ والنُّسَّ للنََقَلِة عطاؤه
وكذلك الطب، كتب من كثري له ونقل املأمون كتاب أحد كان املنجم، بابن املعروف يحيى

امللك. عبد بن موىس بن محمد

األطباء. وطبقات (خط) الحكماء تراجم 228
.٢٤٣ الفهرست 229

ج١. ١٨٧ األطباء طبقات 230
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اليونانيني كتب نقل عىل حريًصا وكان الكاتب، موىس بن محمد بن إبراهيم ومنهم
يف راغبًا وكان الكرخ، يف األسقف تادري ومنهم سبيلها. يف البذل كثري العرب، لغة إىل
وعيىس كثرية. كتبًا النصارى األطباء له وصنف نقلتها، قلوب إىل متقربًا الكتب طلب
القديمة الكتب تحصيل يف عناية له وكانت العراق، أهل من الحاسب الكاتب يونس بن
يرب وكان جنديسابور، أهل من قطرب بن (كذا) شوع شري ومنهم اليونانية. والعلوم
النقل يجيد وكان املال، من يمكنه بما الكتب تحصيل إىل ويتقرب إليهم ويهدي النقلة
بن كيوحنا الخلفاء، أطباء من جماعة ذلك عىل وقس العربي. إىل مما أكثر الرسياني إىل
وغريهم، الطيفوري وابن وسلمويه رسابيون بن وداود بختيشوع بن وجربيل ماسويه
املسلمني أمراء من كثريون أيًضا العربية إىل العلوم نقل يف العباسيني بالخلفاء واقتدى
من له ينقل الرقي عيىس اسمه طبيب الدولة سيف عند كان فقد عنهم، املستقلني

العربي.231 إىل الرسياني

العباسية النهضة يف ترجمت التي الكتب (7)

وقبيلها، العباسية النهضة يف القدماء علوم نقل عىل الخلفاء حملت التي األسباب رأيت قد
الكتب نذكر أن علينا بقي املختلفة. األلسنة من ترجمتها يف اشتغلوا الذين ذكرنا وقد
تصعب كثرية وهي ذلك. بعد ألفوه فيما املسلمني علماء معول عليها وكان نقلت التي
اإلمكان. إليه يبلغ بما نكتفي أننا عىل منها، كثري وضياع أخبارها لتشتت بها اإلحاطة

باعتبار نقسمها عنها هي املنقولة واللغات الكتب تلك بموضوعات لإلحاطة وتسهيًال
والنبطية (السنسكريتية) والهندية والفارسية اليونانية وهي: عنها نقلت التي اللغات
املوضوعات باعتبار أقسام إىل لغة كل منقوالت ونقسم والقبطية. والالتينية والعربانية

املقام: يقتضيه ما عىل

ج٢. ١٤٠ األطباء طبقات 231
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اليونانية عن املنقولة الكتب (1-7)

والرياضيات والطب الفلسفة يف وأكثرها النهضة، تلك يف العربية إىل نقلوه ما أكثر هي
املؤلفني، باعتبار مرتبة حدة، عىل علم كل كتب وإليك الطبيعي. العلم وفروع والنجوم

نقله: الذي املرتجم اسم كتاب كل وبإزاء

واألدب الفلسفة كتب (أ)

أفالطون كتب

إسحاق. بن حنني نقله السياسة: كتاب (١)
عدي. بن يحيى نقله املناسبات: كتاب (٢)
ويحيى. حنني نقله النواميس: كتاب (٣)

حنني. وأصلحه البطريق ابن نقله طيماوس: كتاب (٤)
عدي. بن يحيى نقله أقرطن: إىل أفالطن كتاب (٥)

عدي. بن يحيى نقله التوحيد: كتاب (٦)
عدي. بن يحيى نقله واللذة: الحس كتاب (٧)

لوقا. بن قسطا نقله الهندسة: أصول كتاب (٨)

أرسطوطاليس كتب

إسحاق. بن حنني نقله املقوالت: أي قاطيغورياس، (١)
العربية. إىل وإسحاق الرسيانية إىل حنني نقله العبارة: كتاب (٢)

حنني. وأصلحه ثيادورس نقله القياس: تحليل (٣)
العربي. إىل ومتى الرسياني إىل إسحاق نقله الربهان: كتاب (٤)
العربي. إىل ويحيى الرسياني إىل إسحاق نقله الجدل: كتاب (٥)

الرسياني إىل برش وأبو ناعمة ابن نقله املموهة: الحكمة أو املغالطات كتاب (٦)
العربي. إىل ويحيى

هللا. عبد بن وإبراهيم إسحاق نقله الخطابة: كتاب (٧)
العربي. إىل الرسياني من برش أبو نقله الشعر: كتاب (٨)
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وابن وقسطا ويحيى وحنني الصابي روح أبو نقله الطبيعي: السماع كتاب (٩)
ناعمة.

حنني. وأصلحه البطريق ابن نقله والعالم: السماء كتاب (١٠)
العربي. إىل والدمشقي وإسحاق الرسياني إىل حنني نقله والفساد: الكون كتاب (١١)

ويحيى. برش أبو نقله العلوية: اآلثار كتاب (١٢)
العربي. إىل وإسحاق الرسياني إىل حنني نقله النفس: كتاب (١٣)

يونس. بن متى برش أبو نقله واملحسوس: الحس كتاب (١٤)
البطريق. ابن نقله الحيوان: كتاب (١٥)

ومتى. وحنني ويحيى إسحاق نقله اإللهيات: أو الحروف كتاب (١٦)
إسحاق. نقله األخالق: كتاب (١٧)

مطر. بن الحجاج نقله املرآة: كتاب (١٨)
مطر. بن الحجاج نقله أتولوجيا: كتاب (١٩)

كثاوفرسطسوديدوخس بعده، جاء من أو لبعضتالمذته وتعاليق رشوح أرسطو ولكتب
وتامسطيوس وأمونيوس الصوري، وفرفوريوس األفرودييس واإلسكندر برفلس
كلها خاصة. مؤلفات هؤالء ولبعض وغريهم. النحوي ويحيى وفلوطرخس ونيقوالوس
ذكرها، عن فأغضينا ناقلها يعلم ولم العربية إىل منها كثري نُقل وقد وفروعها، الفلسفة يف

الفهرست. صاحب ذكرها وقد
وهي واألدب، الفلسفة يف كتب بيانها اآلتي الطبية كتبه جملة يف لجالينوس وذكروا
توما نقله نفسه» عيوب املرء «تعريف وكتاب ثابت، ترجمة رأيًا» يعتقده ما «كتاب
نقله بأعدائهم» األخيار «انتفاع وكتاب حبيش، نقله «األخالق» وكتاب حنني، وأصلحه

… وغريها وعيىس، حبيش نقله يتحرك» ال األول و«املحرك حبيش،
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وفروعه الطب كتب (ب)

أبقراط كتب

العربية. إىل وعيىس وحبيش الرسيانية إىل حنني نقله أبقراط: عهد كتاب (١)
موىس. بن ملحمد حنني نقله الفصول: كتاب (٢)
موىس. بن ملحمد حنني نقله الكرس: كتاب (٣)

يحيى. بن وعيىس حنني نقله املعرفة: تقدمة كتاب (٤)
يحيى. بن عيىس نقله الحادة: األمراض كتاب (٥)

يحيى. بن عيىس نقله أبيذيميا: كتاب (٦)
موىس. بن ألحمد يحيى بن عيىس نقله األخالط: كتاب (٧)

موىس. بن ملحمد حنني نقله قاطيطيون: كتاب (٨)
وحبيش. حنني نقله والهواء: املاء كتاب (٩)

وعيىس. حنني نقله اإلنسان: طبيعة كتاب (١٠)

جالينوس كتب

النبض، كتاب الصناعة، الفرق، كتاب وهي: عرش، الستة الكتب جالينوس كتب وأشهر
العلل الطبيعية، القوى املزاج، كتاب االسطقصات، الخمس، املقاالت األمراض، شفاء
البحران، الحميات، كتاب الكبري، النبض كتاب الباطنة، األعضاء علل تعرف واألمراض،
العربية إىل إسحاق بن حنني كلها نقلها وقد الربء، حيلة األصحاء، تدبري البحران، أيام
الربء، حيلة وكتاب األصحاء، تدبري وكتاب الكبري، النبض وكتاب الباطنة، العلل كتاب إال
أسماء مع أسماءها فإليك الطبية جالينوس كتب من بقي ما أما حبيش، نقلها فقد

ناقليها:

األعسم. حبيش نقله الكبري: الترشيح (١)
األعسم. حبيش نقله الترشيح: اختالف (٢)

األعسم. حبيش نقله الحي: الحيوان ترشيح (٣)
األعسم. حبيش نقله امليت: الحيوان ترشيح (٤)
األعسم. حبيش نقله بالترشيح: أبقراط علم (٥)
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األعسم. حبيش نقله النبض: إىل الحاجة (٦)
األعسم. حبيش نقله أرسطو: علوم (٧)
األعسم. حبيش نقله الرحم: ترشيح (٨)

األعسم. حبيش نقله وأفالطون: أبقراط آراء (٩)
األعسم. حبيش نقله العادات: (١٠)

األعسم. حبيش نقله البدن: خصب (١١)
األعسم. حبيش نقله املني: (١٢)

األعسم. حبيش نقله األعضاء: منافع (١٣)

األعسم. حبيش نقله األدوية: تركيب (١٤)
األعسم. حبيش نقله الصغرية: بالكرة الرياضة (١٥)
األعسم. حبيش نقله الكبرية: بالكرة الرياضة (١٦)
األعسم. حبيش نقله الطب: تعليم عىل الحث (١٧)

األعسم. حبيش نقله البدن: ومزاج النفس قوى (١٨)

حنني. وأصلحه إصطفان نقله الصدر: حركات (١٩)
حنني. وأصلحه إصطفان نقله النفس: علل (٢٠)

حنني. وأصلحه إصطفان نقله العضل: حركة (٢١)
حنني. وأصلحه إصطفان نقله النفس: إىل الحاجة (٢٢)

حنني. وأصلحه إصطفان نقله االمتالء: (٢٣)
حنني. وأصلحه إصطفان نقله والسوداء: املرة (٢٤)

حنني. نقله املجهولة: الحركات (٢٥)
حنني. نقله الصوت: علل (٢٦)

حنني. نقله الهيئات: أفضل (٢٧)
حنني. نقله املختلف: املزاج سوء (٢٨)

حنني. نقله املفردة: األدوية (٢٩)
حنني. نقله أشهر: لسبعة املولود (٣٠)

حنني. نقله التنفس: رداءة (٣١)
حنني. نقله الذبول: (٣٢)

حنني. نقله األغذية: قوى (٣٣)
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حنني. نقله امللطف: التدبري (٣٤)
حنني. نقله األمراض: مداواة (٣٥)

حنني. نقله الحادة: األمراض يف أبقراط (٣٦)
حنني. نقله تراسوبولوس: إىل (٣٧)

حنني. نقله والفيلسوف: الطبيب (٣٨)
حنني. نقله الصحية: أبقراط كتب (٣٩)

حنني. نقله الطبيب: محنة (٤٠)
وإسحاق. حنني نقله طيماوس: يف أفالطون (٤١)

عيىس. نقله املعرفة: تقدمة (٤٢)
وإصطفان. عيىس نقله الفصد: (٤٣)

الصلت. ابن نقله يرصخ: لصبي صفات (٤٤)
الصلت. ابن نقله األورام: (٤٥)

وحبيش. ثابت نقله الكيموس: (٤٦)
عيىس. نقله واألدواء: األدوية (٤٧)
البطريق. ابن نقله الرتياق: (٤٨)

وأما ناقليها، يذكر ولم الفهرست صاحب ذكرها وتوابعه الطب يف كتب وهناك
جالينوس، قبل كان أفسس أهل من لروفس كتابًا وعرشون بضعة فمنها مؤلفوها
األدوية كتاب وهي ألوريباسيوس، كتب بضعة ناقلوه ذكر ومما كلها. تنقل لم ولعلها
يحيى بن وعيىس حنني نقله مقالة السبعني وكتاب باسيل، بن إصطفان نقله املستعملة
حنني، نقله أرنافيس أبيه إىل وكتاب حنني، نقله اسطاث ابنه إىل وكتاب الرسيانية، إىل
العقاقري طلب يف لسياحته البالد يف السائح له ويقال — زربي العني َولِديسقوريدس
«الربسام» كتاب وإلسكندروس نقله. تاريخ سيأتي الحشائش يف كتاب — والحشائش

ناقلوه. يُعرف لم مما هؤالء وغري البطريق، ابن نقله

181



الثالث) (الجزء اإلسالمي التمدن تاريخ

العلوم وسائر والنجوم الرياضيات كتب (ج)

وامليكانيكيات، واملوسيقى والحساب والهندسة النجوم علم عىل ذلك يف النظر ويشتمل
فيها: الكالم خالصة وهاك

الهاروني نقلني: مطر بن الحجاج نقله الهندسة، أصول منها إقليدس: كتب (١)
الدمشقي، عثمان أبو ونقله قرة، بن ثابت وأصلحه حنني بن إسحاق ونقله واملأموني،
كتاب مرتجموها: يعرف لم التي إقليدس كتب ومن اآلن، إىل باقيًا الكتاب هذا يزال وال
القانون، وكتاب القسمة، وكتاب املوسيقى، وكتاب املناظر، اختالف وكتاب الظاهرات،

والخفة. الثقل وكتاب
لم عرشة وهي اليونان، آداب عن كالمنا يف ذكرها تقدم وقد أرخميدس: كتب (٢)

ناقلوها. يعرف
الخطوط وقطع السطوح قطع وكتاب املخروطات كتاب صاحب أبلونيوس: (٣)

ناقلوها. يعرف لم املماسة، والدوائر املحدودة والنسبة
العربية إىل نقله الهندسة، أصول وكتاب الكروية األشكال كتاب له مناالوس: (٤)

قرة. بن ثابت
وتفسريه نقله خرب تقدم وقد الشهري، املجسطي كتاب صاحب القلوذي: بطليموس (٥)
الصلت بن إبراهيم نقله األربعة، كتاب أيًضا ولبطليموس الربمكي. يحيى يد عىل
جيًدا. نقًال العربية إىل ثابت نقله األرض وصفة املعمور الجغرافيا وكتاب حنني، وأصلحه

ناقلوها. يعرف لم وغريها الجغرافية يف آخر كتابًا ١٥ ولبطليموس
يعرف لم األعداد، قسمة وكتاب بالحدود، ويعرف الجرب صناعة كتاب له أبرخس: (٦)

ناقلهما.
ناقله. يعرف لم الجرب صناعة كتاب له ذيوفنطس: (٧)

النديم ابن وذكرها ونحوها، واألزياج والهيئة الرياضيات يف عديدة كتب وهناك
جرم وكتاب البطريق، ألبيون املسطح باألسطرالب العمل كتاب منها: ناقليها، يذكر ولم
بطليموس زيج جداول وكتاب الحلق، بذات العمل وكتاب ألرسطرخس، والقمر الشمس
ما غري اإلسكندري، لثاون وكلها — باألسطرالب العمل وكتاب املسري، بالقانون املعروف
ألصحابها إيرادها يف رغبة الفلسفة كتب ذكر أثناء يف الرياضية الكتب من ذكره تقدم
املوسيقى كتاب اليونانية عن املوسيقى كتب من املسلمني نقل وقد مؤلفاتهم، سائر مع
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ذكره، تقدم وقد إلقليدس املنسوب املوسيقى وكتاب الجهراسيني، لنيقوماخس الكبري
ألرسطكاس، اإليقاع وكتاب الريموس، وكتاب وغريه. لفيثاغورس املوسيقى يف ومقاالت

ملورطس. الزمري واألرغن البوقي باألرغن املسماة املصوتة اآلالت وكتاب
الحيل كتاب أرخميدس، كتب يف جاء ما غري امليكانيكيات، كتب من لهم ونقل
اآلالت وكتاب لبادروغوغيا، املياه استخراج وكتاب أليرن، األثقال شيل وكتاب الروحانية،

ملورطس. ميًال ستني عىل املصوتة

الفارسية عن املنقولة الكتب (2-7)

والسري واألخبار اآلداب قبيل من العباسية النهضة يف الفارسية عن املنقولة الكتب أكثر
ما أما وغريهم. التميمي زياد بن وعيل نوبخت آل نقله مما النجوم يف وبعضها واألشعار،

ناقليها: أسماء مع فهي العربية إىل املنقولة كتبهم من بقي

سالم. بن جبلة نقله وأسفنديار: رستم كتاب (١)
سالم. بن جبلة نقله شوس: بهرام كتاب (٢)

املقفع. بن هللا عبد نقله السري: يف خداينامه كتاب (٣)
املقفع. بن هللا عبد نقله نامه: آيني كتاب (٤)

املقفع. بن هللا عبد نقله ودمنة: كليلة كتاب (٥)
املقفع. بن هللا عبد نقله مزدك: كتاب (٦)

املقفع. بن هللا عبد نقله أنورشوان: سرية يف التاج كتاب (٧)
املقفع. بن هللا عبد نقله الكبري: األدب كتاب (٨)
املقفع. بن هللا عبد نقله الصغري: األدب كتاب (٩)

املقفع. بن هللا عبد نقله اليتيمة: كتاب (١٠)
ناقله. يذكر لم أفسانه: هزار كتاب (١١)

ناقله. يذكر لم أبرويز: مع شهريزاد كتاب (١٢)

ناقله. يذكر لم أنورشوان: الكارنامج كتاب (١٣)
ناقله. يذكر لم الذهب: والصنم دارا كتاب (١٤)

ناقله. يذكر لم ونريس: بهرام كتاب (١٥)
ناقله. يذكر لم هزاردستان: كتاب (١٦)
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ناقله. يذكر لم والثعلب: الدب كتاب (١٧)
الربمكي، جهم بن محمد أحدها ترجم — كتاب غري وهي الفرس: ملوك سري (١٨)
مطيار بن بهرام بن محمد واآلخر األصفهاني شاهويه بن زادويه ترجمه واآلخر

األصفهاني.232

التمدن نشوء بعد مؤلفاتهم من كان وإن الفرس، مرتجمات من ذكره يجب ومما
٣٨٤ه سنة الغزنوي محمود للسلطان الفردويس نظمها التي «شاهنامة» كتاب اإلسالمي،
القديم الفرس تاريخ تضمنت وقد هومريوس، إلياذة نسق عىل بيت ٦٠٠٠٠ نحو يف
أتم األيوبي عيىس املعظم للملك نثًرا األصبهاني البنداري عيل بن الفتح العربية إىل نقلها
تاريخية أخرى كتبًا الفارسية اللغة من نقلوا العرب أن ريب وال ٦٩٧ه233 سنة ترجمتها

ونحوها. القديمة باملذاهب يتعلق مما وخصوًصا وأدبية،

الهندية اللغة عن املنقولة الكتب (3-7)

والرياضيات والنجوم الطب كتب من كثريًا (السنسكريتية) الهندية اللغة عن العرب نقل
من إلينا يصل لم وإن كثرية عنها املنقولة الطبية والكتب والتواريخ. واألسمار والحساب
والتجار واألطباء العلماء محج العبايس الزهو إبان يف كانت بغداد ألنَّ القليل؛ إال أخبارها
يحيى بعث وقد إليها، الهند أطباء استقدام يف عناية للربامكة وكان امللل، كل من والسياح
وغريهم.234 وسندباز وقلريفل وبازيكر كمنكه منهم صالحة بضعة فاستقدم خالد بن
أو الصيدلة أو الطب أو األدب يف العبايس العرص بعد املسلمون كتبه مما ويظهر
سينا ابن قانون راجع األصل. هندية كتب عىل مصادرهم جملة يف اعتمدوا أنَّهم السري
األمراض بعض يذكرون فرتاهم الكربى، الطب كتب من غريهما أو للرازي امللكي أو مثًال
قرأت وإذا وكذا. بكذا يعالجونها أو وكذا كذا مثًال ونها يُسمُّ الهنود أنَّ إىل ويشريون
املهمة، األدب كتب من غريهما أو للطرطويش، امللوك رساج أو ربه عبد البن الفريد العقد

الهندستانية. اللغة يف شبيل رسائل 232

ج٢. ٤٧ الظنون كشف 233

ج١. ٤٠ والتبيني البيان 234
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كذا الهند كتاب «ويف قالوا: نحوها أو األخالق أو اآلداب بعض ذكروا إذا مؤلفيها رأيت
وكذا».

وفروعه الطب كتب (أ)

حوايل اشتهر أنه أصيبعة أبي البن األطباء طبقات كتاب يف جاء ا ممَّ نعلم أننا عىل
كنكه منهم وغريها، والفلسفة والنجوم الطب يف الهند علماء من جماعة العبايس العرص
وله الطب عن فضًال النجوم علم يف وخصوًصا وأكابرهم متقدميهم من وهو الهندي
القرانات وكتاب املواليد، أرسار وكتاب األعمار، يف النمودار كتاب منها كثرية، مؤلفات
يف وكتاب التوهم، يف وكتاب الكناش، مجرى يجري الطب يف وكتاب والصغري، الكبري
من كثري نقل وقد وغريهما، وباكهر صنجل أيًضا ومنهم القران. يف والدور العالم أحداث
بأن الفارسية، اللغة بواسطة أو رأًسا إما العربية، اللغة إىل والطب النجوم يف مؤلفاتهم
سريك كتاب منها العربي. إىل الفاريس من ينقل ثم الفاريس إىل الهندي من الكتاب ينقل
األدواء عالمات يف آخر وكتاب عيل، بن هللا عبد العربي إىل الفاريس من نقله وقد الهندي.
والهند الروم فيه اختلف فيما وكتاب بنقله. الربمكي خالد بن يحيى أمر عالجها ومعرفة

الطب. فروع يف أخرى وكتب األدوية وقوى والبارد الحار يف
بإشارة بغداد أتى وقد املرتجمني، بني ذكره املتقدم الهندي منكه مشاهريهم ومن
منكه وكان واسًعا. رزًقا الرشيد عليه فأجرى فشفاه الرشيد ملعالجة خالد بن يحيى
ذكره طويل حديث وله الفاريس، إىل الهندي من ينقل فكان أيًضا الفارسية يعرف
الرشيد أيام يف العراق جاء الهندي بهلة بن صالح ومنهم األطباء.235 طبقات صاحب
شيئًا نقلوا يكونوا لم فإذا به، واختلطوا يومئذ أطباءها وخالط واسعة شهرة ونال أيًضا

عنه. الهند آراء من شيئًا اقتباسهم من فالبد كتبه من
اللسان من نقله مقاالت خمس السموم يف كتاب وله شاناق، أيًضا مشاهريهم ومن
حاتم بأبي يعرف رجل إىل خالد بن يحيى وأوعز الهندي، منكه الفاريس إىل الهندي
مواله. الجوهري سعيد بن العباس يد عىل للمأمون نقل ثم العربية، إىل بنقله البلخي

أيًضا. العربية إىل نُقل املواليد يف كتاب الحكيم ولجودر

ج٢. ٣٣ األطباء طبقات 235
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غري العبايس العرص يف العرب لسان إىل الهندية من نُقلت التي الطبية الكتب ومن
ذكره.236 تقدم ما

منكه. نقله الطب: يف سرسد كتاب (١)
سليمان. بن إلسحاق منكه نقله الهند: عقاقري أسماء كتاب (٢)

دهن. ابن نقله الجامع: استانكر كتاب (٣)
دهن. ابن نقله النجح: صفوة كتاب (٤)

ناقله. يذكر لم العقاقري: يف الهند مخترص كتاب (٥)
ناقله. يذكر لم للهند: الحباىل عالجات كتاب (٦)

ناقله. يذكر لم النساء: عالجات يف الهندية روسا (٧)
ناقله. يذكر لم للهند: السكر كتاب (٨)

ناقله. يذكر لم والعلل: األمراض يف التوهم كتاب (٩)
ناقله. يذكر لم وسمومها: الحيات أجناس يف الهند رأي كتاب (١٠)

والرياضيات النجوم كتب (ب)

تقدم، فيما السندهند خرب ذكرنا وقد كبري، شأن فللهند والكواكب الرياضيات يف أما
مذهبه. عىل وألفوا قلدوه وقد العرب عند النجوم علم يف تأثري الزيج هذا لنقل وكان
البغدادي هللا عبد بن وحبش الفزاري إبراهيم بن محمد املذهب هذا عىل ألف وممن
اإلسالم.238 يف أسطرالبًا عمل من أول والفزاري وغريهم237 الخوارزمي موىس بن ومحمد
يف إما كتبهم، وطالع إال النجوم علم يف التوسع أراد املسلمني فلكيي من فلكي من وما
آداب عىل واطالًعا ذلك يف عناية املسلمني وأكثر العربية. إىل ترجمتها يف أو الهندية اللغة
واطلع الهند بالد طاف فإنه ٤٤٠ه سنة املتوىف الِبريوني الريحان أبو وعلومهم الهند
املؤلفات من وله الخالية» القرون عن الباقية «اآلثار كتابه ألف ثم وآدابهم علومهم عىل

.٣٠٣ الفهرست 236
(خط). الحكماء تراجم 237

.٢٧٣ الفهرست 238
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ذكره ومما نقًدا، أو تصحيًحا أو ترجمة إما الهند علوم يف كثري ومنها بالعرشات، يعد ما
قوله: الصدد هذا يف ألفها التي كتبه من

حساب يف الهنود لخواطر املوجود جوامع سميته كتابًا السندهند يف وعملت
إذ بألفاظي وجعلته األركند زيج وهذبت ورقة. ٥٥٠ منه تم ما جاء التنجيم،
لحالها. مرتوكة فيها الهند وألفاظ مفهومة غري منه املوجودة الرتجمة كانت
عند الكسوفني بخيال وسميته واملتساويني، املتحدين املدارين يف كتابًا وعملت
وليس أزياجهم، من زيج منه يخلو ال بينهم فيما مشتهر معني وهو الهند
والهند السند بأرقام والعد الحساب يف تذكرة وعملت أصحابنا. عند بمعلوم
العرب رأي أنَّ يف وتذكرة الحساب، تعلم يف الهند رسوم وكيفية ورقة، ٣٠ يف
ما وترجمة الهند، راسكيات ويف فيها، الهند رأي من أصوب العدد مراتب يف
عند الزمان من اآلن تحصيل يف ومقالة الحساب، طرق من سدهاند إبرهم يف
يف ومقالة الهند. منجمي من الواردة املسائل عىل الجوابات يف ومقالة الهند.
للهند مقالة وهي باره كلب وترجمة العمر. استخراج يف الهند طريقة حكاية

العفونة. مجرى تجري التي األمراض يف

املسلمني وأنَّ وعلومها النجوم يف ورأي علم أهل الهنود أنَّ هذا من فيؤخذ ذلك، وغري
كثريًا. شيئًا عنهم نقلوا

األدب كتب (ج)

العربية، إىل نقل مما والخرافات واألسمار واملنطق والتاريخ األدب يف الهند كتب وأما
العربية إىل نقله وبعد تقدم، كما الفارسية طريق عن نقل وقد ودمنة كليلة كتاب فأولها
الحميد عبد بن إبان العربية يف نظمه وممن قبلهم. من الفرس نظمه كما شعًرا نظموه
سندباد كتاب (٣) الكبري. سندباد كتاب (٢) داود. بن وعيل الرقايش عفري بن الحق بن
الهند أدب كتاب (٧) مفرد. يوذاسف (٦) يوذاسف. كتاب (٥) البد. كتاب (٤) الصغري.
كتاب (١٠) آدم. هبوط قصة يف الهند كتاب (٩) الحكمة. يف هابل كتاب (٨) والصني.
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(١٣) الهند. منطق حدود كتاب (١٢) واملرأة. الرجل يف الهندي دبك كتاب (١١) طرق.
الحكمة.239 يف بيدبا كتاب (١٥) والسباح. القتال الهند ملك كتاب (١٤) ساديرم. كتاب
ومعناه (بيافر) الهندية يف اسمه املوسيقى يف كتاب الهنود من العرب نقله ومما

النغم.240 تأليف وجوامع األلحان أصول وفيه الحكمة ثمار

النبطية عن املنقولة الكتب (4-7)

طريق عن العربية إىل اليونانية من نقلت وطبية فلسفية كثرية كتبًا تقدم فيما رأيت قد
الباب بهذا املراد وإنما لذكرها. نتعرض فال عينها هي أو النبطية أخت الرسيانية اللغة
ولوال رأًسا العربية إىل ونقلت النبطية أو الكلدانية اللغة يف مكتوبة كانت التي الكتب
إىل نقله وقد بابه، يف فريد فإنه النبطية الفالحة كتاب الكتب تلك وأهم لضاعت. نقلها
معتمد وظل ٢٩١ه، سنة وحشية بابن املعروف النبطي املختار بن عيل بن أحمد العربية
لضاع العربية إىل نقله ولوال اإلفرنجية اللغات إىل نقل وقد بعيد، غري أمد إىل الزراعة أهل
الكتاب يميل وهو وحشية ابن قال فقد مقدمته، مطالعة من يؤخذ كما العالم وخرسه
كتب يف الكتاب هذا وجدت أني بني يا «اعلم ٣١٨ه: سنة الزيات بن محمد بن عيل عىل
وإصالح األرض فالحة كتاب العربية يف معناه يرتجم النبط) أو (الكلدان الكسدانيني
عليها، غرية أشد الكسدانيون هؤالء وكان عنها. اآلفات ودفع والثمار والشجر الزرع
املعرفة رزقني قد وجل عز هللا وكان بجهدهم. يخفنونه فكانوا الكتاب هذا يظهر لئال
عند الكتاب هذا وكان الوجه. بهذا الكتب من أردت ما إىل فوصلت ولسانهم، بلغتهم
له: وقلت عني الكتاب إخفاء يف لُْمتُه عليه اطلعت فلما علمه، عني فأخفى متميز رجل
ال بكتب اإلنسان يصنع وما ذكر. ألسالفك يبقى وال ومىض دثر العلم هذا أخفيت إن إنك
وأخَرج ذلك يف فصدَقني واملدر، الحجارة بمنزلة عنده فهي يقرأها؟ من يخيل وال يقرأها
يف البابيل دواناي كتاب نقلته كتاب أول فكان كتاب. بعد كتابًا أنقل فجعلت الكتب، إيلَّ
كتاب ونقلت املحل، عظيم كتاب وهو النجوم، حوادث عىل واألحكام الفلك أرسار معرفة
كتاب (٣) باألرسار. ويعرف الشياطني طرد كتاب (٢) إلخ»241 بتمامه هذا الفالحة

.٣٠٥ الفهرست 239
(خط). الحكماء تراجم 240

(خط). النبطية الفالحة كتاب 241
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كتاب (٦) النبط. مذهب عىل دوار كتاب (٥) الصغري. السحر كتاب (٤) الكبري. السحر
الكواكب. أرسار كتاب (٨) السحر. يف اإلشارة كتاب (٧) األصنام. يف الكلدانيني مذاهب
يف واملوت الحياة كتاب (١١) الطلسمات. يف كتاب (١٠) الصغري. الفالحة كتاب (٩)
(١٥) الطبيعة. كتاب (١٤) القرابني. كتاب (١٣) األصنام. كتاب (١٢) األمراض. عالج

وحشية.242 ابن نقل من وأكثرها األسماء كتاب
القدماء. الكلدان وأخبار الدين كتب من نقله من بد ال ما غري

والقبطية والالتينية العربانية عن املنقولة الكتب (5-7)

نقل قد كتبهم من وغريه التلمود يف املدونة وآدابهم اليهود تعاليم من كثريًا أنَّ ريب ال
شفاًها ينقلونها كانوا ألنَّهم ترجمة؛ بصفة مدونًا منها شيئًا نرى ال كنا وإن العربية، إىل
خربه إلينا وصل ما وأما وضاع. شيئًا منها دونوا وربما تقدم، ما عىل وغريهم للصحابة
٣٣٠ه سنة املتوىف الفيومي سعيد نقلها التوراة، أسفار فرتجمة العربانية عن املنقول من
وتفاسري رشوح أيًضا وله خربه، إلينا وصل مما العربية إىل التوراة نقل من أقدم وهو

عليها.243
تحوي كانت ألنَّها الالتينية؛ عن الكتب بعض العربية إىل نقل قد يكون أن يبعد وال
ذكر األخبار نقلة فات وربما وغريها، والرشعية والتاريخية الفلسفية العلوم من كثريًا
اللغة غري يعرف ال البطريق بن يحيى أنَّ املرتجمني جملة يف رأينا وقد عنها. نقل ما

الالتينية. عن ترجمها أنَّه فالظاهر كتب، عدة ترجم وأنَّه الالتينية
من كثريًا نقلوا أنَّهم يف نشك فال رأًسا عنها العرب ينقل لم فإذا القبطية وأما
مما وغريها القديمة الكيمياء صناعة وخصوًصا اليونانية، اللغة بواسطة املرصيني علوم
بن خالد بأمر مًعا واليوناني القبطي عن نقلت فقد الكيمياء وأما املرصيون، فيه برع

يزيد.244

.٣١٢ الفهرست 242
.٢٣ الفهرست 243
.٢٤٢ الفهرست 244
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الخالصة (8)

والفلسفة العلم من معروًفا كان ما معظم لسانهم إىل نقلوا املسلمني فإنَّ الجملة ويف
ولم العهد، ذلك يف املتمدنة األمم سائر عند واألدبيات والرياضيات والنجوم والطب
أكثر كان وإن شيئًا، منه ينقلوا لم ذاك إذ املعروفة األمم ألسن من لسانًا يغادروا
فكان عندها، ما أحسن أمة كل من فأخذوا والهندية. والفارسية اليونانية عن نقلهم
ويف اليونان، عىل والنجوم واملنطق واملوسيقى والهندسة والطب الفلسفة يف اعتمادهم
(الهندي) الطب ويف الفرس، عىل واملوسيقى والتاريخ والحكم واآلداب والسري النجوم
الكيمياء ويف والكلدان، األنباط عىل والطالسم والسحر والتنجيم والزراعة الفالحة ويف
والفرس واملرصيني والبابليني اآلشوريني علوم أهم َوِرثُوا فكأنَّهم املرصيني، عىل والترشيح
اإلسالمي التمدن علوم منه واستخرجوا وعجنوه كله ذلك مزجوا وقد واليونان، والهنود

(الدخيلة).
لم اليونان، عن نقلوه ما كثرة مع العرب، أنَّ النقل ذلك أمر من نالحظه ومما
عند يقابلها ما نقلوا أنَّهم مع الشعر، أو األدبية أو التاريخية كتبهم من ليشء يتعرضوا
وترجموا ملوكهم وأخبار الفرس تواريخ من صالحة جملة نقلوا فقد والهنود، الفرس
إلياذة وال إسرتابون، جغرافية وال هريودتس، تاريخ ينقلوا لم ولكنهم الشاهنامة.
رغبتهم النقل عىل املسلمني بعث ما أكثر أنَّ ذلك يف والسبب أوديسته. وال هومريوس
فقد واآلداب التواريخ وأما بيانها. تقدم ألسباب واملنطق، والنجوم والطب الفلسفة يف
جريانهم. أو أسالفهم مآثر إظهار يف حبٍّا أنفسهم، عند من غالبًا ينقلونها الرتاجمة كان
الرسيان الرتاجمة فعل وكذلك وآدابهم، الفرس تواريخ من شيئًا نقلوا الفرس فاملرتجمون
اليونان من واحد املرتجمني أولئك يف كان فلو الهنود. الرتاجمة وكذلك أجدادهم بآداب

وأشعارها. أمتهم تواريخ من كثريًا لنقلوا
واألصنام اآللهة ذكر العربية إىل اإللياذة نقل من منعهم ما جملة من أنَّ ريب وال

نقلها. من يمنعهم فلم ذلك من كثريًا أيًضا الشاهنامة يف ولكنَّ فيها،
لم ما القرن وبعض قرن يف األمم تلك علوم من نقلوا العرب أنَّ أيًضا ويالحظ
تمدنهم أسباب أكثر يف املسلمني شأن وذلك قرون، عدة يف بعضه الرومان يستطع

العجيب.
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املسلمني غري للعلماء الخلفاء محاسبة (1-8)

تلك يف ترجم ما وكثرة العباسية، النهضة يف العلم نضج رسعة يف الفعالة العوامل ومن
يف وغاٍل مرتخص كل يبذلون كانوا النهضة تلك أصحاب الخلفاء أنَّ القصرية، املدة
عن النظر بقطع واملحاسنة، واإلكرام بالبذل وغريهم النَقلة بون ويُرغِّ الكتب، نقل سبيل
والسامري والصابئ واليهودي النرصاني فيهم كان وقد أنسابهم، أو نحلهم أو مللهم
مثاًال يكون أن يصح مما واإلكرام، بالرفق كافة يعاملونهم الخلفاء فكان واملجويس.

العصور. كل يف األمور لوالة وقدوة والحرية لالعتدال
له يحرضوا أن أمر أنَّه بختيشوع245 بن جورجيس لطبيبه املنصور إكرام من بلغ
بغداد، يف إقامته أثر عىل يتغري وجهه رأى أنَّه وذلك اإلسالم. يف محّرم وهو املرشوب
مما منعته قد أتكون … وجهه تغري قد الرجل هذا «أرى الربيع: لحاجبه املنصور فقال
فأجابه مرشوبًا» الدار هذه إىل يدخل أن له نأذن «لم الربيع: قال عادته؟» عىل يرشبه
يريده». ما كل املرشوب من تحرضه حتى بنفسك تميض أن بد «ال وقال: بقبيح املنصور
ذلك وكان الجيد246 الرشاب من أمكنه ما غاية إليه منها وحمل قطربل إىل الربيع فمىض
أهل طلب فلما األمور. أهم يف بعضهم يستشري كان حتى أطبائه، أكثر مع املنصور شأن
شحاثا بن فرات اسمه يهودي طبيب أطبائه من كان املهدي البنه البيعة عقد خراسان

يراه. بما عليه فأشار فرات؟» يا تقول «ما املنصور: له فقال حاًرضا، وكان
املوقف يف وهو له دعا أنَّه بختيشوع بن جربيل لطبيبه الرشيد إكرام من وبلغ
«نعم، فقال: « يٌّ ذمِّ سيَدنا، «يا وقالوا: ذلك هاشم بنو عليه فأنكر كثريًا، دعاء بمكة
فقالوا: وبقائه» بصالحه فصالحهم بي، املسلمني وصالح به، وقوامه بدني صالح ولكن
يذكر. أن من أشهر العلماء وإكرامه فلطفه املأمون أما املؤمنني!»247 أمري يا «صدقت

مهام يف ويستشريونهم دورهم، يف أطبائهم أيدي يطلقون الخلفاء كان ما وكثريًا
استطب قد املعتصم فكان عنهم. التوقيع كلفوهم وربما والسياسية، اإلدارية أمورهم
كتاب الخليفة إىل ورد إذا كان أنَّه إياه إكرامه من وبلغ النرصاني، بنان بن سلمويه

جربئيل. بن جورجيس أيًضا ويقال 245

ج١. ١٣٤ األطباء طبقات 246

ج١. ١٣٠ األطباء طبقات 247
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عىل يَِرُد كان ما وكل بخطه. عنه يوقع أن أمره حاًرضا، سلمويه وكان توقيًعا، يقتيض
شأن كان وكذلك سلمويه. فبخط الخليفة من توقيع أو أمر خروج من والقواد األمراء
إبراهيم أخاه وىل أنه لسلمويه املعتصم إكرام أدلة ومن املعتضد248 مع ديلم بن داود
مثل عنده أحد يكن ولم الخليفة، خاتم مع وخاتمه البالد يف األموال بيوت خزن بنان بن
أو الفصح قرب إذا وكان «أبي» سلمويه يدعو املعتصم وكان املنزلة. يف وأخيه سلمويه
ويتقرب، كنيستها يف ليقيم القادسية بلده إىل بالذهاب له أذن النصارى أعياد من غريه
وقال عنده وبكى املعتصم عاده سلمويه اعتل وملا والبخور. واملسك باألكسية ويزوده
سلمويه مات فلما ماسويه. بن بيوحنا عليه فأشار يصلحني؟» بما بعدك عيلّ «تشري له:
عليه ويصىل الدار جنازته تحرض بأن وأمر موته، يوم الطعام أكل من املعتصم امتنع
يف ويباهي يبرصهم بحيث وهو ففعلوا الكامل، النصارى زي عىل والبخور بالشمع

كرامته249
إليهم، واإلحسان وتقديمهم األطباء إكرام يف وغريهم واملهتدي املتوكل كان وكذلك
الطبيب جلس وربما السدة.250 عىل معه جلسوا الخليفة مجلس حرضوا إذا وكانوا
وكان باهلل.251 املعتضد مع الصابي قرة بن ثابت شأن كان كما وقوف، واألمراء والوزراء
ويماجنونهم، يمازحونهم الخلفاء وكان والوزراء. األمراء مواكب مثل ركبوا إذا مواكبهم
ويختارون أبدانهم، يصلح مما إليه يحتاجون فيما للنظر عليهم يدخل من أول وهم
ولم فعل فإذا طبيبه، بإذن إال دواء يتناول الخليفة يكن ولم املناسبة. األطعمة لهم
بغري احتجم املتوكل أن ذكروا السرتضائه. واضطر الطبيب غضب عليه جر يستأذنه
آالف بثالثة غضبه الخليفة فافتدى إرسائيل فغضب الطيفوري، بن إرسائيل طبيبه إذن
يدخل من أول الكحال جربائيل وكان درهم252 ٥٠٠٠٠ السنة يف تغل وضيعة دينار
مثل فعل قائلته من انتبه فإذا عينيه، ويكحل أجفانه فيغسل الصالة، بعد املأمون عىل

ذلك.253

ج١. ٢٣٤ األطباء طبقات 248

ج١. ١٦٥ األطباء طبقات 249

.٢٤٩ الفرج أبو 250
ج١. ٢١٦ األطباء طبقات 251

ج١. ١٥٧ األطباء طبقات 252

ج١. ١٧١ األطباء طبقات 253
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ذلك يف الخلفاء دور يف وخصوًصا ويكرمه، بطبيبه اإلنسان يأنس أن وطبيعي
يقتلوا أن مطالبهم نيل إىل الطرق أقرب ومن كثريون بالخالفة واملطالبون العرص،
الروم. ملوك من ذلك يخافون كانوا ما وكثريًا الطبيب. عىل هني وذلك بالسم، الخليفة
يبذلون فكانوا منصب، أو مال يف طمًعا ذلك األطباء يفعل أن يخافون الخلفاء فكان
وسالمة أمانتهم يمتحنون كانوا ما وكثريًا وقلوبهم. وعيونهم جيوبهم يمألوا أن يف الجهد
وقد يستطبه أن أراد ملا إسحاق بن بحنني املتوكل فعل كما لهم، التسليم قبل ذمتهم
عليه وخلع جاريًا له وقرر سنيٍّا إقطاًعا أقطعه حرض فلما إليه فبعث نفسه، عىل خافه
تعلمت «ما حنني: فقال ا» رسٍّ قتله نريد عدوٍّا يقتل دواء يل تصف أن «أريد له: قال ثم
أميض أن أحب فإن غريها، مني يطلب املؤمنني أمري أنَّ علمت وال النافعة، األدوية غري
القالع بعض يف وحبسه وهدده رغبه ثم بنا». يطول يشء «هذا فقال: فعلت» وأتعلم
رب «يل فقال: بالقتل وهدده ونطًعا سيًفا وأحرض القول عليه وأعاد أحرضه ثم سنة،

امتحانه.254 أراد أنه وأخربه املتوكل فتبسم العظيم» املوقف يف غًدا حقي يل يأخذ
التمسك غريهم أو النصارى أطبائهم عىل يوجبون الخلفاء كان السبب هذا ولنفس
قرة بن ثابت كان فقد أجلهم. من األديان تلك أهل ويكرمون دياناتهم255 بطقوس
وقلما السالم. مدينة يف للصابئة الرئاسة تجددت املعتضد عند حظوة نال فلما صابئيٍّا،
فهرب املذكور ثابت بن سنان باهلل القاهر أراد كما نادًرا، إال اإلسالم عىل يريدونهم كانوا
املسلمني، مع رمضان شهر يصومون كانوا ما كثريًا الصابئة أنَّ عىل منه. خوًفا أسلم ثم
فلما ذلك ومع الدولة، عز أيام يف املشهور الكاتب الصابي إسحاق أبو يفعل كان كما
الذي هو هذا والصابي بدينه. متمسًكا كان ألنه يفعل؛ لم اإلسالم عىل الدولة عز أراده

مطلعها:256 التي الدالية بقصيدته الريض الرشيف رثاه

ال��ن��ادي؟ ض��ي��اء خ��ب��ا ك��ي��ف أرأي��ت األع��واد ع��ل��ى ح��م��ل��وا م��ن أرأي��ت

التساهل أو التعصب أنَّ عىل ذلك ويدلك الرثاء. هذا من اإلسالم يف رشفه يمنعه ولم
كانت متعصبًا أو معتدًال األمري كان فإذا والنهي، األمر صاحب من مصدرهما يكون إنما

.٢٥١ الفرج أبو 254
ج١. ١٩٠ األطباء طبقات 255

ج١. ١٣ خلكان ابن 256
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الخصوص عىل شامًال العباسية النهضة عرص يف التساهل كان فقد ولذلك مثله. رعيته
عن العلم يأخذ أن يستنكف املسلم العالم يكن ولم والعلم. الوجاهة وأهل الخلفاء أهل
حران257 نصارى أحد عن بعضعلمه أخذ فقد الكبري الفيلسوف الفارابي حتى نرصاني،
فقيه عىل واإلنجيل التوراة قراءة من يستنكفون ال األخرى الجهة من النصارى وكان

مسلم.258
بن جربيل ثروة مراجعة ومن لشهرته، ذكره إىل حاجة فال لألطباء األمول بذل أما
األموال من يكسبونهم كانوا عما فضًال كفاية. الكتاب هذا من الثاني الجزء يف بختيشوع
يلقى أن بعد إال عمله إىل يخرج ال عمًال يتقلد من كل أن أمر املأمون فإن الرواتب، غري

فيه: شعر وللمأمون ويكرمه. جربيل طبيبه

ال��ع��ل��ة؟ ذوي يَ��ش��ف��ي م��ا ـ��ل ج��ب��ري��ـ ي��ا ط��ب��ك أف��ي
زل��ة259 وال ج��رم ب��ال ع��ق��ل��ي س��ب��ى ق��د غ��زال

هؤالء؟ ظل يف ويثمر ويزهر العلم يزهو ال فكيف
نهضت دولة كل تتناول كانت بل العباسية، بالنهضة خاصة املحاسنة تلك تكن ولم
والسامريني، واليهود النصارى من أطبائها أكثر كان بمرص الفاطمية فالدولة للعلم،
األموال، عليهم يغدقون فكانوا العباسية، الدولة يف األطباء منزلة عندهم لهم وكانت
الرشف، بألقاب ويلقبونهم ويكرمونهم ويستشريونهم واملناصب الوظائف ويولونهم
األمراء يُخاطبون كما ويخاطبونهم امللك260 ومعتمد الدولة وأمني الحكماء كسلطان
فاعتلَّ مقرش، بن منصور اسمه نرصانيٍّا الفاطمي باهلل العزيز طبيب كان والوزراء.
هللا «بسم يده بخط العزيز الخليفة إليه كتب تماثل ا فلمَّ الركوب، عن وتأخر الطبيب
وصلت عليه. النعمة وأتم الطيب، هللا سالم — هللا سلمه — طبيبنا عىل الرحيم. الرحمن
ما عندنا عدل لقد العظيم وهللا وبرئه، الطبيب عافية من هللا وهبه بما البشارة إلينا

ج٢. خلكان ابن 257
ج٢. ١٣٣ خلكان ابن 258

ج١. ١٣٨ األطباء طبقات 259

الحكماء. تراجم 260
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من عودك ما أفضل إىل وأعادك العثرة، هللا أقالك جسمنا. يف الصحة من نحن رزقناه
وقوته».261 بحوله العيش وخفض النفس وطيبة الجسم صحة

املستنرص الحكم أيام يف والعلماء لألطباء كان فقد األندلس، دولة يف ذلك نحو ويقال
للعلم محبٍّا الحكم كان فقد الخليفتني. بني ملشابهة املأمون أيام يف لهم كان النارصما بن
باختالف تختلف كانت العلماء هؤالء حال أنَّ عىل سيأتي. كما للكتب اًعا جمَّ والعلماء

العصور. واختالف الخلفاء

اإلسالمية اململكة يف الدخيلة العلوم انتشار (2-8)

بها. واالشتغال درسها يف املسلمون أخذ حتى العربية إىل تنقل الدخيلة العلوم تكد لم
نضج إذا حتى التعليق، أو الرشح أو التلخيص سبيل عىل الرأي بادئ يف اشتغالهم وكان
من التأليف يف املسلمون أخذ — اآلتية لألسباب — البالد يف العلوم وانترشت تمدنهم
يف االدخار إىل تحتاج إنما نقلية األولني القرنني يف العلوم كانت أن وبعد أنفسهم، عند
والتحليل والقياس النظر عمدتها عقلية بعدهما وما التاليني القرنني يف أصبحت الذاكرة،

والرتكيب.
يف العلم نقلة ومقر الفضل أهل ومنبت العلماء ومحج العلم كعبة بغداد وكانت
من واستكثر املعتصم توىل إذا حتى املأمون. أيام يف وخصوًصا العباسية، النهضة أثناء
املعتصم ولكن القلوب، وتباعدت الناس نفر بغداد ألهل اإلساءة منهم وظهرت األتراك،
ما نحو عىل بغداد فظلت الشيعة، وإكرام االعتزال يف املأمون أخيه مذهب عىل كان
يعقد وكان وسكناته، حركاته يف باملأمون يتشبه الواثق وكان املأمون. أيام يف عليه كانت
جميع يف والسمعية العقلية العلوم أنواع يف واملتكلمني الفقهاء بني للمباحثة مثله املجالس

الفروع.262
عن االنحراف شديد وكان املتوكل، جعفر أخوه خلفه ٢٣٣ه سنة الواثق تويف فلما
الناس ومنع املنازل من حوله وما عيل بن الحسني قرب بهدم أمر حتى واملعتزلة، الشيعة
ما وخالف ببغضه. اشتهر من يجالس وكان بعيل263 االستهزاء كثري وكان إتيانه، من

.٣١٦ الفرج أبو 261
ج٢. و٣٦٧ ٢٦١ املسعودي 262

ج٢. ٤٠ الفداء أبو 263
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عن ونهى القرآن، بخلق القول فأبطل االعتقاد، من والواثق واملعتصم املأمون عليه كان
والجماعة، السنة ونرص التقليد إىل بالرجوع وأمر عليه، وعاقب اآلراء، يف واملناظرة الجدل
الرشيد أيام يف رونقه بلغ أن بعد الكالم علم فانحط بالتحديث، واملحدثني الشيوخ وأمر
الرأي أصحاب عىل الوطأة شديد كان ألنَّه املتوكل؛ أيام يف التقهقر يف فأخذ وخلفائه،
فأهلك مناوأتهم، يف الخالفة توىل منذ وأخذ الدخيلة. العلوم وسائر الفلسفة وأصحاب
الشدائد منه الذمة أهل والقى وأهله، العلم وعادى مراتبهم وحط العلماء من جماعة
أنه العلم، خدمة عىل نقمته حوادث أشهر ومن وإهانتهم.264 وتذليلهم زيهم بتغيري
يعقوب يوسف أبا وقتل البحرين، إىل ونفاه ماله وقبض الطبيب بختيشوع عىل غضب
الكتَّاب، علية من وكان الراجحي مرصح بن عمر عىل وسخط السكيت265 بابن املعروف
آالف ستة فكان به صفع ما فأحىص يوم، كل يف يُصفع أن وأمر وجوهًرا ماًال منه وأخذ

صفعة.266
أحوال فاضطربت ابنه بتحريض رجاله قتله ٢٤٧ه، سنة مقتوًال املتوكل ومات
والعرب، الفرس من وأكثرهم العلم طلبة قلوب فنفرت األتراك، شأن واستفحل الخالفة
أكثر كان ولذلك وغربًا، رشًقا اإلسالمية اململكة أنحاء إىل رويًدا رويًدا بغداد من فتفرقوا
إنما — بعده فما للهجرة الرابع القرن يف العلم نضج بعد — العلماء من ظهر من
املنطق وأصحاب واملتكلمون واملهندسون والفالسفة األطباء وفيهم بغداد، خارج نبغوا

وغريهم. واللغويون والفقهاء
اإلسكندرية، يف — اإلسالم ظهور عند — والفلسفة والطبيعيات الطب مركز فكان
مركز وكان أنطاكية. إىل للهجرة األول القرن آخر يف العزيز عبد بن عمر أيام يف انتقل ثم
فلما الكوفة. إىل ومنها البرصة، إىل انتقل ثم املدينة، يف اإلسالم أول يف اإلسالمية العلوم
أم بغداد فأصبحت الدخيلة، العلوم إليها انضمت ثم العلوم، تلك إليها انتقلت بغداد بنيت
اضطربت فلما والنقلية. العقلية العلوم وسائر والطب والفلسفة واألدب العلم يف املدائن
اإلسالمية اململكة أنحاء يف الجديدة الدول نشأت ملا ثم املتوكل، أيام يف الخالفة أحوال
كثرية مراكز للعلم وأصبح العلماء تفرق االرتقاء، ناموس مقتىض عىل والتشعب بالتفرع

«خط». املشارقة تاريخ 264
ج٢. ٤٣ الفداء أبو 265
ج٢. ٢٦٩ املسعودي 266
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العجمي، العراق إىل أوًال بغداد من االنتقال وتدرج ببعض. عىل بعضها يتفاضل قد
واألندلس. املغرب من إليها وما القاهرة إىل ثم املرشق من النهر وراء وما فخراسان

املرشق دول ورثت ألنها والشعر؛ األدب إىل سواها من أسبق األندلس كانت وربما
كانت وإليها العلماء، ومجتمع اإلسالم قبة املروانية الدولة يف قرطبة فأصبحت ذلك، يف
لبغداد مدينة غريه ويف ذلك يف وهي الشعراء،267 ومناشدة الشعر رواية يف الرحلة
وعلون، زرقون يد عىل بغداد من إليها نقلت املوسيقى فإنَّ الدخيلة. العلوم يف وخصوًصا
األوسط الرحمن عبد عهد يف دخلتها فقد الفلسفة وأما هشام.268 بن الحكم أيام يف دخال
ثم املغرب فدخل الطب أما النارص269 بن الحكم أيام يف وازدهت للمأمون املعارص
الطب ونقل املغرب إىل ورحل بغداد من أصله عمران، بن إسحاق يد عىل األندلس
الدهر من حينًا زالوا ما ومرص األندلس أطباء أنَّ عىل الثالث. القرن أوائل يف معه270
فقد األندلس يهود حتى بغداد. إىل الدخيلة العلوم من وغريه الطب إتقان يف يرحلون

اإلسالم. بالد سائر يف ذلك نحو ويقال بغداد271 يهود من فقههم يستخرجون كانوا
ظهرت بغداد، يف العباسية النهضة خلفاء ألقاها التي العلم بذور فإنَّ وبالجملة
والشام مرص ويف النهر، وراء وما وأذربيجان وخوزستان والري خراسان يف ثمارها
من فيها وبما االستمرار، بقوة بالعلماء حافلة ذلك مع بغداد وظلت وغريها. واألندلس
عن فضًال املسلمني، العلم أهل من جماعة فيها فنبغ الخالفة. مركز وألنها الثروة أسباب

والرتجمة. التطبيب يف الخلفاء يخدمون كانوا الذين النصارى األطباء
كانوا النهضة، تلك بعد فيها نبغوا الذين املسلمني، غري العلماء أكثر أنَّ عىل
فالغالب املسلمون أما الخلفاء، لخدمة وغريها العراق جزيرة أنحاء من إليها يتقاطرون
تفرعت التي الجديدة الدول ملوك أكثر وأنَّ سيما وال العراق، خارج ظهورهم يكون أن
واستقدامهم العلم أهل ترغيب يف العباسية، النهضة بخلفاء اقتدوا العباسية الدولة من
الري، من فالرازي وغريها. وإصطخر ونيسابور ودمشق وغزنة القاهرة يف عواصمهم إىل

ج١. ٢١٧ الطيب نفح 267

ج٢. ٧٥٣ الطيب نفح 268
ج٢. ٦٢ األطباء طبقات 269

ج٢. ٣٦ األطباء طبقات 270

ج٢. ٥٠ األطباء طبقات 271
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جلجل وابن السند، بالد يف بريون من والبريوني تركستان، يف بخارى من سينا وابن
زهر آل وأقاربه الطبيب زهر وابن الفيلسوف باجة ابن وكذلك األندلس، أهل من النباتي

األندلس. من وكلهم النباتي الرومية وابن رشد وابن
فيها نبغ وقد والسامريني، واليهود النصارى من املشاهري أطبائها فأكثر مرص أما
والشيخ الشهري الطبيب رضوان بن وعيل والطبيعيات، الفلسفة أهل من الهيثم ابن
بن الدين وضياء الفيلسوف، الطبيب حليقة أبو الدين ورشيد األطباء، رئيس السديد
أبي بن املجد وأبو الفيلسوف، الفارابي منها نبغ فقد الشام أما الشهري. النباتي البيطار
عديد بعدد ناهيك الرحالة، البغدادي الدين وموفق السهروردي، الدين وشهاب الحكم،
يف نبغ ممن وغريهما والفلسفة الطب يف واألمراء الخلفاء خدموا الذين النصارى من

الشام.
والشعراء، واللغويني واملحدثني كالفقهاء اإلسالمية، العلوم علماء يف ذلك نحو ويقال
تدل وألقابهم خارجها، يف منهم كبرية جماعة ظهر فقد بهم آهلة بغداد بقاء مع فإنَّهم
والبلخي والفرغاني والسجستاني والنيسابوري والشريازي كالبخاري أماكنهم، عىل
والقرطبي والسيوطي والفيومي والدمشقي والحموي والفريوزابادي والخوارزمي

وغريهم. واإلشبييل

والعلم واألمراء الخلفاء (3-8)

بالعلم واألمراء الخلفاء اشتغال (أ)

طلبة من كانوا أنفسهم وهم وحاسنوهم، العلم بأهل واألمراء الخلفاء احتفى إذا غرو فال
ومن َخَدمته. وسعد العلم أيامه يف زها عامًلا األمري أو امللك كان وإذا ومريديه، العلم
يف الخلفاء كان ولذلك الرشعية، باألمور عامًلا الخليفة يكون أن اإلسالم يف الخالفة رشوط
وتطرقوا واملحدثني، الفقهاء ويقربون فيها للنظر املجالس يعقدون بها، عاملني الغالب
والعلم ببعض، بعضها العلوم تلك الرتباط والتاريخ، واللغة النحو يف الرغبة إىل ذلك من
الطبيعية العلوم أهل بهم وأحاط العراق، يف أقاموا فلما بعًضا. بعضه يطلب مرتابط
أنفسهم تاقت العلوم، تلك من يشء عىل واطلعوا والفرس، الرسيان من والنجوم والفلسفة
من فنبغ واألمراء، الخلفاء استنارة عىل باعثًا االشتغال ذلك وكان بها، واشتغلوا إليها
عن فضًال الطبيعي العلم أهل سلك يف انتظموا الخلفاء، من جماعة بعده فما العرص ذلك

األدبي.
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والفلسفة والنجوم واللغة بالرشع عامًلا كان فقد املأمون، العباس بني خلفاء وأعلم
يف األموي النارص بن املستنرص الحكم األخرى اإلسالمية الدول يف ويقابله واملنطق،
أما ٤١١ه) سنة (تويف مرص يف الفاطمي هللا بأمر والحاكم ٣٦٦ه) سنة (تويف األندلس
األقطار. من استجالبها يف األموال يبذل للكتب اًعا جمَّ العلم يف رغبته مع كان فقد الحكم
كان وكذلك سيأتي، كما مكتبة وأنشأ مرصًدا وبنى بالنجوم عامًلا كان فقد الحاكم وأما
كتب إليه وصلت من أول وهو ٢٣٨ه272 سنة املتوىف األندلس أمري األوسط الرحمن عبد
منه. عهده لقرب باملأمون اقتداء بها، وتظاهر عليها واطلع األندلس أمراء من الفلسفة
التظاهر عىل يجرس فال عرفها وإذا الفلسفة، يعرف الخلفاء من أحد يكن فلم قبلهما أما
بعد أما والرشيد. املنصور فعل كما بها، ويشتغلون النجوم يعرفون كانوا ولكنَّهم بها،

الطبيعي. والعلم بالفلسفة الخلفاء بعض تظاهر فقد العباسية النهضة
من الشعر بباب ذكرنا وقد منهما، وافر حظ للخلفاء فكان والشعر األدب أما
من العرب ومفاخرات املحادثة تعجبه السفاح كان فقد األدب أما منهم. به اشتغل
الهادي وكان فيها274 كتاب وله وآداب أخبار صاحب املنصور وكان واليمن273 نزار
البديع275 علم يف أَلَّف من أول املعتز وابن واألشعار. األخبار عليه يقصون األدباء يُجالس
يف حمدان بني يف ذلك نحو ويُقال والشعر. األدب أهل علية من كان املهدي بن وإبراهيم

بغداد. يف بويه وبني األندلس، يف عباد وبني حلب،
الوزراء ومن ويستوزرونهم. العلم أهل يقدمون األمراء أو الخلفاء هؤالء وكان
وكذلك بمرص، باهلل العزيز وزير كلس بن ويعقوب الرشيد، وزير خالد بن يحيى العلماء:

وغريها. العباسية الدولة يف الوزراء أكثر كان
عىل العلم وزها عرصه يف العلماء كثر إذا غرو فال العلم أهل من السلطان كان وإذا
إىل تتجه األفكار ألنَّ املطلق؛ الحكم يف وخصوًصا ملوكهم يريد ما عىل النَّاس ألنَّ يده؛
راغبًا السفاح «كان معقل: بن أسامة قال يرضيه. بما فيشتغلون املطلق الحاكم إرضاء
خطبة وألف رسالة ألف فحفظت عليها، ويثيبهم أهلها يصطنع والرسائل الخطب يف
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العرب وأيام واألخبار باألسمار معنيٍّا بعده املنصور وكان فنلتها، عنده للحظوة طلبًا
للقربى طلبًا حفظه إال األخبار أو األسمار من يشء يبق فلم عليها، ويجيزهم أهلها يدني
شعًرا وال نادًرا بيتًا تركت فما أهله، يستخلص بالشعر مغرًما الهادي موىس وكان منه،
يف امللوك رغبة غري اآلداب تعلم إىل أدعى شيئًا أَر ولم حفظته، إال سائًرا نسيبًا وال فاخًرا

عليها».276 وصالتهم أهلها

واألمراء للخلفاء الكتب تأليف (ب)

لم منه شيئًا وإحرازه العلم حبه لوال فاملأمون دولة. وكل عرص، كل يف الواقع هو وهذا
أمر الذي وهو واملحاورة، للمناظرة املجالس يعقد كان وقد الكتب، ترجمة عىل يقدم
أيامه يف العلم فزها األموال277 له وأطلق غرفة يف وأخاله النحو أصول بجمع الفراء
العلماء اجتمع إال للعلم محب ملك وال أمري من وما يُحبّها. كان ألنَّه الفلسفة؛ وخصوًصا
إسحاق بن فمحمد عليها. يجيزهم وهو العلم فروع من يحبه فيما الكتب له وألفوا حوله،
كتاب ألف بكار وابن الحرية278 يف وهو للمنصور املغازي كتاب ألف الشهري الراوية
املنصور باسم املنصوري كتاب ألف والرازي باهلل279 للموفق باملوفقيات املعروف األخبار
فقصدوه العلم، أهل إليه قرَّب السالم دار بويه بن الدولة عضد تََوىلَّ وملا إسحاق، بن
و«كتاب القراءات يف الحجة» و«كتاب النحو يف اإليضاح» «كتاب له وصنفوا بلد كل من
الطبيب هللا هبة بن وسعيد وغريها،280 الديلم تاريخ يف و«التاجي» الطب يف امللكي»
واألمراء، للوزراء الكتب يؤلفون وقد هللا،281 بأمر للمقتدي الطب يف املغني كتاب ألف
بن هللا عبيد بن جربيل وألف املسرتشد282 وزير ألنورشوان مقاماته الحريري ألف فقد
ألفوا كثريين ذلك عىل وقس له. ملحبته عباد بن الصاحب بلقب الكايف كتاب بختيشوع

للهمذاني. البلدان كتاب 276

.١٢٧ األدباء طبقات 277

ج١. ٤٨٣ خلكان ابن 278
ج٢. ٣٤١ املسعودي 279
ج٢. ١٢٨ الفداء أبو 280

ج١. ٢٥٥ األطباء طبقات 281

.٢٧٤ الفخري 282

200



اإلسالم بعد العرب علوم

الطمع ذلك من الغرض يكون أن والغالب الوجهاء. أو واألمراء الخلفاء بأسماء الكتب
كتاب عىل أثاب األندليس فاملنصور منها. كثريًا شيئًا ينالون وكانوا الوافرة، العطايا يف
الغزنوي محمود للسلطان الشاهنامة نظم والفردويس دينار283 آالف بخمسة النصوص

بيت. ٦٠٠٠٠ فبلغت ديناًرا بيت كل عىل يُعطيه أن عىل
فيها ينظرون كانوا وإنَّما اعتباًطا، الكتب تأليف عىل يجيزون يكونوا لم أنَّهم عىل
ألف الطبيب الرازي بكر فأبو مؤلفيها، عاقبوا وربما نبذوها نفًعا فيها يتوسموا لم فإذا
ولكنه دينار، بألف عليه فأجازه الكيمياء صناعة يف كتابًا املذكور إسحاق بن للمنصور
يرىض حكيًما أنَّ اعتقدت «ما املنصور: له قال ذلك عن عجز فلما فيه ما بإثبات طالبه
عىل كافأتك وقد بها. الناس قلوب يشغل الحكمة إىل ينسبها كتب يف الكذب بتخليد
يرضب أن أمر ثم الكذب!» تخليد عىل معاقبتك من بد وال دينار. بألف وتعبك قصدك

بغداد.284 إىل وأرجعه جهزه ثم يتقطع، حتى رأسه عىل بالكتاب
بأسمائهم، الكتب وتأليف العلماء بتقريب يتفاخرون والسالطني األمراء بعض وكان
كانوا فإنَّهم الطوائف. دول وقيام منها أمية بني دولة ذهاب بعد األندلس يف وخصوًصا
واألدباء العلماء يحارض أكثرهم وكان العلماء، وتنشيط العلم حب يف الخلفاء يقلدون
أن يتباهون وكانوا الرئاسة285 يف مباديه عند وخصوًصا ذلك عنه يشتهر أن ويحب
وكان الفالني. بامللك مختص الفالني والشاعر الفالني، امللك عند الفالني العالم إنَّ يقال
بمال إال امللك يمدح أن الشاعر أبى وربما ويستعزون، عليهم يدلون والشعراء العلماء
أن العالم عىل األمري يقرتح وقد يريدون، بما يسرتضونهم وامللوك سلًفا يشرتطه معني
اللغوي غالب بن تمام غالب أبا أنَّ ُحكي الكثري. باملال ولو يرىض فال باسمه كتابًا يؤلف
العامري مجاهد الجيش أبو إليه بعث اللغة يف كتابه ألف ملا ٤٣٦ه، سنة املتوىف القرطبي
يف فيزيد باسمه املذكور الكتاب يجعل أن عىل وكساء، ومركوبًا دينار ألف دانية ملك
«كتاب وقال: الدنانري فرد مجاهد» الجيش ألبي غالب أبو ألفه مما الكتاب «هذا آخره:
له؟» الفخر وأرصف غريي اسم صدره يف أجعل همتي فيه وأخلد الناس به لينتفع ألفته
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أن من حل يف «هو وقال: العطاء له وضاعف أنفته استحسن مجاهًدا هذا بلغ ا فلمَّ
غرضه».286 عن نصده ال فيه يذكرني

ال وأصدقائهم وإخوانهم ألبنائهم الكتب يُؤلِّفون كانوا العلماء بعض أنَّ عىل
حياة كتاب مقدمة يف جاء ما لطيف ومن ألنفسهم، يؤلفون وقد أجًرا، ذلك عىل يلتمسون

تأليفه». أحد يسألني لم الكتاب «هذا قوله: للدمريي الحيوان
إىل الخلفاء قصور من العلم، بأهل حافًال كان اإلسالمي التمدن أنَّ القول وجملة
للمناظرة املجالس يعقدون وكانوا الغناء. مجالس إىل والعامة األمراء ومنازل املساجد
وكانوا وغريه، الشعر ويف وجهاتها، تنوع عىل اآلداب ويف اختالفها، عىل العلوم يف
يعلِّمون وكانوا ورساريهم. وجواريهم ومماليكهم وإخوانهم أوالدهم عىل العلم يفرضون
النحو ويعلمونهن واألخبار األشعار ويروونهن القرآن ويحفظونهن ويثقفونهن الجواري
يحفظن جارية مائة األمني أم زبيدة عند كان وقد يتهادْونهن. ثم والغناء والعروض
فقد املخانيث حتى القراءة287 من النحل كدوي دوي قرصها من يسمع وكان القرآن،
الفتيان من جملة للهجرة الخامس القرن أوائل يف قرطبة يف وكان يؤدبونهم، كانوا

مؤلفات.288 فيه ولهم نصيب بأوفر األدب من أخذ ممن املخانيث
رشف املعظم فامللك املؤلفني، عن فضًال للمطالعني، األموال بذلهم ذلك من وأغرب
كتاب يحفظ من لكل فاشرتط األدب، رغاب من كان دمشق صاحب األيوبي عيىس الدين
يُسمح لم منقبة وهذه كبرية289 جماعة فحفظه وخلعة، دينار مائة للزمخرشي املفصل

بمثلها.
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واملؤلَّفات املؤلِّفون (4-8)

وكان مباحثهم، واتسعت مؤلفاتهم وتعددت املؤلفون كثر إذا هذه والحالة عجب فال
واليهود والروم والفرس العرب وفيهم والفقراء، واألغنياء والوزراء واألمراء امللوك منهم
أنحاء يف لإلسالم الخاضعة امللل من وغريهم والقبط، والديلم والرتك والهنود والرسيان
والهند النهر وراء وما وخراسان وفارس والعراق ومرص الشام يف يومئذ، املتمدن العالم
قريحة أنتجته ما كل يف البحث مؤلفاتهم حوت وقد وغريها. واألندلس املغرب ويف
والنقليات. والرياضيات والعقليات واإللهيات الطبيعيات من الزمان، ذلك إىل اإلنسان
ذكرها علم، خمسمائة عىل زادت حتى وتفرعها العلوم تشعب إىل الواسعة أبحاثهم ودعت
كاالقتصاد اإلسالم، قبل وجود له يكن لم ما ومنها العلوم، مفاتيح يف زاده طاشكربى
اإلسالمية العلوم غري والجغرافية. التاريخية، واملوسوعات التاريخ، وفلسفة السيايس،

املسلمني. وآداب العرب بلغة الخاصة
كثرتها عىل ويستدل األلوف، بعرشات تعد أصبحت حتى مؤلفاتهم تعددت وقد
بلغ فقد الظنون. كشف يف ما عىل للهجرة عرش الحادي القرن إىل خربها من بقي مما
منها خربه ضاع ما وغري والتعاليق، الرشوح غري ١٤٥٠١ هناك املذكورة املؤلفات عدد
يحرقه كان وما وغريها، اإلسالمية الفرق بني الداخلية الفتن أثناء يف املتوالية النكبات يف
ذهب حتى سيجيء. كما ألصحابها اضطهاًدا ومتعلقاتها، الفلسفة كتب من األمر والة

اليسري. النَّْزر إال منها يبَق ولم ألفوه أو ترجموه ما معظم
يؤيد ومما الباقي. أضعاف عىل يزيد املسلمني كتب من الضائع أنَّ عندنا ريب وال
يف ذكروا وغريهم، األثري وابن والطربي كاملسعودي القدماء. املؤلفني بعض أنَّ ذلك
يف أسماءها نجد وقلَّما عنها كتبهم نقلوا التي املؤلفات أسماء من كثريًا كتبهم مقدمات

الفهارس.
عبيدة أبي فمؤلفات األلف، إىل مئات بضع مؤلفاته بلغت من املسلمني املؤلفني ومن
مجلد، ٤٠٠ حزم ابن ومؤلفات ،٤٠٠ رسيج ابن ومؤلفات مختلفة، علوم يف مؤلف ٢٠٠

كتاب. مائة الفاضل القايض ومؤلفات
الرازي كمؤلفات املختلفة، املوضوعات يف العلماء من كثري مؤلفات ذلك عىل وقس
عالم حبيب بن امللك كعبد كتاب ألف بعضهم مؤلفات بلغت وقد سينا، وابن والسيوطي
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كل فبلغ عمره عىل وقسمت الحافظ العيني الدين جمال مؤلفات عدت وقد األندلس290
كراريس.291 تسع يوم

وخصوًصا املجلدات، عرشات من يتألف بعضها فإنَّ املؤلفات، تلك بضخامة ناهيك
البن دمشق وتاريخ مجلًدا، أربعون الجوزي ابن لسبط الزمان مرآة فكتاب التاريخ، كتب
عرشون واألغاني مجلًدا، ١٤ البغدادي للخطيب بغداد وتاريخ مجلًدا، ثمانون عساكر
النبات كتاب كرشح األدب كتب غري يف ذلك نحو ويُقال مجلًدا، ١٢ األثري وابن مجلًدا،
األحوال، باختالف يختلف املجلد وتقدير مجلًدا292 ستني بلغ فإنه الدينوري حنيفة ألبي
صفحة ٢٠٠ عن عبارة املجلد رأينا مجلدات إىل واألغاني األثري ابن تقسيم اعتربنا فإذا
اختلف وربما ورقات،293 عرش املجلد تقدير أنَّ النصوص بعض يف رأينا ولكننا فأكثر

املوضوعات. باختالف ذلك
يف الحاوية املوسوعات قبيل من تكون أْن عندهم الكربى املؤلفات يف والغالب
يحوي ولكنه الجغرافية، يف األصيل موضوعه ياقوت فمعجم يقاربه. وما موضوعها
ذات فوائد يشمل ولكنه الغناء يف واألغاني وأدبائه. اإلسالم علماء من كبرية جماعة تراجم
األدب، يف كتاب الفريد والعقد اإلسالم، وأوائل الجاهلية يف وآدابهم العرب تاريخ يف شأن
ذلك عىل وقس وغريها، والتاريخ واألخالق والعروض الشعر يف كثرية فوائد فيه ولكن
البن كالقانون الطبية الكتب القبيل هذا ومن املطولة. التواريخ أو الرتاجم كتب سائر
والباثولوجيا والفسيولوجيا كالترشيح الطب لفنون جامع قاموس عن عبارة فإنَّه سينا،
موضوعات الواحد الكتاب يجمع وقد الرازي. كتاب وكذلك وغريها، والصيدلة والنبات
شيئًا حوى ولكنه الحيوان علم موضوعه فإنَّ للدمريي، الحيوان حياة ككتاب متباعدة،
األدب يف كتاب والكشكول والنبات، والصيدلة والطب واألخالق واآلداب التاريخ من كثريًا
والنجوم واملنطق والهندسة كالجرب متناقضة، فنون يف وفصوًال مقاالت فيه ولكن والحكم

وغريها. والحديث والفقه والالهوت واألدب والتاريخ والفلسفة
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الدخيلة العلوم يف اإلسالم تأثري (9)

املسلمون عني اإلسالم، بالد يف الدخيلة العلوم وانترشت اإلسالمي التمدن نضج ملا
وارتقت فتنوعت جديدة، آراء فيها وأدخلوا أصحابها فاقوا جماعة منهم ونبغ بدرسها
فأصبحت األخرى، األمم علوم من مازجها وما اإلسالمية واآلداب اإلسالم اقتضاه ما عىل
اليونان، علوم اسرتجاع إىل أوربا أهل نهض فلما اإلسالمي. بالتمدن خاص شكل عىل
التمدن أثره فيما فلنبحث اإلسالمية. الصبغة وفيها العربية اللغة عن معظمها أخذوا

القديم. التمدن علوم يف اإلسالمي

اإلسالم يف الفلسفة (1-9)

الرشوح من اليونان عليها علقه وما وأرسطو، أفالطون كتب يف الفلسفة املسلمون قرأ
فبدأ واألخالق. واإللهيات والطبيعيات املنطق تشمل وهي اآلراء، من إليها وأضافوا
الكتابة إىل عمدوا ثم تلخيصها، أو رشحها يف أخذوا ثم الكتب، هذه بدرس أوًال املسلمون
دون الفلسفة يف منهم الواحد يشتغل أن ويندر أنفسهم،. عند من املوضوعات تلك يف
«إنَّ حنني: أقوال ومن بالعكس. أو والنجوم، الفلسفة دون الطب يف أو والنجوم، الطب

فيه. اشتغاله غلب بما العالم يلقبون كانوا لكنهم فيلسوًفا» يكون أن يجب الطبيب

الرشق يف املسلمون الفالسفة (أ)

وهو الِكندي، الصباح بن إسحاق بن يعقوب وأسبقهم وأشهرهم املسلمني فالسفة وأكرب
فيلسوف سموه ولذلك كندة بملوك نسبه ويتصل الفالسفة، من سواه دون األصل عربي
حتى بالعلوم االشتغال من يستنكفون اإلسالم صدر يف العرب كان أن فبعد العرب.
وفارس، مرص يف األقدمني علوم من عليه عثروا ما إبادة عىل عملوا أن وبعد اإلسالمية،
اشتغل من وأول الدخيلة. الفلسفية بالعلوم حتى االشتغال من يستنكفون ال أصبحوا
له وكانت املتوكل، إىل واملعتصم للمأمون معاًرصا الكندي كان ملوكهم. أبناء منهم بها
والهندسة واأللحان واملنطق والحساب والفلسفة الطب يف برع وقد سامية، منزلة عندهم
تآليفه يف وحذا غريه، فيلسوف املسلمني يف وليس نبغ وقد النجوم، وعلم األعداد وطبائع
الرتاجمة حذاق من يعد وكان لنفسه، نقلها عديدة ترجمات وله أرسطوطاليس، حذو
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كتبًا الدخيلة العلوم معظم يف الكندي ألف وقد بالرتجمة. يرتزق لم ألنَّه بينهم؛ يُذكر ولم
العلوم: باعتبار عددها وإليك الفهرست صاحب ذكرها كثرية،

كتابًا ٢٢ الفلسفة يف
كتابًا ١١ الحساب يف
كتابًا ١٩ النجوم يف
كتابًا ٢٣ الهندسة يف
كتابًا ١٦ الفلكيات يف
كتابًا ٢٢ الطب يف
كتابًا ١٧ الجدل يف
كتابًا ١٢ السياسة يف
كتابًا ١٤ األحداث يف
كتابًا ٣٣ إلخ الطبيعيات يف
كتب ٨ الكريات يف
كتب ٩ املنطق يف
كتب ٧ املوسيقى يف
كتب ١٠ األحكام يف
كتب ٥ النفس يف
كتب ٨ األبعاد يف
كتب ٥ املعرفة تقدمة يف

كتابًا ٢٣١ كله املجموع

كثري كان الرجل أنَّ أسمائها مراجعة من ويتضح ضاع. قد الكتب هذه وأكثر
حذوه. حذوا تالمذة وللكندي وخطأهم. أصحابها انتقد حتى العلوم، هذه يف التضلع

206



اإلسالم بعد العرب علوم

لكنه الرتك ببالد فاراب من أصله ٣٣٩ه، سنة املتوىف الفارابي نرص أبو ويليه
ما كل درس كامًال فيلسوًفا وكان فيها، واشتغل الشام يف نشأ وقد املنتسب294 فاريس
الفلسفة يف وتعمق املنطق، يف وخصوًصا منها كثري يف وفاقه العلوم، من الكندي درسه
لم موضوعات يف كتبًا وألف بها، االنتفاع وجوه التعليم وأفاد التعاليم، وأنحاء والتحليل
بقاموس أشبه وهو بأغراضها» والتعريف العلوم إحصاء «يف ككتابه إليها، أحد يسبقه
«السياسة وكتاب قبله، أحد فيه مذهبه يذهب لم العلوم موسوعات شكل عىل علمي
وقد مخرتعاتهم، من أنَّه الحديث التمدن أهل يزعم الذي السيايس االقتصاد وهو املدنية»
الفارابي وبرع مقدمته. يف خلدون ابن فيه كتب ثم سنة، ألف منذ الفارابي فيه كتب
سيأتي كما القانون واخرتع أحد، فيه يضاهيه ال أصبح حتى املوسيقى علم يف خصوًصا

الثاني.295 املعلم فسموه مصلح غري الرتجمات من بقي ما وأصلح املوسيقى، باب يف
سنة املتوىف سينا ابن الرئيس الشيخ املسلمني علماء من الفلسفة عليه غلبت وممن
حامد أبو ومنهم فقط، الفلسفة يف ٢٦ منها كتاب مائة نحو املؤلفات من وله ٤٢٨ه،
ظهروا الذين غري … التصوف إمام وهو ٥٠٥ه، سنة املتوىف اإلسالم حجة امللقب الغزايل
من وآرائهم ومؤلفاتهم الفالسفة ذكر يف اإلفاضة أنَّ عىل ذكرهم. وسيأتي األندلس، يف
من كان وما اإلسالم يف الفلسفة تاريخ عىل هنا فنقترص اللغة»، آداب «تاريخ متعلقات

والعلم. الدين يف تأثريها
بها، وأيدوه الكالم علم عليها بنوا أنهم اإلسالم يف الفلسفة تأثري من كان ما أهم
املسلمني يف الكالم علم واشتهر املذهبية، املجادالت من بينهم قام فيما حجتهم لتقوى
جملتهم ويف القوم، علية من جماعة به واشتهر املعتزلة، وخصوًصا درسه، عىل وعكفوا

وغريهم. والباقالني والزمخرشي املرتىض الرشيف
إليها االنتساب وكان بالكفر، متهمني أصحابها كان فقد ذاتها حد يف الفلسفة وأما
بدينه يُتَّهم — هللا سامحه — فالن «كان أقوالهم: ومن التعطيل، إىل لالنتساب مرادًفا
أيام يف حتى العامة، بني بغداد يف ذلك شاع وقد عليه»،296 غالبة العقلية العلوم لكون
حتى بذلك، يتظاهرون يكونوا لم ولكنهم الكافرين297 أمري بعضهم سماه ولذلك املأمون،

ج٢. ١٣٤ األطباء طبقات 294

ج١. ٤٤٨ الظنون كشف 295

ج٢. ١٣٤ خلكان ابن 296
.٥٤٦ اليعقوبي 297
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يتجنبون الفلسفة مريدو فأصبح املتوكل وتوىل والواثق، واملعتصم املأمون عرص ذهب
الجمعيات فألفوا ا رسٍّ فيها يشتغلون فكانوا بها كلفون وهم ينكرونها أو بها، الظهور

الغاية. لهذه الرسية

الصفا إخوان جمعية (ب)

القرن أواسط يف بغداد يف تألفت الصفا، إخوان جمعية الفلسفية الرسية جمعياتهم ومن
البستي معرش بن محمد سليمان أبو هم: خمسة أعضائها من وذكروا للهجرة، الرابع
والعويف، املهرجاني، أحمد وأبو الزنجاني، هارون بن عيل الحسن وأبو باملقديس، ويعرف
صار حتى أنواعها، عىل الفلسفة يف ويتباحثون ا رسٍّ يجتمعون وكانوا رفاعة298 بن وزيد
آراء عىل اطالعهم بعد املسلمني الفالسفة أبحاث خالصة هو خاص، مذهب فيها لهم
الرشيعة أن مذهبهم وأساس اإلسالم. يقتضيه ما عىل وتعديلها والهند، والفرس اليونان
إال وتطهريها غسلها إىل سبيل وال بالضالالت، واختلطت بالجهاالت تدنست اإلسالمية
انتظمت متى وأنَّه االجتهادية، واملصلحة االعتقادية للحكمة حاوية ألنَّها بالفلسفة،

الكمال. حصل فقد العربية والرشيعة اليونانية الفلسفة
وكتموا الصفا، إخوان رسائل سموها رسالة خمسني يف هذه فلسفتهم دونوا وقد
وتشمل: نضجها، إبان يف عليه كانت ما عىل اإلسالمية الفلسفة تمثل وهي أسماءهم.
وماهية والصورة، فالهيويل العالم، نضد إىل الكائنات وأصول املوجودات، مبادئ يف النظر
العلوية، واآلثار والفساد، والكون وتغرياته، األرض ووجه والسماء واألرض الطبيعة،
الحيوانات، وأوصاف النبات، وعلم املعادن، وتكوين النجوم، وعلم والعالم، والسماء
والعقل واملحسوس، والحاس الجسد، وتركيب بها، النفس رباط وكيفية النطفة ومسقط
واملنطق واملوسيقى، والهندسة وخواصه، والعدد والعملية، العلمية والصنائع واملعقول،
صغري، عالم واإلنسان كبري إنسان العالم وأنَّ العدد، وطبيعة األخالق، واختالف وفروعه،
واملعلوالت، والعلل الحركات، وأجناس والنشور، والبعث العشق وماهية واألدوار، واألكوار
أو فلسفي أو ريايض أو طبيعي علم كل ضمنوها فقد وبالجملة … والرسوم والحدود
الدكتور بعناية ليبسك يف مطبوعة الرسائل هذه خالصة أيدينا وبني عقيل. أو إلهي

(خط). الحكماء تراجم 298
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كتبوها أصحابها أنَّ فيها النظر إمعان من ويظهر كبرية. صفحة ٦٥٠ نحو يف ديرتييش
إىل الزمان هذا أهل يصل لم آراء ذلك جملة ويف الطويل. والنظر الدقيق البحث بعد
املودة بصدق وتعاونهم الصفا إخوان عرشة كيفية يف فصل الكتاب ذلك ويف منها. أحسن
وغري فيها اإلخوان قبول رشوط وذكروا الدين. يف التعاضد منها الغرض وأن والشفقة،

ذلك.
ويحملونها ويتدارسونها الرسائل هذه يتناقلون مجراهم جرى ومن املعتزلة وكان
يد عىل األندلس دخلت حتى كتابتها عىل سنة مائة تمِض ولم اإلسالم، بالد إىل ا رسٍّ معهم
للتبحر املرشق إىل رحل قرطبة، أهل من وهو الكرماني الرحمن عبد بن عمرو الحكم أبي
وهو املذكورة الرسائل معه حمل بالده إىل عاد فلما األندلسيني عادة جاري عىل العلم يف
العقول أصحاب تناولها حتى هناك انترشت أن لبثت فما األندلس299 أدخلها من أول

وتدبرها. درسها يف وأخذوا الباحثة

األندلس فالسفة (ج)

أخذ وقد تقدم، كما األوسط الرحمن عبد أيام يف األندلس دخلت قد الفالسفة وكانت
أبو وأولهم والنجوم، األوائل بعلوم اشتهروا جماعة فيهم وظهر منها، بيشء األندلسيون
للهجرة. الثالث القرن أواخر يف تُويف القبلة بصاحب املعروف أحمد بن مسلم عبيدة
القاسم وأبو ٣١٥ه، سنة املتوىف السمينة بابن املعروف القرطبي يحيى بن يحيى ثم
الرياضيني إمام كان قرطبة، أهل من املجريطي أو باملرجيطي املعروف أحمد بن مسلمة
املهندس السمح ابن أشهرهم جلة، تالمذة وأنجب ٣٩٨ه، سنة تويف باألندلس عرصه يف
األركان كتاب صاحب والزهراوي قرطبة، يف الرياضيات أستاذ الصفار وابن الغرناطي،
رحل فإنَّه ذكره، املتقدم الكرماني عمرو الحكم وأبو الربهان، طريق عىل املعامالت يف
الصفا إخوان برسائل رجع ثم والطب، الهندسة فيها وتعلم حران نزل حتى املرشق إىل

٤٥٨ه. سنة رسقسطة يف وتويف األندلس إىل
والهندسة والنجوم الرياضيات عىل األوائل علوم من اقترصوا إنَّما هؤالء أنَّ عىل
رسائل دخول بعد إال بها األندلس أهل يُعن فلم الحقيقي بمعناها الفلسفة أما ونحوها،

ج٢. ٤٠ األطباء طبقات 299
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فتداولها املرشق من الفلسفة كتب استجلب قد النارص بن املستنرص وكان الصفا، إخوان
باجة بن بكر أبو فنبغ الرسائل. تلك مطالعة بعد إال فيها ينبغوا لم ولكنَّهم النَّاس،
تالميذه ومن الصائغ، بابن ويعرف ٥٣٣ه، سنة املتوىف الشهري األندليس الفيلسوف
ابن أيًضا ونبغ ٥٩٥ه، سنة املتوىف القرطبي الفيلسوف رشد بن الوليد أبو القايض
اتخذه مما الفلسفة فروع يف الضافية املؤلفات ألفوا وقد وغريهما، هود وابن الطفيل

نهضتهم. أوائل يف لفلسفتهم قاعدة اإلفرنج
الحال هذه مثل يف شأنهم العامة، الحتقار عرضة كانوا الفالسفة أولئك أنَّ عىل
لتوطيد اسرتضائهم يف رغبة ذلك يف العامة يسايرون امللوك وكان العصور. سائر يف
هذا من الحوادث أشهر ومن واضطهدهم الفالسفة عىل نقم إال ملك من فما سلطانهم،
للهجرة، السادس القرن أواخر يف األندلس، صاحب عامر أبي بن املنصور نقمة القبيل
عبد وأبو الذهبي جعفر وأبو رشد ابن جملتهم ويف ونفاهم، الفالسفة اضطهد فإنه
بالده، يف والحكمة املنطق كتب من شيئًا يرتك ال أن وعزم وغريهم300 بجاية قايض هللا
فالن قيل كلما العامة وأصبح بها، املشتغلني عىل النكري وشدد النار يف بإحراقها فأمر
يف زل فإن أنفاسه، عليه وقيدت زنديق اسم عليه أطلقوا التنجيم أو الفلسفة يف يشتغل
وربما ا، رسٍّ الفلسفة يدرسون فكانوا الخاصة أما أحرقوه. أو بالحجارة رجموه شبهة
يحبها.301 نفسه هو ويكون العامة، قلوب من تقربًا الفالسفة بعض بقتل السلطان أمر

اإلسالم يف الطب (2-9)

اإلسالمي الطب (أ)

املسلمني ألنَّ اإلسالم؛ قبل املتمدنة األمم عند الطب علم إليه بلغ ما خالصة اإلسالمي الطب
ما عىل واطلعوا اليونان، أطباء من وغريهما وجالينوس أبقراط كتب لسانهم إىل نقلوا
إليهم ونقل القدماء، الكلدان طب ببقايا املمزوج اليوناني الطب من الرسيان عند كان
ممن الهنود طب عىل واطلعوا الفارسية، بصبغته اليونان طب جنديسابور مدرسة أطباء
اإلسالم. يف وتنُوقل الجاهلية أيام يف العرب عند كان ما غري أطبائهم، من بغداد جاءوا

ج٢. ٧٦ األطباء طبقات 300

.١٠٤ الطيب نفح 301

210



اإلسالم بعد العرب علوم

نضج بعد تمثل الذي اإلسالمي، الطب تألف وتمازجها العنارص هذه تفاعل ومن
للملك ألفه العرب، جالينوس امللقب الرازي بكر ألبي امللوكي) (أو امللكي الكتاب يف العلم
يف ومداواتها األمراض ذكر من متفرًقا وجده ما كل فيه وجمع بويه بن الدولة عضد
والفلسفة الطب كتب من وللرازي للهجرة، الرابع القرن أواسط يف زمانه إىل القدماء كتب

كبري. يشء وغريهما
وهو سينا، البن القانون ظهر حتى امللوكي الكتاب عىل يُعولون الناس زال وما
وقد والصيدلة، الطب يف قاموس أنه علمت صفحاته قلبت وإذا اليوم، إىل ومشهور منشور
ومعالجتها األمراض يف والعرب والفرس والهنود والكلدان اليونان أبحاث خالصة جمع
يف تقرأ ألنَّك البعض؛ توهم كما فقط اليونان طب هو وليس وخصائصها. والعقاقري
طبهم من ذكره ومما واستحسانها. وانتقاضها الهنود آلراء تفصيًال منه كثرية أماكن
اللبن أكل أنَّ آرائهم ومن منها،302 كل وخصائص وأشكاله العلق أنواع وصفوا أنهم مثًال
مع ماست يؤكل ال أْن وقولهم: الجذام. منها أمراًضا يُورث السمك مع أو الحوامض مع
بالعقاقري ناهيك ذلك303 نحو أو بلبن أرز عىل سويق وال الطري لحوم مع وال الفجل

أصلها. عىل أسماؤها تدل التي الهندية
كتاب األخرية نهضتهم يف اإلفرنج منها استفاد التي اإلسالمية الطبية الكتب ومن
من األندليس الزهراوي عباس بن خلف القاسم ألبي التأليف» عن عجز ملن «الترصيف
الجراحي، بالقسم سواه عن ويمتاز الطب يف قاموس وهو للهجرة، الخامس القرن أهل
القرن أواسط يف الفيلسوف رشد البن ألفه األندليس زهر بن امللك لعبد التيسري وكتاب

هنا. لذكرها محل ال كثرية وكتبهم كثريون، املسلمني وأطباء للهجرة، السادس

املسلمون األطباء (ب)

النهضة انقضاء إىل الطبية الكتب ترجمة بعد نبغوا الذين املسلمني األطباء أحصينا ولو
املؤلفني عدد لزاد قرون، أربعة أو ثالثة أثناء يف أي التقهقر، عرص وابتداء العباسية
الدخيلة العلوم بسائر اشتغلوا وأكثرهم مئات، بضع عىل أسماؤهم إلينا بلغت ممن منهم

ج١. ١٠٧ القانون 302
ج١. ٨٤ القانون 303
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وتراجم أصيبعة، أبي البن األطباء طبقات يف مفصًال ذلك وترى العديدة، الكتب وألفوا
فمما اإلطالق عىل األطباء عدد أما وغريها. الظنون كشف وكتاب القفطي، البن الحكماء
كثريًا كان أنَّه القرائن بعض من يستدل وإنَّما الزمان، مع ذلك لضياع حرصه يمكن ال
للهجرة الرابع القرن أول يف باهلل املقتدر زمن يف وحدها بغداد أطباء أحصوا فقد ا. جدٍّ
عن استغنى من سوى التطبيب، يف اإلذن لنيل االمتحان إىل احتاجوا طبيبًا ٨٦٠ فبلغ
ذلك مجموع يكون أن يمكن فال الخليفة304 خدمة يف كان من وسوى لشهرته االمتحان
يف فقط، النصارى أطباء عدد وبلغ واحدة. مدينة يف متعارصين طبيب ألف من أقل كله
جلس إذا الدولة سيف وكان طبيبًا.305 ٥٦ للهجرة الثالث القرن بأواسط املتوكل خدمة
يأخذ ومن علمني، لتعاطيه رزقني يأخذ من ومنهم طبيبًا، ٢٤ معه حرض املائدة عىل

علوم.306 ثالثة لتعاطيه أرزاق ثالثة
الكفاءة فيه يرى من ويجيز يمتحنهم رئيس وعليهم نظام عندهم لألطباء وكان
مرص. يف الدخوار الدين ومهذب بغداد يف ثابت بن سنان الرؤساء هؤالء وأشهر للتطبيب،
أولو اضطر حتى األدوية يف الغش وتفىش كثاًرا، كانوا فقد الصيادلة، يف ذلك نحو ويقال
ونفي الصناعة يحسنون الذين إىل املنشورات أو اإلجازات وإعطاء امتحانهم إىل األمر
حديث يف به الطيفوري بن زكريا وكَّل فقد بغداد، يف األفشني ذلك فعل من وأول اآلخرين.
أسفاره يف يرافقه بالجند خاص هو من الصيادلة أو األطباء من وكان ذكره307 يطول
باملرتزقني. ويعرفون خاصة رواتب ولهؤالء واألمراء، بالخلفاء خاص هو من ومنهم

مرتزقني. غري وهم العامة يطببون من ومنهم
والفاصد والجرَّاح إجماله عىل الطبيب وفيهم وأصناًفا، طبقات األطباء وكان
نحو عىل فقط. املجانني يُطبب أو فقط واملحاظي النساء يعالج ومن واألسناني، ال والكحَّ
لتعرضهم سواها يف منهم أكثر مرص يف الكحالون وكان األيام. هذه يف اإلخصائيني األطباء
اليوم. الكرتكتا عملية نحو عىل العني بقدح األزرق املاء يُعالجون وكانوا العني، ألمراض
زهر بن الحفيد أخت منهن الطب، بصناعة اشتهرن النساء من جماعة ونبغ
النساء، بمداواة جيدة خربة ولهما الطب بصناعة عاملتني كانتا فقد وابنتها، األندليس

ج١. ٢٢٢ األطباء طبقات 304

ج١. ١٩٢ األطباء طبقات 305

ج٢. ١٤٠ األطباء طبقات 306
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واشتهرت سواهما308 املنصور يقبل وال وأهله األندليس املنصور نساء عىل تدخالن وكانتا
الطبية باألعمال عاملة كانت أود، بني طبيبة زينب اسمها امرأة بالشام أمية بني أيام يف
الدينورية كشهدة واألدب، بالعلم منهن اشتهر عمن فضًال بالجراحة309 العني ومداواة

وغريهما. الدمشقية اللوز دهني وبنت
فيأتي النبض، وجس البول فحص عىل مقصوًرا عندهم الطبي الفحص وكان
ثم فيها فينظر الطبيب إىل فيسلمها البول، زجاجة أي املاء، قارورة ومعه املريض
وعند النبض يجس ثم فيها، السكر أو القوابض أو الحوامض وجود ليتحقق يذوقها،
مزاج عىل والبول القلب، مزاج عىل يدل النبض أنَّ العتقادهم املريض، حال يف يحكم ذلك
عليه يعول مما تزال ال الطريقة هذه فإنَّ اعتقادهم من يكن ومهما األخالط، وحال الكبد

اليوم. إىل األطباء

الطب يف املسلمون أحدثه الذي ما (ج)

املبتكرة، اآلراء أو الجديدة االخرتاعات من الطب يف املسلمون أحدثه فيما النظر علينا بقي
إنَّ باالختصار: نقول أننا عىل املكان، هذا يسعه ال طويًال درًسا يستلزم ذلك يف والحكم
وأضافوا تقدم، كما والعرب والكلدان والهنود والفرس اليونان طب بني جمعوا املسلمني
الطبية، كتبهم مراجعة من يظهر كما الصناعة، هذه يف اختبارهم نتائج من كثريًا ذلك إىل
الخطأ وجه ويبينون وينتقدونه مثًال أبقراط أو جالينوس رأي يذكرون ما كثريًا فإنَّهم
فعل كما ترجموها، التي الكتب يف والتبويب الرتتيب من أدخلوه عما فضًال وصوابه.310
ما غري ملطالعتها311 تسهيًال وفصلها وبوبها رتبها فإنه جالينوس، بكتب األشعث أبي ابن
ديسقوريدس كتاب عىل جلجل ابن ذيل ففي القدماء. لكتب والذيول الرشوح من أحدثوه

القدماء. يعرفها لم عقاقري
يعرس التي الشاقة األمور من به فاإلحاطة رأًسا أنفسهم عند من أحدثوه ما أما
آراءً الطب يف أحدثوا أنَّهم ذلك من املثال. سبيل عىل حدوثه عندنا ثبت ما فنذكر تحقيقها،

ج٢. ٧٠ األطباء طبقات 308

ج١. ١٢٣ األطباء طبقات 309

ج٣. ٢١ القانون 310
ج١. ٢٤٦ األطباء طبقات 311
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مثل منها، القليل خرب إال يصلنا لم وإن األمراض، تدبري يف القدماء آراء تُخالف جديدة
اصطالحهم) (عىل الحارة باألدوية قديًما تعالج كانت التي األمراض أكثر تدبري نقلهم
القدماء. سطره ما غري عىل وذلك وغريها، واالسرتخاء واللقوة كالفالج البارد التدبري إىل
منصور أبو الشيخ بها باملداواة املرىض وأخذ عليها ونبه الطريقة لهذه فطن من وأول
ومنعهم والرتطيب والتربيد بالفصد املرىض أخذ فإنَّه بغداد، يف الطبيب برش بن صاعد
الحارة املعاجني منه فرفع العضدي، للمارستان رئيًسا فعينوه تدبريه فأنجح الغذاء، من
املداواة يف فأظهر البذور، ومياه الشعري ماء إىل املرض تدبري ونقل الحارة، واألدوية

بعده.312 األطباء سائر به فاقتدى عجائب
له استخدموا إنَّهم يقال: الطب، يف «البنج» املرقد313 استخدم من أول والعرب

األطباء. عند املعروف الخالل استخدم من أول وهم الشيلم، أو الزوان
نحو عىل الجراحة يف الكاويات استخدم من أول العرب أنَّ اإلفرنج محققو وجد وقد
ووصفوا املصدورين، يف األظافر شكل إىل الفكر وجه من أول وأنَّهم اليوم، استخدامها
ووصفوا الجنون، ملعالجة كبرية بمقادير األفيون واستعملوا األصفر، والهواء الريقان عالج
بردِّ الجراحة يف املعروفة بالطريقة الكتف خلع وعالجوا النزف، لقطع البارد املاء صب
تفتيت عملية إىل وأشاروا العني، قدح وهو األزرق املاء إبرة ووصفوا الفجائي، املقاومة
أول فالجذام مثله. إىل أحد يسبق لم ما الطب فروع بعض يف العرب ألف وقد الحصاة،
من أول وهم ماسويه بن ليوحنا املوضوع هذا يف كتاب وأول أطباؤهم، فيه كتب من
الضافية املوسوعات من ألفوه ما غري الرازي، بكر ألبي بكتاب والجدري الحصبة وصف

الطب. يف

والنبات والكيمياء الصيدلة (د)

استجالب يف الجهد بذلوا فقد فيها. كبري فضل وللعرب الصيدلة، الطب فروع ومن
ثم تقدم، كما الربمكي خالد بن يحيى أيام من بذلك بدأوا وغريها، الهند من العقاقري
فيها كتبًا نقلوا وقد العقاقري، درس إىل عنايتهم ووجهوا والصيادلة، األطباء منهم نبغ

ج١. ٢٣٢ األطباء طبقات 312

واإلنسكلوبيديا. ج١، ٣١٢ خلكان ابن 313

214



اإلسالم بعد العرب علوم

نهضتهم بعد اإلفرنج عني وقد جمعها. يف أنفسهم هم اشتغلوا ثم واليونانية الهندية من
وهم الفن، هذا أسس واضعو هم العرب أنَّ فتحققوا الصيدلة، فن تاريخ بدرس األخرية
الجديدة. األدوية من استنبطوه عما فضًال العقاقري، أو األدوية تحضري يف اشتغل من أول
النهضة يف العرب وظل إلينا314 وصلت التي الصورة عىل األقرباذين ألف من أول وأنَّهم
سهل بن سابور ألفه أقرباذين عىل الصيادلة ودكاكني املارستان يف يعتمدون العباسية
سنة بغداد يف املتوىف التلميذ بن الدولة أمني أقرباذين ظهر حتى ٢٥٥ه، سنة املتوىف
عىل الشواهد أقرب ومن الصورة. هذه عىل الصيدلة حوانيت أنشأ من أول وهم ٥٦٠ه.
العربية بأسمائها عندهم تزال وال العرب، عن اإلفرنج أخذها التي العقاقري أسماء ذلك

العربية.315 عن أخذوها كما الهندية أو الفارسية أو
العرب أنَّ يف خالف وال والنبات، الكيمياء يف لتقدمهم تابع الصيدلة يف تقدمهم أنَّ عىل
من أوَّل أنَّ تقدَّم وقد ومستحرضاتهم، بتجاربهم الحديثة الكيمياء أسسوا الذين هم
جعفر أخذ وعنه اإلسكندرية، مدرسة عن نقلها يزيد، بن خالد العربية إىل نقلها يف اشتغل
وغريهم، الرازي بكر فأبو الكندي، ثم حيان، بن جابُر وبعُد ١٤٠ه، سنة املتوىف الصادق
ذكر وقد الحديثة. الكيمياء عليها بنيت التي الكيماوية املركبات من كثريًا فاكتشفوا
وزيت النرتيك)، (الحامض الفضة ماء استحرضوا الذين هم العرب أنَّ اإلفرنج محققو
واكتشفوا النيرتوهيدروكلوريك)، (الحامض الذهب وماء الكربيتيك)، (الحامض الزاج
(كلوريد والسليماني الفضة)، (نرتات جهنم وحجر وملحه، النشادر، وروح البوتاسا،
البوتاسا)، (نرتات البارود وملح الطرطري، وملح الزئبق) (أكسيد األحمر والراسب الزئبق)،
من ذلك وغري والبورق والزرنيخ، والقىل، والكحول، الحديد)، (كربيتات األخرض والزاج
املركبات بعض وجود عىل نستدل أننا عىل خربها. إلينا يصل لم التي واملكتشفات املركبات
املايض. القرن أواخر قبل الكيمياء تاريخ يف بمثيل له نسمع لم مما أيامهم، يف الكيماوية
بها طيل إذا ٢٦٩ه، سنة الزنج واقعة يف العرب استخدمها أدوية إىل األثري ابن أشار فقد
البارود، أيًضا الكيمياء قبيل من يعد ومما هي. ما يذكر ولم احرتاقه316 امتنع الخشب
والرتشيح، التقطري، وصف من أول وهم ركبوه317 الذين هم أنَّهم بالبحث لنا ترجح فقد

ج١. ١٨٣ األطباء طبقات 314
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ألف من أول — القديمة الكيمياء إبطال يف ألفوا وقد والتذويب. والتبلور، والتصعيد،
للهجرة.318 الثالث القرن أواسط يف الكندي يعقوب وفيلسوفهم حكيمهم منهم ذلك

يف العلم هذا أخذوا وقد فيه، والتأليف درسه يف املعىل القدح فللعرب النبات وأما
كتاب نقل الهند. كتب ومن وجالينوس ديسقوريدس مؤلفات عن العباسية النهضة
العربية، إىل اليونانية من باسيل بن إصطفان نقله املتوكل، أيام يف ديسقوريدس
أن عىل اتكاًال اليوناني لفظها عىل تركها العربية يف أسماء لها يعرف لم التي فالعقاقري
الصورة، هذه عىل األندلس إىل الكتاب هذا وحمل ويفرسه. ذلك يعرف من بعده هللا يبعث
للهجرة. الرابع القرن أواسط يف األندلس صاحب النارص أيام إىل الناس به فانتفع
ديسقوريدس كتاب جملتها من بكتب وهاداه ٣٣٧ه سنة القسطنطينية ملك فكاتَبه
من األندلس يف يكن ولم العجيب، الرومي بالتصوير الحشائش» «مصور باليونانية
والالتينية اليونانية يعرف رجًال إليه يطلب امللك إىل النارص فبعث اليونانية، يحسن
نقوال اسمه راهبًا إليه فبعث كثريون. األندلس يف اللغة هذه وعارفو الالتينية، إىل لينقله
عقاقري من تعريبه باسيل ابن فات ما استخراج عىل فتعاونوا ٣٤٠ه، سنة قرطبة وصل
ديسقوريدس فات فيما كتابًا فألف الرابع القرن آخر يف جلجل ابن جاء ثم الكتاب، هذا

الكتاب. ذلك عىل ذيًال وجعله العقاقري أسماء من ذكره
تناول للهجرة، السابع القرن أواسط يف النباتي املالقي البيطار ابن نبغ إذا حتى
ولقي الروم، بالد أقىص وإىل اليونان، بالد إىل سافر ثم وتفهمه، فدرسه املذكور الكتاب
أيًضا واجتمع مواضعه، يف عاينه كثري نبات معرفة عنهم وأخذ الفن، هذا يعانون جماعة
ودرس الشام إىل وذهب بنفسه، منابته وعاين النبات علماء من بكثري وغريه املغرب يف
األدوية يف عليه يعتمد وكان األيوبي، الكامل امللك خدمة يف املرصية الديار وجاء نباتها،
طول وبعد البسطات. وأصحاب العشابني عىل رئيًسا جعله حتى والحشائش املفردة
يف أوربا أهل معول عليه وكان بابه319 يف فريد وهو النبات، يف كتابه ألف االختبار ذلك

األخرية. نهضتهم
صاحب ٦٣٩ه سنة املتوىف الصوري بن الدين رشيد النبات علم يف املربزين ومن
منابتها، يف الحشائش لدرس يخرج والتدقيق البحث كثري وكان املفردة»، «األدوية كتاب

ج٢. ٣٤١ الظنون كشف 318
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216



اإلسالم بعد العرب علوم

التي املواضع إىل ويتوجه وتنوعها، اختالفها عىل والليق األصباغ معه مصوًرا ويستصحب
ومقدار لونه فيعترب للمصور ويريه ويحققه، النبات فيشاهد وسوريا لبنان يف النبات بها
هذا يف الباحثون يفعله ما غاية وذلك بالدقة320 بحسبها ويصور وأصوله وأعضائه ورقه

اليوم. العلم

اإلسالم يف املارستانات (ه)

املستشفى، اليوم ويقابله املرىض مكان معناه فاريس لفظ البيمارستان أو املارستان
مًعا؛ واملستشفيات الطب مدارس تشمل اإلسالمي التمدن يف كانت املارستانات ولكن
عىل وأنشأوها الفرس عن املارستانات أخذوا والعرب فيها. الطب يُعّلمون كانوا ألنَّهم

ذكره. املتقدم جنديسابور مارستان مثال
مارستانًا أنشأ األموي، امللك عبد بن الوليد اإلسالم يف املارستانات أنشأ من وأول
األرزاق،321 لهم وأجرى املجذومني، بحبس وأمر األطباء، فيه جعل ٨٨ه سنة بدمشق
العباسيون حكم ا فلمَّ املارستان، هذا غري اإلسالم يف وليس األموية الدولة فانقضت
ينشئ ولم رأيت، كما جنديسابور مارستان من األطباء استقدم من أول املنصور كان
خلفه من أو هو وأنشأ النساء322 من والقواعد واأليتام للعميان داًرا أنشأ ولكنه مارستانًا

املجانني.323 ملعالجة دوًرا
القادمني مهارة رأى ملَّا فإنَّه الرشيد، العباسية الدولة يف املارستانات أنشأ من وأول
طبيبه فأمر ذلك، مثل لبغداد يكون أن أراد جنديسابور، مارستان أطباء من عليه
جنديسابور مارستان رئيس وكان بغداد. يف املارستان بإنشاء بختيشوع بن جربائيل
عىل ودله فاعتذر بغداد مارستان ليقلده إليه فبعث دهشتك، اسمه هنديٍّا طبيبًا يومئذ
ولهم علم أهل الربامكه وكان ماسويه،324 بن يوحنا ابنه تواله ثم إياه، فواله ماسويه

ج٢. ٢١٩ األطباء طبقات 320

ج٢. ٤٠٥ املقريزي 321
ج١. ٤٩٥ خلكان ابن 322

.٢١٣ الكشكول 323
ج١. ١٧٤ األطباء طبقات 324
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هنديٍّا طبيبًا عليه وولوا باسمهم مارستانًا فأنشأوا رأيت، كما وأطبائه الهند طب يف رغبة
رأًسا.325 الهندي اللسان من العربية إىل نقل ممن وهو دهن، ابن اسمه

سائر يف قلدتها كما تقليدها يف األخرى املدن أخذت بغداد مارستان اشتهر وملا
عرف مرصمارستانًا يف أنشأ قد املتوكل وزير خاقان بن الفتح وكان التمدن، ذلك أسباب
باسمه عرف مارستانًا ٢٥٩ه، سنة فيها أنشأ طولون ابن توالها فلما املغافر، بمارستان
فيه يُعالج بل مملوك وال جندي فيه يُعالج ال أن ورشط دينار، ٦٠٠٠٠ بنائه عىل وأنفق
بنفسه يتعهده وكان بقاءه، يضمن ريًعا وحبس وغريهم، واملجانني املرىض من العامة

الزيارة.326 فقطع املجانني أحد ساءه حتى جمعة يوم كل
وغريهما. واملدينة مكة يف املارستانات بُنيت حتى للهجرة الثالث القرن ينقض ولم
بغداد يف املارستانات إنشاء إىل ووزراؤه املقتدر الخليفة تسابق الرابع القرن دخل وملا
وأنفق ٣٠٢ه، سنة بالحربية أنشأه الوزير عيىس بن عيل مارستان منها وضواحيها،
بن سنان فتحه السيدة ومارستان الدمشقي327 عثمان أبا طبيبه وقلده ماله من عليه
السنة تلك ويف الشهر. يف دينار ٦٠٠ عليه النفقة وبلغت ٣٠٦ه سنة يحيى بسوق ثابت
له فبنوا فأمر إليه، يُنسب مارستانًا يتخذ أن املقتدر الخليفة عىل املذكور سنان أشار
دينار ٢٠٠ ماله من عليه ينفق وكان املقتدري، املارستان بغداد أبواب من الشام بباب
عرف الفضل بدرب مارستانًا الزمن ذلك نحو الفرات ابن الوزير أيًضا وبنى شهر. كل
القرن أواسط ويف وغريهما. ونيسابور الري يف أخرى مارستانات غريهم وبنى باسمه،328
العضدي املارستان بويه بن الدولة عضد أنشأ ثم بمرص. الكافوري املارستان بُني الرابع
فيهم طبيبًا ٢٤ له ورتب بغداد، من الغربي الجانب يف الجرس طرف عىل ٣٦٨ه سنة
تقدمه ما سائر ففاق الطبيعيون، واألطباء والفاصدون واملجربون والكحالون الجراحون

«الساعور». يُسمونه رئيس األطباء عىل وكان املارستانات، من
مارستانه زنكي الدين نور بنى حتى املارستانات صدر العضدي املارستان وظل
العتيق املارستان األيوبي الدين صالح بنى ثم السادس، القرن أواسط يف دمشق يف الكبري

.٢٤٥ الفهرست 325
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املارستان قالوون املنصور امللك بنى مرص املماليك السالطني توىل وملا وغريه. القاهرة يف
وصًفا املقريزي وصفه دمشق، مارستان مثال عىل ٦٨٣ه سنة بالقاهرة املنصوري
اليوم إىل باقية املنصوري املارستان آثار تزال وال خططه. من الثاني الجزء يف مسهبًا
ناهيك بمرص، املؤيدي املارستان ٨٢١ه سنة املؤيد امللك بنى ثم النحاسني. شارع يف
والشام واملوصل وخراسان فارس يف اإلسالم بالد سائر يف املارستانات من أنشأوه بما
من بنفسه شاهده ما وصف ُجبري ابن رحلة ويف رشحه. يطول مما وغريها، واألندلس

هناك. للهجرة السادس القرن يف املسلمني مارستانات
طوائفهم اختالف عىل املرىض فيها يُعالج النظام غاية يف املارستانات تلك وكانت
وبني بها املختص الطبيب يطوفها خاصة قاعات أو قاعة مرض لكل وفيها ونحلهم،
لكل ويكتب األدوية لهم ويصف املرىض فيتفقد املرىض، لخدمة والقوام املشارفون يديه
فيها تُلقى وكانت ودفنوه. كفنوه مات ومن السالم زود فيها شفي فمن دواءه329 مريض

الصناعتان. هاتان بها وتمارس والصيدلة الطب يف الدروس
البغال أو الجمال عىل يحملونه نقال مارستان عندهم املارستانات رضوب من وكان
محمود السلطان معسكر يف فكان األيام. هذه دول يف املتنقلة املستشفيات نحو عىل

توجهوا.330 حيثما العسكر يستصحبه جمًال أربعون يحمله مارستان السلجوقي

الفلك أو والنجوم التنجيم (3-9)

وحركاتها مواضعها حيث من النجوم يف ينظر طبيعي علم علمان: القدماء عند النجوم
بحوادث عالقاتها باعتبار فيها ينظر وعلم والكسوف، الخسوف إىل بالنظر وأحكامها
ونحو والصحو واملطر والنحس والسعد والوفاة والوالدة والسلم الحرب حيث من العالم
علمَت وقد التنجيم. عىل والثاني الفلك، أو النجوم علم األول ي نُسمِّ للبحث وتسهيًال ذلك.
ما أضافوا العلم ونقلوا تمدنوا فلما العلمني، هذين يعرفون كانوا العرب أنَّ تقدم مما
كله ذلك من فتولد عندهم، كان ما إىل والكلدان والهند والفرس اليونان عن أخذوه

املسلمني. عند والنجوم التنجيم

ج٢. ١٥٥ األطباء طبقات 329

الحكماء. وتراجم ج١ ٢٧٤ خلكان ابن 330
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التنجيم (أ)

له فرتجموا املنصور، جعفر أبو العباسية النهضة يف والنجوم بالتنجيم عني من وأول
يف حتى عندهم، كبري شأن للتنجيم وأصبح خلفاؤه به واقتدى تقدم، كما السندهند
والُكتَّاب األطباء كان كما الدولة موظفي من فئة املنجمون وكان العبايس. العرص إبان
أحوالهم من كثري يف يستشريونهم الخلفاء وكان واألرزاق331 الرواتب ولهم اب، والُحسَّ
يف فينظرون املنجمني، استشاروا عاقبته وخافوا عمل لهم خطر فإذا والسياسية، اإلدارية
يُعالجون وكانوا عدمها. أو العمل ذلك بموافقة يشريون ثم الكواكب واقرتانات الفلك حال
يف الرشوع قبل بأحكامها ويعملون يراقبونها وكانوا الفلك، حال مقتىض عىل األمراض
هذا فساد يبينون كانوا اإلسالمي الرشع علماء أنَّ عىل والزيارة. الطعام حتى عمل، أي
اليوم. إىل ذلك عىل بعضهم يزال وال اعتقادهم عىل والناس ويردونه، ويُخطئونه االعتقاد

الفلك أو النجوم علم (ب)

فيه جمعوا أنَّهم يكفيك عليه، كبري وفضل النجوم علم يف وافر حظ للمسلمني كان
العلوم أكثر يف شأنهم الجاهلية. والعرب والكلدان والفرس والهند اليونان مذاهب بني
النجوم علم قاعدة ليكون للمنصور؛ السندهند نقل الفزاري محمد أنَّ رأيت فقد الدخيلة.
موىس بن محمد نبغ أيامه ويف املأمون. عرص إىل عليه معولهم ظلَّ وأنَّه العرب، عند
زيًجا فاصطنع النجوم، يف واسع علم وله الحكمة بيت إىل منقطًعا وكان الخوارزمي،
يف وخالفه السندهند عىل أساسه فجعل والروم، والفرس الهند مذاهب بني فيه جمع
مذهب عىل فيه الشمس ميل وجعل الفرس، مذاهب عىل تعاديله فجعل وامليل، التعاديل
ولكنَّه اآلفاق، يف به وطاروا عرصه أهل فاستحسنه حسنة أبوابًا فيه واخرتع بطليموس،
املتوىف األندليس املرجيطي أحمد بن مسلمة فنقله الفاريس، الحساب عىل تاريخه جعل
والزيج الهجرة. تاريخ ألول الكواكب أواسط ووضع العربي، الحساب إىل ٣٩٨ه سنة

التقويم. منها يُؤخذ الكواكب حركات جداول فيه كتاب
أعمالهم ومن ذكرهم، تقدم وقد الثالثة، شاكر بنو النجوم علم يف منهم واشتهر
يف األرض محيط فيها واستعملوا النهار، نصف خط درجة للمأمون قاسوا أنَّهم املأثورة

ج١. الشدة٩٠ بعد الفرج 331
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ونبغ والهندسة، الفلك يف جليلة ُكتبًا شاكر بنو ألَّف وقد وغريه، خلِّكان ابن ذكره حديث
العامة به يغري للكندي معاًرصا كان ٢٧٢ه، سنة املتوىف البلخي معرش أبو عرصهم يف
فدخل الرياضيات يف النظر له حسن من الكندي له فدس الفالسفة، بعلوم عليه ويشنع
العبادي إسحاق بن حنني ومنهم كثريًا. فيه وألَّف النجوم بعلم واتصل فيه واستغرق ذلك
الفرغاني، كثري بن وأحمد ٢٨٨ه، سنة املتوىف الحراني قرة بن وثابت الشهري، املرتجم
بن ومحمد املاهاني، عيىس بن ومحمد الحسني، بن طاهر يخدم كان برش بن وسهل
وهو الصابي بالزيج عرف زيًجا اصطنع صابيًا وكان بالبتاني، املعروف الحراني جابر
زيجه يف الكواكب وأثبت ٣٠٦ه، سنة إىل ٢٦٤ سنة بالرصد ابتدأ أصح. الثانية نسختان

وغريهم. ٣١٧ه332 سنة وتويف فنه يف عرصه أوحد وكان ٢٩٩ه، سنة
ومعارصوه والبريوني البوزجاني الوفاء أبو والخامس الرابع القرن يف يليهم
املؤيد عرصه يف ونبغ الطويس، الدين نصري للهجرة السابع القرن فلكيي وإمام كثريون
الدين ونجم بتفليس، الخالطي والفخر باملوصل، املراغي والفخر محمد، وابنه العريض
«تاريخ شؤون من ووصفها مؤلفاتهم وتفصيل أخرى، عصور يف وغريهم القزويني333
الفلك. علم يف اإلسالمي التمدن أحدثه فيما النظر املقام هذا يف يهمنا وإنَّما اللغة»، آداب
بإبطال قالوا املسلمني) (أو العرب أنَّ القبيل هذا من انتباهنا يستلفت ما وأول
يستطيعوا لم كانوا وإن ذلك، فعل من أول ولعلهم الوهم،334 عىل املبنية التنجيم صناعة
كما واالختبار املشاهدة عىل املبنية الحقائق نحو النجوم بعلم مالوا ولكنهم إبطالها،
األزياج، ويُؤلِّفون األفالك يرصدون الفلك بعلم العناية كثريي وكانوا الكيمياء، بعلم فعلوا
وفارس، الهند إىل العلم ذلك طلب يف ويرتحلون السيارات، ويراقبون العروض ويقيسون
الفلك ولعلم مذاهبها، بني يجمعون أو منها نقص ما ويتممون األوائل كتب يف ويتبحرون
مما أمثلة عىل نأتي ثم املراصد أوًال فنذكر املكان، هذا يسعه ال طويل تاريخ العرب عند

العلم. هذا يف استنبطوه

.٢٧٩ الفهرست 332
.٥٠١ الفرج أبو 333

ج١. ٤٥٧ خلدون ابن 334
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املراصد (ج)

له وكان وحركاتها، النجوم أماكن تعيني يف املعول وعليه الفلك علم أساس الرصد
قبل الثالث القرن ويف الرصد. آالت واصطنعوا الكواكب فرصدوا اليونان عند كبري شأن
صاحب القلوذي بطليموس عهد عىل ارتفاعه قمة بلغ اإلسكندرية يف مرصًدا بنوا امليالد
املراصد وأنشأوا العرب، نهض حتى العالم، يف وحيًدا اإلسكندري املرصد وظل املجسطي.

سيجيء. كما وغريها وسمرقند ومراغة واألندلس ومرص ودمشق بغداد يف

الرصد آالت

باختالف تختلف شكًال عرش بضعة اإلسالمي التمدن عهد يف منها كان آالت وللرصد
أهمها: وهاك منها، الغرض

وعرض الكواكب وأبعاد الكيل امليل به يستعلم مستٍو، مربع جسم وهي اللبنة: (١)
البلد.

التحويل بها ليعلم املعدل، دائرة سطح يف تنصب حلقة هي االعتدالية: الحلقة (٢)
االعتدايل.

بها ويعلم االعتدالية، الحلقة عن تغني مربعة أسطوانات أربع هي األوتار: ذات (٣)
امليل. تحويل

منطقة مقام تقوم حلقة من وتركب ومدلوًال. هيئة اآلالت أعظم هي الحلق: ذات (٤)
بالتصنيف األخرى يف إحداهما تركب باألقطاب، املارة مقام تقوم وحلقة الربوج، فلك
املنطقة محدب يف األوىل تركب الصغرى الطول وحلقة الكربى الطول وحلقة والتقطيع.
الطول حلقة محدب لقطر مساو مقعرها وقطر النهار نصف وحلقة مقعرها. يف والثانية
وهي الصغرى. الطول حلقة مقعر قطر قدر محدبها قطر األرض حلقة ومن الكربى.

كريس. عىل توضع
أسطوانة سطوح من سطح قطرها حلقة نصف هي واالرتفاع: السمت ذات (٥)
اإلسالميني. اد الرُّصَّ مخرتعات من وهي وارتفاعه، السمت بها يعلم السطوح، متوازية

االرتفاع. بها يعلم كريس، عىل مساطر ثالث هي الشعبتني: ذات (٦)
الشعبتني. ذات انتظام منتظمتان مسطرتان هي الجيب: ذات (٧)

مساطر. ثالث وهي البعد، من الكوكبني بني ما ملعرفة بالناطق: املشتبهة (٨)
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والهاليل، والطوماري، واملسطح، التام، منها: كثرية، أنواع وهو األسطرالب: (٩)
وحق واملرسطق، واملبطح، والشمايل، والجنوبي، والقويس، واآليس، والعقربي، والزورقي،
ولكل وأشكالها، باألرباع الرصد آالت من ناهيك موىس، وعصا والجامعة، واملغني، القمر،

عد.335 يحصيه ال مما تنوعات شكل

اإلسالم يف املراصد (د)

املجسطي كتاب عىل العلماء ووقف العربية، إىل األوائل علوم نقل يف املأمون اشتغل ملا
علماء فجمع منهجه، عىل السري إىل همته به نزعت به، املوصوفة الرصد آالت صور وفهموا
بطليموس فعل كما الكواكب بها يرصدون آالت يصنعوا أن وأمرهم عرصه يف النجوم
دمشق يف قيسون وجبل بغداد يف بالشماسية بها الرصد وتولوا ففعلوا املجسطي، صاحب
تبينوه قد كانوا ما وقيدوا العمل عن توقفوا ٢١٨ه سنة املأمون تُويف وملا ٢١٤ه،336 سنة
كبري منصور أبي بن يحيى ذلك تولوا الذين وكان املأموني. الرصد وسموه رصدهم من
فألف الجوهري، سفيد بن والعباس عيل، بن وسند املروزي، وخالد عرصه، يف املنجمني

اإلسالم.337 يف األرصاد أول هؤالء وأرصاد إليه. منسوبًا زيًجا ذلك يف منهم كل
ورصدوا بالطاق، اتصاله عند الجرس طرف عىل بغداد يف مرصًدا شاكر بنو بنى ثم
الدولة رشف وبنى القمر338 عروض من العروضاألكرب حساب واستخرجوا فيه الكواكب
وقد للهجرة، الرابع القرن أواسط يف اململكة دار بستان طرف يف رصًدا الدولة عضد بن

الكوهي.339 سهل أبو السبعة الكواكب فيه رصد
تحولت فروع، إىل العباسية اململكة وتشعبت بغداد يف الخالفة شأن ضعف وملا
(أو رصًدا فأنشأوا الفاطميني، أيام يف املرصية اململكة وأكربها الفروع تلك إىل الهمم
سنة املتوىف هللا بأمر الحاكم إىل نسبة الحاكمي، بالرصد عرف املقطم جبل عىل مرصًدا)

.٣٤٢ العلوم أبجد 335

.٣٤٢ العلوم أبجد 336
ج١. ٥٧٢ الظنون كشف 337

ج١. ١٥١ الوفيات فوات 338

.٢٠٧ الفرج أبو 339
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يف الرصد هذا بناء أعيد ثم الحاكمي،340 الزيج يونس بن عيل استخرج وفيه ٤١١ه،
حديث يف إنشائه خرب املقريزي وذكر ٥١٥ه، سنة املتوىف الجيوش أمري بن األفضل أيام
فوات صاحب وذكر باسمهم. عرف رصًدا ٤٢٥ه سنة ببغداد األعلم بنو وأنشأ طويل.

(كذا). الييناني سماه الشام حدود يف رصًدا الوفيات
عهد عىل الطويس الدين نصري نشأ حتى الراصدين، عمدة الحاكمي الرصد زال وما
ما كل فيه أعد ٦٥٧ه، سنة تركستان بالد من مراغة يف مرصًدا فبنى الترتي، هوالكو
مجلد341 ٤٠٠٠٠٠ فيها مكتبة له وأنشأ الطائلة، األموال فيه وأنفق اآلالت من يلزم
ومرص أصبهان يف أخرى مراصد غريهم وبنى سمرقند، يف مرصًدا تيمورلنك بنى ثم

تفصيلها. إلينا يصل لم عمومية أو خصوصية وأرصاًدا واألندلس،

واإلسالم النجوم علم (ه)

الزيج وأطولها األزياج، ووضع الكواكب رصد يف املسلمون اشتغل املراصد هذه ويف
املسلمني تعويل عليه وكان مجلدات أربعة يف يونس ابن كتبه ذكره، املتقدم الحاكمي
املنصور، صاحب الفزاري زيج األزياج أشهر ومن البغدادية. األزياج من سبقه بعدما
البلخي معرش وأبي أصبهان، رصد صاحب الدينوري حنيفة وأبي الخوارزمي، وأزياج
وزيج ٤٢٦ه، سنة املتوىف الغرناطي السمح أبي وزيج الفرس، مذهب عىل زيجه وضع
األنصاري الشاطر ابن وزيج الطويس، الدين لنصري اإليلخاني والزيج األندليس، حماد أبي

اليونانية. األرصاد من كثريًا األزياج هذه يف أصلحوا وقد وغريهم342 ٧٧٧ه سنة
من كثريًا واخرتعوا أنفسهم، عند من الرصد يف أدخلوها جديدة طرق وللمسلمني
فإنَّها بالناطق واملشبهة األوتار وذات ذكرهما، تقدم اللتني واالرتفاع السمت كذات آالته
القرن أوائل يف املتوىف البغدادي األسطرالبي والبديع الراصد.343 الدين تقي اخرتاع من
عىل السنون مرت أن بعد عملها كمل ما الكريس ذات الكرة يف زاد للهجرة السادس

ج١. ٣٧٥ خلكان ابن 340
ج٢. ١٤٩ الوفيات فوات 341

ج٢. ١٣ الظنون كشف 342

.٣٤٢ العلوم أبجد 343
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بعرض وجعلها الخجندي ابتدعها التي الشاملة اآللة وكمل ذلك يف رسالة وألف نقصها،
وعملها املذكور البديع فيها فنظر متعددة، لعروض تكون ال أنَّها عىل األدلة وأقام واحد،

وغريها.344 والرباكري املساطر من اخرتعه ما غري متعددة، لعروض
يقع أن فاستنبط األسطرالب، يف تحسينًا الطويس الدين رشف الشيخ وأدخل
بديعة. رسالة فيه وعمل العصا وسماه فوضعه خط، يف واألسطرالب الكرة من املقصود
ويف جسم وهي الكرة يف توجد الهيئة فصارت الوجود، يف هذا أظهر من أول وهو
وأصلح لألرض، الذنب نقطة البتاني وبنيَّ النقطة،345 غري يبق ولم الخط ويف السطح
من أول وهو االستواء، خط دائرة عىل الربوج دائرة ميل وقيمة االعتدالني، مبادرة قيمة

والزوايا.346 املثلثات قياس يف واألوتار الجيوب استخدم
الباقية»347 «اآلثار كتابه يف ذلك فصل وقد الكرة، تسطيح استنبط من أول والبريوني
املذكور كتابه قراءة من عليها يستدل والرياضيات، الفلك يف جليلة استنباطات وللبريوني
الهند، إىل اليونان علوم نقل أنه يكفيه الكتاب. ذلك مقدمة يف مؤلفاته فهرست ومن
وتعلم سنني، عدة فيها وأقام الهند بالد دخل فقد املسلمني. إىل الهنود حكمة ونقل
محمود السلطان ظل يف فلسفتهم348 يف اليونانيني طرق وعلمهم فنونهم حكمائها من
هوالكو ظل يف املغول بني النجوم علم نرش يف الطويس الدين نصري فعل كما الغزنوي،

لإلسالم. ذلك يف الفضل ومرجع السالجقة، بني الخيام عمر نرشه وكما الترتي،
املسائل، تحقيق يف إليهم املرجع وأصبح العالم، أقطار يف املسلمني فلكيي خرب فطار
املسائل عليهم فيعرضون الفلكية، املشكالت حل يف يرسلون كانوا اإلفرنج ملوك فإن
الوفود يوفدون كانوا ولكنهم بالدهم من لقربها فقط األندلس يف ليس حلها ويطلبون
ملك األنربور أنَّ أُصيبعة أبي ابن نقله ومما الغاية. لهذه الرشق يف اإلسالم ممالك إىل
النجوم علم يف مسائل وبيده رسوًال املوصل صاحب لؤلؤ الدين بدر إىل أنفذ اإلفرنج

طويل.349 حديث يف حلها يف يونس بن الدين كمال إىل الدين بدر فبعث وغريه،

الحكماء. تراجم 344
ج٢. ١٨٥ خلكان ابن 345

.٥ الزرقاء القبة 346
.٣٥٧ البريوني 347
.٣٢٥ الفرج أبو 348

ج١. ٣٠٦ األطباء طبقات 349
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يخفى وال الزمان، لقياس (البندول) الرقاص علموهم العرب أنَّ األسبان ويعرتف
الساعات عمل يعرفون كانوا أنَّهم عىل وغريها. الفلكية اآلالت من الرقاص عىل بني ما

خربها. اإلفرنج تناقل بديعة ساعة شارملان امللك أهدى الرشيد إنَّ ويقال: قبل، من
كتبًا اليونانية عن نقلوا أنَّهم الرياضيات وسائر الفلك عىل العرب فضل ومن
تموخارس مؤلفات منها العربية. ترجماتها يف العلوم وحفظت نقلها، بعد أصلها ضاع
يقترصذلك ولم للمجسطي،350 ورشحه ثاوون وكرويات منيالوس وكرويات وأرستلوس
ابن نقله ودمنة كليلة فإنَّ األدب كتب حتى العلوم من كثريًا تناول ولكنه الفلك كتب عىل
عن نقلوه ترجمته إىل أوربا أهل عمد فلما الفاريس أصله ضاع وقد الفارسية، من املقفع

العربية.

والهندسة والجرب الحساب (4-9)

الخراج عمال شأن من ألنَّه الحساب؛ تعلم من يستنكفون اإلسالم صدر يف العرب كان
الشعر أوالدهم بتعليم عمر بوصية العمل عىل يقترصون وكانوا واملوايل، الذمة أهل
وشاع إليه مالوا للحساب افتقارهم ورأوا تحرضوا فلما واملثل. والسباحة والفروسية
يف استغرقوا أن لبثوا ما ثُمَّ الكتاب»351 قبل الحساب ابنك «علم التوأم: ابن قول فيهم
تلك جملة يف الحساب فكان لسانهم إىل ونقلوه أنواعه، اختالف عىل كله العلم طلب
منهم واحد انفرد وقلما ونحوهم، واملهندسون الفلكيون فيه اشتغل مما وهو العلوم،

وحده. بالحساب
واألرقام الهندي الحساب نقلهم الرياضيات يف اإلسالمي التمدن مآثر أكرب ومن
نقلوها ألنَّهم هندية؛ أرقاًما يُسمونها فالعرب العالم. أقطار سائر إىل الهند من الهندية
تلك تناول من وأول العرب،352 عن أخذوها ألنَّهم عربية؛ ونها يُسمُّ واإلفرنج الهنود، عن
اإلفرنج اشتق اسمه ومن الخوارزمي353 موىس بن محمد جعفر أبو الهنود من األرقام

اإلفرنجية. Algorism لفظ

.٥ الزرقاء القبة 350
ج١. ٢١٣ والتبيني البيان 351

.١١٦ الثانية الطبعة اللغوية»، «الفلسفة كتابنا راجع 352

(خط). الحكماء تراجم 353

226



اإلسالم بعد العرب علوم

نقل عن كالمنا يف رأيت فقد تأليفه، أو وضعه يف كبري فضل فللعرب الجرب وأما
ألبرخس. واآلخر لذيوفانتوس أحدهما الجرب، يف كتابني نقلوا العرب أنَّ اليونانية العلوم
يف الجرب من ليس هذان كتبه ما أنَّ الحديث التمدن نهضة بعد الباحثون وجد وقد
العرب، موضوعات من الجرب أنَّ يعتقدون وهم بها، يُعتد ال ضعيفة أصول هي أو يشء،
نقلوه ما إىل أضافوه الهنود حساب عىل اطلعوا أن بعد العرب أنَّ نرى ما عىل والحقيقة
الجرب كتاب الجرب يف املسلمني كتب أشهر ومن الجرب. علم ذلك عىل وبنوا اليونان، عن
األصول من عليه عثر ما بني جمع الخوارزمي أنَّ فالظاهر املذكور، للخوارزمي واملقابلة
زيجه يف جمع كما العربي، الجرب منه فاستخرج والفرس والهنود اليونان عند الجربية
وألف مراًرا. الخوارزمي كتاب برشح العرب عني وقد واليونان. والفرس الهند آراء بني
يف مؤلفاته وأكثر البوزجاني، الوفاء وأبو أسلم، بن شجاع كامل أبو الجرب يف أيًضا
سنة املتوىف الرسخيس العباس وأبو ٢١٨ه، سنة املتوىف الدينوري حنيفة وأبو الحساب،

العرب. عن الجرب أخذوا الحديث تمدنهم يف اإلفرنج نهض وملا وغريهم، ٢٨٦ه
ابن ذلك فعل وقد املنطق، عىل طبقوها أنَّهم الهندسة يف املسلمون أحدثه ومما
الهندسية األصول فيه جمع كتابًا ألَّف فإنَّه للهجرة، الخامس القرن أوائل يف الهيثم
برباهني عليها وبرهن وقسمها األصول فيها ع ونوَّ وأبلونيوس، إقليدس من والعددية
توايل انتقاص مع ذلك انتظم حتى واملنطقية، والحسية التعليمية األمور من نظمها
املسائل استخراج يف جديدة أساليب والحساب الجرب يف وأدخل وأبلونيوس، إقليدس
الجربين أوضاع عن فيه وعدل العددي، والتقدير الهنديس التحليل جهتي من الحسابية

وألفاظهم.354
يستخرجها لم هندسية مسائل استخراج يف اشتغل شاكر بن موىس بن والحسن
خطني بني خطني وطرح متساوية، أقسام ثالثة إىل الزاوية كقسمة األولني، من أحد
آخر إىل ينتهي وال األخرى املسائل عىل ويردها يحللها وكان (كذا)، نسبة عىل تواٍل ذََوْي

األولني.355 أعيت ألنَّها أمرها؛

ج٢. ٩٣ األطباء طبقات 354

الحكماء. تراجم 355
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الجميلة الفنون (5-9)

ال ورونقه لجماله املصنوعات من النفس له تنبسط ملا جديدة تسمية الجميلة الفنون
تظهر األول قسمان: التسمية هذه تحت اعتبارهم يف تدخل التي والفنون ومتانته، ملنفعته
التشكيلية)، الفنون اآلن (وتسمى والتمثيل والنحت والتصوير كالحفر محسوسة أشكاله
الفنون أنَّ أو واملوسيقى. كالشعر الخيال قبيل من هو بل يرى وال يحس ال ما والثاني
واملرسومات، كاملنحوتات محسوسة صور ولبعضها التصوير إىل بكليتها ترجع املذكورة
اشتغلت اإلسالم قبل تمدنت التي واألمم واملوسيقى. كالشعر خيالية صور اآلخر وللبعض
والرومان، واليونان املرصيون فيها أجاد وممن إتقانها. يف تفاوت عىل الفنون هذه يف
األلحان. وضبطوا الشعر ونظموا الحوادث ومثلوا الصور وصوروا التماثيل نحتوا فإنَّهم
يخلف لم ألنه الفنون؛ هذه يف مقرص اإلسالمي التمدن أنَّ الشائعة االعتقادات ومن
ونحوها. والصور والتماثيل كاألبنية الجميلة اآلثار من الرومان أو اليونان خلفه ما
الجميلة للفنون استعداًدا األمم أكثر من العرب أو املسلمني لرأينا النظر دققنا ولو
أما بعضها. يف فاقوهما وربما والرومان، اليونان عن شيئًا يقلون ال فيها، واإلجادة
مشهور، فيه خاص نمط ولهم بالبناء، منه يتعلق فيما أجادوا فقد املحسوس الجمال
وهي والهند، وفارس والشام القاهرة وجوامع األندلس يف الحمراء البنائية آثارهم ومن
مما ونحوها كالفسيفساء زخارفه من فيها ما مع البناء، هندسة يف عظيم تقدم عىل تدل
أما الجميلة. الصنائع من ونحوهما والنسج الصياغة يف ذلك نحو ولهم النظر. يدهش

معلوم. هو كما عندهم محرم ألنَّه فيه؛ يشتغلوا فلم التصوير
له وإتقانًا الشعر عىل انطباًعا األمم أكثر العرب أنَّ تقدم فيما بينا فقد الشعر أما

خياًال. وأوسعهم نظًما وأكثرهم

املوسيقى (أ)

املطربة اآلالت واخرتعوا األلحان وضعوا وقد فيها، سواهم فاقوا فالعرب املوسيقى ا وأمَّ
من عندهم كان العرب أنَّ واملشهور كبري، شأن عندهم للموسيقى وكان صنعها، وأتقنوا
بالروم واختلطوا اإلسالم ظهر ا فلمَّ الجاهلية، وخشونة سذاجتهم يوافق يشء األلحان
ال اقتباسها ألنَّ الدخيلة؛ العلوم سائر قبل األمم تلك عن املوسيقى اقتبسوا والفرس
كان مسحج، بن سعيد اسمه مكي عبد ذلك فعل من وأول ترجمة. أو نقل إىل يحتاج
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عبد عهد عىل لها األمويني حصار عند مكة يف وكان باملوسيقى، مغرًما الصوت حسن
رجال بعض الزبري ابن واستخدم للهجرة. األول القرن من األخري الثلث يف الزبري بن هللا
والتقط فطرب بالفارسية يغني بعضهم مسحج ابن فسمع الكعبة، ترميم يف الفرس
ما منها وألقى والفارسية، الرومية األلحان وأخذ وفارس الشام إىل رحل ثم منه، النغم
أول وهو املذهب. هذا عىل وغنَّى العربي، الذوق يألفه ال مما والنغم النربات من استقبحه
كبرية. جماعة منهم فنبغ املسلمني، مغنِّي من بعده جاء من عنه وأخذ ذلك، فعل من

والقصف، الرتف من الدولة قربت كلما املغنني نبوغ ويزداد إتقانًا يزداد الغناء وكان
ابن املغنني أشهر ومن العباسية الدولة وأواسط األموية الدولة أواخر يف كثروا ولذلك
وعمر ونشيط وسياط العوراء أبي بن وفيلج الوادي وحكم ومعبد والغريض رسيج
وسالمة وحبابة جميلة املغنيات ومن وغريهم. إسحاق وابنه املوصيل وإبراهيم الوادي

وغريهن. وعقيلة
لليونان املوسيقى كتب جملتها من كان الدخيلة، العلوم نقل يف املسلمون اشتغل وملا
جمعوا وقد بأصول، عندهم علًما املوسيقى وأصبحت ودرسوها املسلمون فتناولها والهند،
استنبطوه عما فضًال املؤلفات، فيه فألفوا والعرب والفرس والهنود اليونان ألحان بني
يف األموال يبذلون بالغناء، كربى عناية للخلفاء وكان اآلالت من اخرتعوه أو األلحان من
لألشعار حافًظا يكون أن املغني يف يشرتطون وكانوا مشهور. هو كما تنشيطه سبيل
األدب، أهل أحاسن من العباسية الدولة يف املغنون فكان واإلعراب، النحو يحسن والنوادر،
وغريه، املوصيل356 إسحاق بن كإبراهيم واللغة، األدب عن فضًال الفقه يحسن من وفيهم
املغنني يجمعون الخلفاء كان ما وكثريًا املغني. زرياب مثل بالنجوم عامًلا كان وبعضهم
والجواري، الرواتب عليهم ويغدقون املجيدين ويجيزون التلحني357 يف بينهم للمناظرة
الضياع وغالت الصالت غري الشهر، يف درهم ١٠٠٠٠ الهادي عند املوصيل راتب كان فقد
بنفسه الرحمن عبد األمري ركب األندلس إىل العراق من املغني زرياب قدم وملا وغريها358

للقائه.359
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يسبق لم ما وفيها قبل، من تكن لم ألحانًا املوسيقى فن يف املوسيقيون أدخل وقد
سقاء وال غنائها، عىل املمتلئ الشبعان يقدر ال ألحانًا منها ذكروا تأثريه. يف مثيل له
وال مستوفًزا، يقعد حتى يغنيها أن املتكئ يقدر ال وأخرى بها، الرتنم عىل قربة يحمل

يقوم.360 حتى القاعد
لكل كان فقد والهند، والروم واألنباط الفرس عن أكثرها أخذوا املوسيقية واآلالت
وغناء والصنوج، بالعيدان الفرس غناء كان بها. يتغنون خاصة آالت األمم هذه من
طربستان أهل وغناء الصنج. إيقاع يشبه إيقاعه أوتار، سبعة ذات بالزنج خراسان
كان والروم كالطنابري. وهي بالعريوارات، والجرامقة األنباط وغناء بالطنابري. والديلم
كالرباب وهي واللوزا وتًرا، ٢٤ له والسلبان وتًرا، ١٦ عليها األوعر يُسمونها بآلة غناؤهم
العجاجيل، جلود من والصليح وتًرا ١٢ ولها والقيثارة أوتار، خمسة له خشب من
فيقوم قرعة عىل يمد واحد بوتر الكيلكة للهند وكان الجلود. من منافخ وهو واألرغن
اآلالت هذه بني جمعوا فاملسلمون واملزهر. الدف العرب عند وكان والصنج. العود مقام
وحسنوها، فيها وزادوا أحسنها واستخرجوا األمم تلك علوم بني جمعوا كما الكثرية،
الفارابي اخرتعها فقد بالقانون، املعروفة كاآللة أنفسهم عند من استنبطوه عما فضًال

اآلن. إىل عليه تزال وال الرتكيب هذا ركبها من أول وهو الفيلسوف،
أنغامها وتختلف عليها ويرضب يركبها عيدان، من ُمؤلَّفة آلة الفارابي واصطنع
مجلس حرض الفارابي أنَّ ذكروا بابها. يف غريبة حال أي عىل ولكنَّها تركيبها باختالف
الدولة سيف فسأله املغنني فعاب يعرفه الحضور من أحد يكن ولم الدولة، لسيف غناء
منها فضحك بها، لعب ثم وركبها اآللة تلك واستخرج خريطة ففتح الغناء؟ يحسن هل
كان من كل فبكى عليها ورضب آخر تركيبًا وركبها فكها ثم املجلس، يف كان من كل
حتى املجلس يف كان من كل فنام آخر رضبًا ورضب تركيبها وغري فكها ثم املجلس، يف

وخرج!361 نياًما فرتكهم البواب،
أربعة للعود وكان باألندلس، زرياب زاده خامًسا، وتًرا العود يف املسلمون وزاد
أحمر خامًسا وتًرا عليها فزاد األربع، الطبائع بها ُقوبلت التي القديمة الصنعة عىل أوتار
قوادم من العود مرضاب اخرتع الذي وهو الطبائع. عىل وطبقها األوتار ولون متوسًطا،

ج١. ٢٠ األغاني 360
ج٢. ٧٧ خلكان ابن 361

230



اإلسالم بعد العرب علوم

اآللة اصطنع األندلس يف فرناس بن وعباس بالخشب. يرضبون قبله وكانوا النرس،
ومثال.362 رسم غري عىل األوقات بها يعرف باملثقال، املعروفة

أكثرها يف سواهم فاقوا هم بل الجميلة، الفنون يف يقرصوا لم العرب إنَّ وبالجملة
للدين. مراعاة بعضها يف قرصوا وإنَّما

اإلسالم املدارسيف (6-9)

التعليم (أ)

اإلسالمي، التعليم أساس فتعليمه اإلسالمية، العلوم أساس القرآَن أنَّ تقدَّم فيما رأيَت قد
وهم للصحابة، علمه ملسو هيلع هللا ىلص النبي اإلسالم يف املعلمني فأول قراءته. القرآن دروس وأول
مدارس كانت السبب ولهذا العلوم. من عنه تفرع أو عليه ترتب ما مع للناس علموه
يسمون وكانوا وكنائسهم. أديرتهم يف النصارى مدارس كانت كما جوامعهم يف املسلمني
بتوايل العلوم وتفرعت «حلقة». العلوم من علًما يتلقون أستاذ حول املجتمعني التالمذة
تنسب أن والغالب حلقات، عدة الواحد للعلم أصبح حتَّى دوائرها، واتسعت األعوام
أو املنصور جامع يف الشريازي إسحاق أبي حلقة مثًال: فيقولون أستاذها، إىل الحلقة

االستنساخ. أو للمطالعة كتب خزانة جامع كل يف يجعلون وكانوا ذلك. نحو
التدريس حلقات يُنشئون كانوا ما فكثريًا باملساجد، ا خاصٍّ يكن لم التعليم أنَّ عىل
أوالدهم تعليم أرادوا إذا األغنياء وكان غريها. أو املنازل أو الربط أو املارستانات يف
الوجاهة أهل يزال وال واألمراء، الخلفاء يفعل كان كذلك منازلهم، إىل املعلمني أحرضوا

اليوم. إىل ذلك يفعلون
بُني فقد القاهرة، يف األزهر الجامع اإلطالق عىل التدريس يف الجوامع وأشهر
والفقه القرآن دروس فيه تُلقى وكانت للهجرة، الرابع القرن أواسط يف القاهرة مع
ويسمون فيه يقيمون الطلبة من جماعة وكان الجوامع. سائر يف العادة جاري عىل
وزيلع والهند تركستان حتى اإلسالمية البالد أقايص من جاء من ومنهم املجاورين،
الزيالعة أو العجم أو املغاربة أو الشوام كرواق باسمها رواق منهم طائفة ولكل وسنار،
تالمذة عدد وبلغ الصعيد. أهل أروقة عن فضًال الهندية، أو اليمنية أو السنارية أو

ج٢. ٧٨٣ الطيب نفح 362
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يقيمون وكانوا مختلفة، طوائف من طالبًا ٧٥٠ للهجرة التاسع القرن أوائل يف األزهر
والنحو والتفسري والحديث الفقه فيه يتعلمون وخزائنهم، صناديقهم ومعهم الجامع يف
غري من كثريون الجامع يف بات وربما الذكر. وحلق الوعظ مجالس ويحرضون واملنطق
املقريزي خطط يف تفصيله ترى طويل تاريخ املذكور وللجامع املأوى، أو للتربك الطلبة
بمرصوباختالف السائد املذهب باختالف تختلف كانت حاله أنَّ عىل التوفيقية. والخطط
والهمة ألًفا، عرش بضعة الخديوية العائلة عهد يف مجاوريه عدد وبلغ الحكام. مناقب

فيه. الحديثة العلوم بعض إدخال يف مبذولة

املدارس (ب)

وجهاته اختالف عىل نضج العلم أنَّ اإلسالمي التمدن يف التعليم أمر من الحظناه ومما
نحو مستقلة مدرسة اإلسالم يف وليس والفالسفة، واألطباء والفقهاء العلماء ونبغ وأثمر،
املدارس بنى من أول أنَّ عىل تقريبًا املسلمون املؤرخون أجمع وقد األيام، هذه مدارس
القرن أواسط يف السلجوقي، السلطان شاه ملك وزير الطويس، امللك نظام اإلسالم يف
وينضج الكتب نقل ويتم العبايس، العرص ينقيض أن الغريب ومن للهجرة. الخامس
املدارس يُنشئوا أن أو مدرسة، املسلمون يُنشئ أن دون موضوعاته اختالف عىل العلم
أنشأها مدرسة للمسلمني يذكرون اإلفرنج رأينا ولكننا تاريخهم. يف ذكرها يرد وال
ذكًرا له نَر ولم ذلك، نقلوا أين من ندري وال هناك،363 واٍل وهو ُخراسان يف املأمون
أنشئت مدارس عدة املسلمون ذكره فيما رأينا أننا عىل طالعناها. التي العرب كتب يف
سنة املتوىف فورك ابن مدرسة منها امللك، نظام زمن قبل خراسان عاصمة نيسابور يف
السعيدية واملدرسة … ٤٥٠ه سنة املتوىف البيهقي إىل نسبة البيهقية واملدرسة 364،٤٠٦
إسماعيل بناها ومدرسة الشهري، الغزنوي محمود السلطان أخو سبكتكني نرصبن بناها
املدارس هذه وكل إسحاق،365 أبي لألستاذ بُنيت وأخرى الواعظ، الصويف اإلسرتابادي
االسم بهذا مدرسة بنى نفسه امللك نظام حتى بغداد. يف النظامية املدرسة بناء قبل بُنيت

.Encyclopaedia Birt. art. Al-Mamun 363
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أرسالن،366 ألب سلطنة يف الحرمني إلمام بناها بغداد، مدرسة قبل أيًضا نيسابور يف
بنى من أوَّل أنَّه اإلسالمية املدارس إنشاء يف امللك نظام أسبقية اشتهار يف السبب فلعل
والجواري األرزاق لتالمذتها وفرض مجانًا، فيها التعليم وجعل بغداد، يف كربى مدرسة

واملعاليم.
صحت وإذا األعاجم، األمراء اإلسالم يف املدارس بنى من أول فإنَّ حال أي وعىل
أعجمية بالد يف بنيت فقد نيسابور) (أو خراسان يف املأمون مدرسة عن اإلفرنج رواية
يف واشتغل الخالفة توىل ملا بغداد يف مثلها املأمون يبن لم فلماذا وإال أعجمي، لغرض
الخلفاء؟ بغري اإلسالم يف املدارس إنشاء اختصاص يف السبب هو فما … العلوم؟ نقل

السياسة الرتباط واألمراء، الخلفاء عند املسلمني العلماء منزلة تقدم فيما رأيت قد
أوائل يف العلماء فكان إليه. والداعون الدين حملة هم العلماء وألنَّ عندهم، بالدين
شأن ضعف فلما فيه. ويساعدونهم العامة عىل النفوذ يف الخلفاء يُشاركون اإلسالم
واألكراد والديلم واألتراك الفرس من واألمراء السالطني إىل الحكومة وأفضت الخلفاء،
مقام يقوم بما سلطانهم لتأييد العامة قلوب اكتساب إىل حاجة يف هؤالء أصبح وغريهم،
العلماء وإكرام الفقراء إىل اإلحسان ذلك إىل املؤدية السبل وأقرب الديني. الخلفاء نفوذ
يسعى ما فأول عاقًال، حكيًما وكان بلًدا توىلَّ إذا األمري أو السلطان فأصبح والفقهاء.
واملارستانات والربط الجوامع بإنشاء العامة واسرتضاء والفقهاء العلماء تقريب فيه
العامة ثقة بذلك فيكتسبون وغريهم، والفقراء للعلماء واألرزاق الرواتب وتعيني ونحوها،
الدولة وعضد بمرص، طولون ابن فعل كذلك الثواب. من يرجونه ما غري الخاصة، ورىض

بمرص. الدين وصالح الشام، يف الدين ونور بغداد، يف
أرسالن ألب للسلطان َوَزَر ألنَّه املدارس؛ إنشاء عىل امللك نظام حمل ما أيًضا وذلك
وازدحم أرسالن ألب تويف فلما عنده، األكرب النفوذ وله والده بمنزلة وكان سنني، عرش
للسلطان وليس امللك لنظام كله األمر فصار شاه ملك لولده اململكة وطد امللك، عىل أوالده
استفحل قد الباطنية طائفة وكانت سنة، عرشين ذلك عىل أقام والصيد. التخت غري
حكيًما، عاقًال امللك نظام وكان السلطة. عىل املتزاحمون وكثر العرص ذلك يف أمرها
العدو عم حتى اإلحسان من فأكثر األولياء، ومواالة األعداء استمالة يف جهده فبذل
للفقهاء، العلم دور بنى أنه ذلك يف مساعيه أهم من وكان والحبيب. والبغيض والصديق

ج١. ٢٨٧ خلكان ابن 366
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أجرى ثم والفقراء، الصالح وأهل والزهاد للعباد الرباط وأسس للعلماء، املدارس وأنشأ
وديار الشام يف مملكته أقطار سائر بذلك وعم وغريهم. العلم لطلبة والنفقات الجرايات
أو متعبد أو طالبه أو علم حامل فيها يكن فلم سمرقند، إىل وخراسان والعراقني بكر
السبيل هذا يف ينفقه كان ما وقدروا عليه، سابغة له شاملة امللك نظام وكرامة إال زاهد
التي األموال «إنَّ وقالوا: السلطان إىل بعضهم به فوىش السنة. يف دينار ٦٠٠٠٠٠ فبلغ
شاه ملك فعاتبه القسطنطينية» سور يف رايته يركز جيًشا تقيم ذلك يف امللك نظام يُنفقها
دنانري خمسة أحفظ لم يزيد فيمن عيل نودي لو أعجمي، شيخ أنا بني «يا فأجابه: ذلك يف
بلذاتك مشتغل وأنت … ديناًرا ثالثني تحفظ عساك عليك نودي لو تركي، غالم وأنت …
الذين وجيوشك طاعتك، دون معاصيك تعاىل هللا إىل يصعد ما وأكثر شهواتك، يف منهمك
مدى ينتهي ال وقوس ذراعان طوله بسيف عنك كافحوا احتشدوا إذا للنوائب تعدهم
واملزمار واملالهي والخمور املعايص يف مستغرقون ذلك مع وهم ذراع، ثالثمائة مرماها
جيوش قامت ليًال جيوشك نامت إذا الليل، جيش ى يُسمَّ جيًشا لك أقمت وأنا … والطنبور
إىل ومدوا ألسنتهم وأطلقوا دموعهم فأرسلوا ربهم، يدي بني صفوًفا أقدامها عىل الليل
وبدعائهم تعيشون، خفارتهم يف وجيوشك فأنت … ولجيوشك لك بالدعاء أكفهم هللا
امللك نظام وتويف وسكت367 شاه ملك فقبل «… وترزقون تمطرون وبربكاتهم تبيتون،

.٤٨٥ سنة مقتوًال
واملساجد، املدارس إنشاء عىل العرب غري األمراء تحمل كانت التي األسباب ومن
من يكونوا أن ويغلب السلطان بالط يف ينشأون كانوا أنَّهم والثواب، األجر التماس غري
أو مال عن أحدهم تويف فإذا الرق. أو الوالء حق عليهم له فيكون مواليه، أو صنائعه
اإلمارة بلغ إذا منهم الرجل فكان منها. أبناءه وحرم فعل قبضها السلطان وأراد ضياع
أو الزوايا أو املدارس فيبني ذريته، من يخلفه ما عىل السلطان عادية خاف ماله وكثر
أن األوقاف رشوط يف ويجعل أبنيته، أو ضياعه من املغلة األوقاف عليها ويقف الربط،

الفقر. أوالده عىل بذلك فيأمن ثابتة واألوقاف منها، نصيب وله ولده بعض يتوالها
األمري، أو السلطان يتبعه الذي املذهب تأييد أيًضا املدارس إنشاء أسباب من وكان
عىل األزهر الجامع يف تُلقى التي الدروس وكانت بُنيت، منذ شيعية القاهرة كانت فقد

.٢٦٧ امللوك رساج 367
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املالكي املذهبني وأحيا املذهب هذا أبطل األيوبي الدين صالح توالها فلما الشيعة، مذهب
٥٦٦ه سنة النارصية املدرسة فبنى املذهبني هذين لتعليم املدارس فأنشأ والشافعي،
من بعده جاء من به واقتدى بمرص368 حدثت مدرسة أول وهي الشافعي، للمذهب

واألتراك. األكراد
يف املدارس بإنشاء اشتهر من أّول امللك نظام أنَّ يف خالف فال السبب، يكن ومهما
ونيسابور وأصبهان بغداد يف املدارس فبنى للهجرة. الخامس القرن أواسط يف اإلسالم
بغداد يف النظامية املدرسة أشهرها إليه، نسبة بالنظامية تنعت منها وكل وغريها، وهراوة
امللك، نظام اسم عليها وكتب دجلة شاطئ عىل ٤٥٧ه سنة الصويف سعيد بناءها توىل
عليها، وقفها وحمامات وخانات ضياًعا وابتاع عليها محبسة تكون أسواًقا حولها وبنى

دينار. ٦٠٠٠٠ يُقارب ما النفقة فبلغت
من جماعة فيها تخرج وقد اإلسالمي، العالم يف كبري شأن املذكورة للمدرسة وكان
اإلمام ثم الشريازي، إسحاق أبو الشيخ أساتذتها أول اآلفاق. يف ذكرهم طار العلم رجال
والشايش، الغزايل، حامد وأبو الدبويس، القاسم أبو ثم الشامل، صاحب الصباغ نرص أبو
فأصبح العلم. أقطاب من وغريهم األنباري الدين وكمال والسهروردي، الهرايس، والكيا
الدينية العلوم فيها تُعلَّم وكانت باملعلمني، الثقة أسباب أكرب من املدرسة هذه يف التعليم

واللسانية. والفقهية
الصورة هذه عىل املجانية املدارس إنشاء يف امللك بنظام واألمراء السالطني واقتدى
صاحب زنكي الدين نور السلطان الرتتيب عىل وأشهرهم اإلسالمية، اململكة أنحاء يف
وغريها الشام بالد جميع يف املدارس بنى األصل تركي وهو ٥٧٧ه، سنة املتوىف دمشق
املارستانات من بناه ما غري والرحبة، ومنبج وبعلبك وحمص وحماة وحلب دمشق مثل
كردي، وهو ٥٨٩ سنة املتوىف الدين صالح السلطان ثم والربط. الحديث ودور واملساجد
صاحب الدين مظفر املعظم امللك ثم وغريها، والقدس واإلسكندرية مرص يف املدارس بنى
واألرامل واللقطاء األيتام ودور املدارس من كثريًا بنى فقد ٦٣٠ه، سنة املتوىف أربل
إنشاء إىل فتسابقوا مرص، يف أهله من خلفه من الدين صالح بالسلطان واقتدى وغريها.
السالطني إىل امللك أفىض وملا مدرسة. ٢٥ ملكهم انقضاء بعد عددها فبلغ فيها، املدارس
أيام إىل بمرص أنشأوه ما عدد فبلغ األغنياء، بهم واقتدى خطواتهم عىل ساروا املماليك
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مدرسة. ٧٠ املجموع وصار مدرسة ٤٥ للهجرة التاسع القرن أواسط يف املقريزي
السلطان العثمانية الدولة يف املدارس أنشأ من وأول األخرى. األصقاع يف ذلك نحو ويقال
املدارس وأشهرها إنشائها، يف عثمان آل سالطني به واقتدى ٧٦١ه، سنة املتوىف أورخان

سليمان.369 السلطان أنشأها التي الثماني
شاهد أنَّه السادس القرن يف اإلسالمي الرشق طاف الذي ُجبري ابن رحلة يف وجاء
تاريخ صاحب عيل األمري نقل فقد األندلس أما بغداد. يف و٣٠ دمشق يف مدرسة عرشين
وغرناطة وطليطلة وإشبيلية قرطبة يف املدارس أنشأوا العرب أنَّ اإلنجليزية يف اإلسالم
و١٢٠ كربى مدرسة ١٧ مدارسها عدد بلغ وحدها غرناطة مملكة وأّن وغريها، ومالقة
املدرسة مثال غري عىل أنشئت األندلس مدارس أنَّ يظهر ولكن صغرى370 مدرسة

النظامية.
طلب عىل تعينهم مدارس األندلس ألهل «وليس الطيب: نفح صاحب املقري قال
يأخذوا ألْن ال يتعلموا ألْن يقرأون فهم بأجرة، املساجد يف العلوم جميع يقرأون بل العلم،
األمري أنَّ فالظاهر األندلس، يف للمدارس رصيًحا نفيًا املقري عبارة يف فرتى جاريًا»371

املساجد. مدارس يعنون ربما وهؤالء اإلفرنج، عن كالمه نقل املذكور عليٍّا
ومنها والزوايا، والربط الجوامع حلقات منها أشكال، عىل اإلسالم يف واملدارس
قد ما غري والفلسفة، للطب واملارستانات اإلسالمية للعلوم الكربى املجانية املدارس
يختلف حال أي عىل الطلبة وعدد منازلهم. يف التعليم مجالس من العلماء يعقده
الطلبة، من املئني مئات الفارابي حلقة يف يجتمع فكان فنه، يف األستاذ شهرة باختالف
كان املشهور الطبيب الرازي بكر أبا أنَّ ذكروا تالمذة. تحتهم تالمذة لألستاذ يكون وقد
يجيء فكان أخر. تالميذ ودونهم تالميذهم، ودونهم التالميذ، ودونه مجلسه يف يجلس
غريهم، إىل تعداهم وإال علم عندهم كان فإن يلقاه، من ألول يجد ما فيصف الرجل
تالمذته، بازدياد ونفوذًا شهرة يزداد األستاذ وكان الرازي،372 تكلم وإال أصابوا فإْن
الري خطيب بن الدين فخر اإلمام كان مشاة. وهم يركب وقد حوله مشوا مىش وإذا
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أحد عليه قرأ إذا األستاذ الشيخ وكان الفقهاء.373 من تلميذ ٣٠٠ حوله مىش ركب إذا
تالمذة العلماء أكثر ومن عليه. ُقرئ بأنه شهادة الكتاب، عىل عالمته هو كتب كتابًا
شامًال التعليم وكان والغزايل. سينا وابن الري خطيب وابن والرازي والفارابي الشريازي

وغريهم. واملخانيث والعبيد والجواري املماليك حتى الناس، طبقات كل

الكتب خزائن أو املكتبات (7-9)

عىل يحرصون وهم وعلومهم وأخبارهم أعمالهم تدوين يف أخذوا منذ النَّاس برح ما
يحفظون الذي املكان عن ويعربون استبقائه. يف رغبة دونوه ألنَّهم يدونونه؛ ما استبقاء
سنة الباِبلِيُّون العالم يف املكتبات أنشأ من وأقدم الكتب، خزانة أو باملكتبة فيه الكتب
بابل خرائب يف املايض القرن علماء عليها عثر مكتبة بقاياهم ومن امليالد، قبل ١٧٠٠
اإلسفيني بالحرف كتابة عليها املجفف الطني من قرميدات عن عبارة وهي وآشور،
ملك قرب يف وجدوها مكتبة ديودورس وصف فقد القدماء املرصيون يليهم (املسماري)،
الناس، لفائدة العامة املكتبات أنشأ من أول وهم اليونان ثم أوسيمندياس. اسمه مرصي
بلوتارخس وذكر امليالد، قبل السادس القرن أواسط يف بسسرتاتوس منشئيها وأقدم
اإلسكندرية مكتبة البطالسة وأنشأ مجلد. ٢٠٠٠٠٠ من مؤلفة برجاموس يف مكتبة
ثم ١٦٧ق.م، سنة رومية إىل مقدونية عن نقلوها مكتباتهم وأول الرومان، ثم الشهرية.
،٨٦ سنة أثينا مكتبات نقلوا ثم ١٣٣ق.م، سنة املذكورة برجاموس مكتبة عىل استولوا
تقدم ما غري ٣٥٥م، سنة مكتبة فيها أنشأ القسطنطينية يف قسطنطني شأن عظم وملا
حتى املكتبات إنشاء عن النَّاس كف ثم واألزج، الرساتيق يف الفرس خزائن من ذكره

مكتباتهم. وأنشأوا املسلمون تمدَّن

اإلسالمية املكتبات (أ)

تقدم ألسباب الكتب من عليه عثروا ما أحرقوا للفتح املسلمون ونهض اإلسالم ظهر ملا
عىل الناس أحرص أصبحوا حتى العلم طعم وذاقوا تحرضوا أن لبثوا ما لكنهم بيانها،
العرب أنَّ رأيت وقد صيانتها. يف عناية وأشدهم عليها الحصول يف بذًال وأكثرهم الكتب

ج٢. ٢٣ األطباء طبقات 373
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اإلسالمية، العلوم عىل تقريبًا مقصورة وأبحاثهم الثاني القرن ونصف األول القرن قضوا
األشعار يف محصوًرا الكتب من يجمعونه ما فكان املدة. تلك أواخر يف إال يدونوها ولم
كتب إنَّ قالوا: نحوها. أو األنسجة أو الجلود أو الرقوق عىل مكتوبة واألمثال واألخبار
األدب رواة سائر يف ذلك نحو وقالوا السقف، إىل بيته تمأل كانت العالء بن عمرو أبي

عبيدة. وأبي وحماد كاألصمعي والشعر
أو األمور والة بإنشائها يقوم إنما التي العامة املكتبات قبيل من يُعّد ال ذلك أنَّ غري
العباسية، النهضة خلفاء إىل املكتبات هذه إنشاء يف الفضل ومرجع مجراهم. يجري من
منها العزيز عبد بن عمر أخرج التي أمية بني أيام يف الكتب خزائن ذكر نرى كنا وإن
تلك خدمة يف كانوا الذين والفالسفة األطباء أنشأه مما الغالب عىل فتلك هارون، كناش

ألوالدهم. أو ألنفسهم الدولة

بغداد مكتبات (ب)

فأنشأوا العلوم، لنقل نهضتهم أسباب جملة من إنشاؤها فكان العباسية الدولة يف أما
قد كان ما إليها وجمع أنشأها الرشيد أنَّ الغالب الحكمة» «بيت سموها بغداد يف مكتبة
يحيى سعى ما مع اإلسالمية، العلوم من ألف وما والعلم، الطب كتب من العربية إىل نقل
وملا وغريها. أنقرة يف الروم كتب من للرشيد وقع وما الهند، كتب من جمعه يف خالد بن
وفيها لغاتها، يف العلم كتب الحكمة بيت يف جمع الرتجمة مجالس وأنشأ املأمون توىل
رغبته الناس وعِلم العربية، عن فضًال والقبطية، والهندية والفارسية والرسيانية اليونانية
ابن ذكر كتاب ومنها خطوطها، وأشكال موضوعاتها اختالف عىل بالكتب فأتوه ذلك يف
املطلب عبد حق ذكر وفيه جلد، ملسو هيلع هللا ىلصعىل النبي جّد هاشم بن املطلب عبد بخط أنَّه النديم
ومتى بالحديدة كيًال فضة درهم ألف عليه صنعاء أهل من الحمريي فالن بن فالن «عىل

وامللكان».374 هللا شهد أجابه بها دعاه
التأليف، أو الدرس أو النسخ أو للرتجمة مجلس عن عبارة الحكمة بيت وكان
وكذلك معينة، بأجور أو ألنفسهم ينسخون بهم خاصة أماكن يف النساخ فيجلس
فاريس أصله الشعوبي عالن الحكمة بيت نساخ ومن واملطالعون. واملؤلفون املرتجمون

.٥ الفهرست 374
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واملأمون للرشيد الحكمة بيت يف ينسخ وكان واملنافرات، باألنساب عارًفا راوية وكان
كان وممن مثالبها،375 وأظهر العرب فيه هتك العرب مثالب يف كتاب وله والربامكة،
ويحيى املنجم، الخوارزمي موىس بن محمد التأليف أو للمطالعة الحكمة بيت إىل يرتدد
نوبخت بن والفضل املأمون، أيام يف األرصاد أصحاب أحد املوصيل منصور أبي بن
بيت صاحب ى يُسمَّ شؤونه يدير َقيِّم املذكور للبيت وكان وغريهم. شاكر وأوالد املنجم،
عىل التعصب شديد شعوبي فاريس وهو هارون بن سهل مديريها وأشهر الحكمة،
فرتى العربي. إىل الفاريس من نقول وله سلم ومنهم كثرية. كتب ذلك يف وله العرب،
إليها واملرتددون وخَدمتها الفرس، يد عىل أنشئت املذكورة الخزانة أو البيت أنَّ ذلك من
بقيام متصل سبب ولذلك العرب، يكرهون الذين الشعوبية من وأكثرهم الفرس، من

الكتاب. هذا من املاضيني الجزأين يف ذكرناها ألسباب املأمون بنرصة الخراسانيني
سابور وقفها مكتبة أشهرها الحكمة، بيت مثال عىل املكتبات البغداديون أنشأ ثم
فيها وجعل ٣٨١ه سنة يف الكرخ يف السورين بني محلة يف الدولة بهاء وزير أردشري بن
عليها يقفون املؤلفون وكان املعتربة، األئمة بخطوط كلها مجلد آالف عرشة من أكثر
أول بك طغرل مجيء عند الكرخ محال من احرتق فيما واحرتقت مؤلفاتهم. من نُسًخا
واإلرشاف منها بقي ما حفظ توىل وممن ٤٤٧ه376 سنة بغداد إىل السلجوقية ملوك
بني من الكتب بجمع واشتهر ٤٠٥ه.377 سنة املتوىف اللغوي البرصي السالم عبد عليها

٦٢٢ه.378 سنة املتوىف املستيضء بن النارص الخليفة العباس

األندلس مكتبات (ج)

أسباب سائر يف مثاًال كان كما اإلسالمية، املمالك يف املكتبات إنشاء يف مثاًال املأمون وكان
بن املستنرص الحكم به وأشبههم األندلس، يف أمية بنو به فاقتدى العلمية. النهضة
مكرًما للعلوم محبٍّا وكان ٣٦٦ه سنة وتويف ٣٥٠ه سنة الخالفة توىل الذي النارص
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قرطبة يف فأنشأ قبله. امللوك من أحد يجمعه لم بما أنواعها عىل للكتب جماًعا ألهلها
ومعهم التجار من رجاًال رشائها يف يبعث فكان العالم، أنحاء من الكتب إليها جمع مكتبة
وتقريب الكتب اقتناء يف العباس بني لينافس سبيلها يف البذل عىل ويحرضهم األموال،
فبعث مثله أموي وهو له، معاًرصا األغاني صاحب األصفهاني الفرج أبو وكان الكتاب.
ألف ذلك عىل له وبذل العباس، بني إىل إخراجه قبل األغاني كتاب إليه يرسل أن إليه
ابن ملخترص رشحه يف املالكي األبهري بكر أبي القايض مع ذلك نحو وفعل ذهبًا. دينار
يف فجعلوها اإلسالم يف مثيل له يسبق لم ما الكتب من له فاجتمع وغريه، الحكيم عبد
لكل الفهارس لها ووضعوا ومرشًفا مديًرا عليها أقاموا قرطبة قرص من خاصة قاعات
عرشون فهرس كل يف فهرًسا ٤٤ وحدها الدواوين فهارس أنَّ وذكروا حدة. عىل موضوع
كتاب، ٤٤٠٠٠ الدواوين عدد مجموع كان فقط اسًما ٢٥ للصفحة قدرنا فإذا ورقة379
ما مجموع أن واملقري خلدون ابن مع سلمنا إذا نبالغ نظننا وال الكتب؟ بسائر فكيف

مجلد.380 ٤٠٠٠٠٠ املكتبة تلك حوته
بالد سائر يف املكتبات فأنشأوا مملكته، وعظماء دولته رجال بالحكم واقتدى
العامة، املكتبات من مكتبة سبعون فيها كان وحدها غرناطة إنَّ قالوا حتى األندلس،
الوجاهة شارات من اقتناؤها وأصبح أهلها يف سجية األندلس يف الكتب حب وأصبح
كتب، خزانة بيته يف يكون أن ويحتفل جاهًال منهم الرئيس يكون وقد عندهم. والرئاسة
هو الذي والكتاب غريه، أحد عند ليس الفالني والكتاب كتب، خزانة عنده فالن ليقال:
كتبها سوق والزمت بقرطبة مرة «أقمت الحرضمي: قال به. وظفر حصله قد فالن بخط
وتفسري فصيح بخط وهو وقع أن إىل اعتناء، بطلبه يل كان كتاب وقوع فيه أترقب مدة
إىل عيل، بالزيادة املنادي إىل فريجع ثمنه يف أزيد فجعلت الفرح، أشد به ففرحت مليح
ال ما إىل بلغه حتى الكتاب هذا يف يزيد من أرني هذا! يا له: فقلت حده. فوق بلغ أن
سيدنا هللا أعز له: وقلت منه فدنوت رئاسة، لباس عليه شخًصا فأراني قال: يساوي،
حده. فوق بيننا الزيادة به بلغت فقد لك، تركته الكتاب هذا يف غرض لك كان إن الفقيه،
ألتجمل فيها واحتفلت الكتب خزانة أقمت ولكني فيه، أدري وال بفقيه لست يل: فقال
جيد الخط حسن رأيته فلما الكتاب، هذا يسع موضع فيها وبقي البلد، أعيان بني بها
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فهو الزرق من به أنعم ما عىل هلل والحمد فيه، أزيد بما أبال ولم استحسنته التجليد
إال كثريًا الرزق يكون ال نعم، له: قلت أن عىل وحملني فأحرجني الحرضمي: قال كثري.
وأطلب الكتاب هذا يف ما أعلم الذي وأنا … له أسنان ال من الجوز يُعطى … مثلك عند

وبينه!»381 بيني بيدي ما قلة وتحول قليًال، عندي الرزق يكون به االنتفاع
أهل كان كما الكتب، يف رغبة األندلسيني أحسن حال أي عىل قرطبة أهل وظل
إىل حملت كتبه، بيع فأريد إشبيلية يف عالم مات فإذا الطرب، اللهو يف أرغبهم إشبيلية
إشبيلية. إىل حملت تركته بيع فأريد بقرطبة مطرب مات وإذا فيها، تباع حتى قرطبة
عليها أتم ثم الرببر حصار يف أكثرها بيع حتى قرصها يف زالت فما قرطبة مكتبة أما

اإلفرنج.

مكتباتمرص (د)

باهلل العزيز منهم بذلك بدأ بمرص، الفاطميون الخلفاء واألندلس بغداد بخلفاء واقتدى
وكان كلس، بن يعقوب فاستوزر شاب، وهو ٣٦٥ه سنة الخالفة توىل خلفائهم، ثاني
طبقاتهم، اختالف عىل العلماء إليه وقرب الدواوين له فرتب للعلم، ومحبٍّا مدبًرا يعقوب
وخصص كبريًا جانبًا منها فجمع الكتب، اقتناء الخليفة إىل وحبب األرزاق لهم وأجرى
املؤلفات من االستكثار يف األموال وبذل الكتب»، «خزانة وسماها قرصه يف قاعات لها
مائة أو نسخ عرش الواحد الكتاب من اجتمع ولو والفقه، واألدب التاريخ يف املهمة
منها نسخة وثالثون نيف للخليل العني كتاب من فيها كان أنَّه ذكروا أكثر. أو نسخة
بمائة النسخة واشرتوا الطربي، تاريخ من نسخة وعرشون نفسه، الخليل بخط نسخة
بتوايل يزداد املكررة النسخ عدد وكان دريد. البن الجمهرة كتاب من نسخة ومائة دينار،
عىل األيوبي الدين صالح استيالء عند الطربي تاريخ من النسخ عدد بلغ حتى األعوام،
فال بالذهب. محالة منسوبة بخطوط قرآن ختمة ٣٤٠٠ فيها وكان نسخة، ١٢٠٠ مرص
والحديث اللغة والنحو الفقه يف كتاب382 ١٦٠٠٠٠٠ تحوي كانت إنَّها قالوا إذا عجب

ج١. ٢١٨ الطيب نفح 381
ج١. و٤٠٩ ٤٠٨ املقريزي 382
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فيها القديمة، العلوم يف كتاب ١٨٠٠٠ منها والكيمياء، والروحانيات والنجامة والتاريخ
والفلك. الهندسة أدوات غري خاصة383 والفلسفة والهندسة النجوم كتب من جزء ٦٥٠٠
كتاب، ٢٠٠٠٠٠ آخرون قدرها وقد مبالغة، الكتب تلك تقدير يف نرى أننا عىل
خزائن أو الكتب بخزانة املراد حيث من التباًسا تقديرهم يف ونظن ،١٢٠٠٠٠ وغريهم
مثلها فأنشأوا أهله من جماعة به اقتدى بقرصه خزانته أنشأ أن بعد العزيز ألنَّ الكتب؛
خاصة، العزيز خزانة يف الكتب عدد القليل بالتقدير املراد أنَّ فالظاهر قصورهم، يف
خزائن يف الكتب عدد يقل ال االعتبار وبهذا كلها. القصور خزائن يف ما عدد وبالكثري

كتاب. أو مجلد ١٠٠٠٠٠٠ عن القصور
َقيًِّما لها رتب وقد حني، بعد حينًا بنفسه يتعهدها بخزانته كبرية عناية للعزيز وكان
الشابشتي الحسن أبو ذلك توىل وممن وينادمه، الكتب له ويقرأ ويجالسه شؤونها يتوىل

٣٩٠ه.384 سنة املتوىف الكاتب
اإلسكندرية مكتبة أصاب ما مثل الفتن بتوايل اإلحن من الخزائن هذه أصاب وقد
يف بعضها وترك النيل يف اآلخر والبعض النار يف كتبها بعض فألقي الرومان، عهد يف
من العبيد واتخذ الكتب، بتالل عرفت تالًال صار حتى الرياح عليه فسفت الصحراء
األكراد دخول عند منها بقي ما طرح فقد وباإلجمال رشحه. يطول مما نعاًال جلودها
نحو القصور تلك من أخرجوه ما جملة يف وكان السادس، القرن أواسط يف للمبيع

البيساني.385 الرحيم عبد الفاضل للقايض الدين صالح أعطاها كتاب ١٢٠٠٠٠

الحكمة دار (ه)

األكثرون. توهم كما القصور خزائن أو العزيز خزانة غري وهي العلم دار أيًضا ى وتُسمَّ
بالقاهرة، الغربي القرص بجوار ٣٩٥ه، سنة باهلل العزيز بن هللا بأمر الحاكم أنشأها
ففرشوها ريعها. من عليها ينفق أماكن لها ووقف القصور، خزائن من الكتب إليها وحمل
والغرض واملرشفني، القوام عليها وأقاموا وممراتها أبوابها عىل الستائر وعلقوا وزخرفوها

الحكماء. تراجم 383
ج١. ٣٣٨ خلكان ابن 384
ج٤. ٨١ خلدون ابن 385
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الناس لخدمة أي العباسيون، أنشأه الذي الحكمة بيت من الغرض مثل الحكمة دار من
غري عىل يتعذر إذ الناس، تعليم يف القدماء طريقة وهي والتأليف. والدرس املطالعة يف
فيها جمع مكتبة أنشأ رعيته تعليم أحبَّ فمن لغالئها، نظًرا الكثرية الكتب اقتناء األغنياء
يف والعباسيون اإلسكندرية، مكتبة يف البطالسة فعل كما للناس، أبوابها وفتح الكتب
القراء بها أقام الحاكم ألنَّ مدرسة؛ الحكمة دار بعضهم عد وقد ببغداد، الحكمة بيت
إليها الدخول وأباح األرزاق لهم وأجرى واألطباء، واللغة النحو وأصحاب واملنجمني
شاءوا، ما ينسخوا أو ليقرأوا املطالعة، محبي من طبقاتهم اختالف عىل الناس لسائر
يستحرض الحاكم وكان واملحابر. والورق واألقالم الحرب من إليه يحتاجون ما فيها وجعل
ويخلع املأمون يفعل كان كما باملناظرة ويأمرهم يديه، بني املذكورة الدار علماء بعض
املجتمعات يعقدون فكانوا الحكمة، دار إىل املرتددين بني املناظرة أباح وقد الخلع. عليهم
البدع أصحاب بعض واتخذ الخصام. إىل الجدال يفيض وقد املناظرات وتقوم هناك
القرن أوائل يف الجيوش أمري بن األفضل فاضطر آرائهم، لبث وسيلة االجتماعات تلك
اآلمر الخليفة أمر األفضل تويف فلما الفتن، ألسباب دفًعا إبطالها إىل للهجرة السادس
املسري فيها اشرتط ولكنه ٥١٧ه، سنة فأعادها البطائحي بن املأمون وزيره هللا بأحكام
برسم متصدرون فيها يقام وأن دين رجل متوليها يكون وأن الرشعية، األوضاع عىل
إىل الحكومة أفضت وملا كتاب، ١٠٠٠٠٠ عن يقل كتبها عدد نظن وال القرآن. قراءة

للشافعية.386 مدرسة وبناها العلم دار هدم األيوبي الدين صالح

الشام مكتبات (و)

التفت وال العلم يف رغبة للخلفاء يكن لم أمية بني أيام يف الخالفة مركز الشام كانت ملا
الشام طرابلس يف كانت بمكتبة الفاطمية الدولة عهد يف اشتهرت ولكنها إليها. العباسيون
٣٠٠٠٠٠٠ كتبها عدد أنَّ «جبن» وذكر فانتهبوها387 ٥٠٢ سنة اإلفرنج فتحها حتى
جعل مدائنها يف املدارس وأنشأ الشام الدين نور توىلَّ فلما اإلفرنج.388 أحرقها مجلٍد

الدين. صالح فعل وهكذا النورية، بالخزائن وتعرف الكتب، خزائن فيها

املعرفة). دار (ويسميها ج٤ ٧٩ خلدون ابن 386
ج٢. ١٢٨ خلكان ابن 387

.Gibbon’s Roman Empire. II, 505 388
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يف املخبأة الخزائن من فيها كان ما الباب هذا غري يف تقدَّم فقد فارس بالد أما
اإلسالم، قبل ونحوها الجلود عىل الفهلوية بالحروف مكتوبة والقباب، واألزج الرساتني
جملة ويف فيها، العوامل أكرب من الفرس كان بغداد يف اإلسالمية الحضارة نضجت ا فلمَّ

تقدم. كما وغريه الحكمة بيت أنشأ مساعيهم
سائر قبل فيها املدارس إنشاء من علمته ملا وأدب علم بالد كانت فقد خراسان وأما
يف ياقوت ذكر فقد القليل، إال أخبارها من بنا يتصل فلم املكتبات وأما اإلسالم. بالد
عرش وفيها ٦١٦ه سنة يومئذ خراسان مدن أشهر الشاهجان مرو ترك أنَّه معجمه
واقفيها وأخبار أخبارها فصل وقد وجودًة، كثرًة مثلها الدنيا يف يَُر لم للوقف خزائن

منها.389 علمه أخذ وأنه مجلد ١٢٠٠٠ فيها كان منها واحدة أنَّ وذكر
علمه سينا ابن باقتباس اشتهرت مكتبة بخارى يف ذكروا فقد النهر وراء ما أما
من فيها «ورأيت الرئيس: الشيخ قال بخارى، سلطان منصور بن لنوح وكانت عنها،
هوالكو وأنشأ إلخ». قبل… من رأيته كنت وما الناس، من كثري إىل اسمه يقع لم ما الكتب
من الترت نهبه مما مجلد ٤٠٠٠٠٠ فيها مكتبة مراغة يف الطويس الدين لنصري الترتي

والجزيرة. والشام بغداد
ملنفعة السالطني أو الخلفاء أنشأها التي العامة املكتبات من خربه عىل عثرنا ما هذا
كثرية كانت فإنها الجوامع، أو املارستانات أو للمدارس التابعة الكتب خزائن غري الناس،
املوضوعات حسب أبوابًا مرتبة وهي الكربى، املكتبات عن كتبها تقل ال ما ومنها ا جدٍّ
وهي ألنفسهم العلماء يقتنيها كان التي الخاصة الخزائن وغري والقوام. الوكالء وعليها
إفرايم وخلف جمل، ٤٠٠ عىل تنقل عباد بن الصاحب كتب كانت فقد وعظيمة، كثرية
١٠٠٠٠ خزانته يف كان املطران بن الدين موفق مات وملا مجلد، ٢٠٠٠٠ املرصي الطبيب
٢٠٠٠٠ الدولة أمني عند وكان يكتبون. نساخ ثالثة له وكان استنسخه، ما غري مجلد

وغريهما. القفطي وابن خاقان بن كالفتح كثريين عليهم وقس مجلد،
اعتبار مع العرص، هذا بمكتبات قابلناها إذا إال املكتبات تلك ضخامة تتضح وال
األزمنة مرور مع الكتب، اقتناء تسهيل من الطباعة النتشار كان وما العرصين بني الفرق
النفقة لقلة الكتب اقتناء عىل املساعدة الوسائل وكثرة األيام، هذه مكتبات عىل الطويلة

ج٤. ٥٠٩ ياقوت معجم 389
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ونقابلها مجلداتها عدد عرفنا التي الكربى اإلسالمية املكتبات عىل ونقترص ذلك. وغري
اليوم: أوربا مكتبات بأشهر

اإلسالمي التمدن عهد يف املسلمني مكتبات أشهر

املجلدات عدد

بغداد يف الحكمة بيت
بغداد يف سابور مكتبة ١٠٠٠٠
بقرطبة الحكم مكتبة ٤٠٠٠٠٠
بالقاهرة القصور خزائن ١٠٠٠٠٠٠
بالقاهرة الحكمة دار ١٠٠٠٠٠
طرابلس مكتبة ٣٠٠٠٠٠٠
مراغة مكتبة ٤٠٠٠٠٠

الكربى أوربا عواصم يف األيام هذه مكتبات أشهر

املجلدات عدد

األهلية باريس مكتبة ٢٧٠٠٠٠٠
لندن يف الربيطاني املتحف مكتبة ١٦٤٨٠٠٠
القيرصية بطرسربج مكتبة ١٣٦٠٠٠٠

األهلية برلني مكتبة ١٢٣٠٠٠٠
امللوكية فينا مكتبة ٩٢٤٠٠٠
األهلية رومية مكتبة ٦٧٧٠٠٠

وعىل مجلًدا. ٣٣٠٥١٨٧٢ كتبها عدد مجموع مكتبة ٤٠٢٦ املتحدة الواليات ويف
اختالف عىل الكتب من والخاصة العامة مكتباتهم يف جمعوا املسلمني فإنَّ الجملة
يف معظمها ضاع وقد ا، جدٍّ صغري جزء إال منها يبَق ولم باملاليني. يعد ما موضوعاتها

التمدن. بذهاب وذهب الوسطى القرون أثناء
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القرون تلك أثناء يف اإلسالم عاصمة يف تجمع فأكثره الكتب تلك من الباقي أما
وكتاب الفهرست كتاب نارش فلوجل، جوستاف املسترشق توفق وقد القسطنطينية. وهي
النهضة قبل من إليه بلغت ما عىل العربية املكتبات قوائم إحراز إىل الظنون، كشف
بحسب الكتب تلك بأسماء الظنون كشف كتاب وذيل الرشق، يف الطباعة وشيوع األخرية
القسطنطينية يف ٢١ منها مكتبة، وعرشين بضًعا املكتبات تلك عدد فبلغ موضوعاتها.
ورودس وحلب ودمشق مرص ففي بقي ما وأما كتابًا. ٢٧٤٤٥ كتبها مجموع بلغ
العامة املكتبات يف اإلسالمي التمدن كتب من الباقي فيكون كتاب، ٢٤٠٠ كتبها ومجموع

أماكنها: باعتبار تفصيلها هاك كتاب، ٣٠٠٠٠ نحو

وكتبها الوسطى القرون أواخر يف املسلمني مكتبات

املجلدات عدد

القسطنطينية يف الثاني محمد السلطان مكتبة ١٥٣٧
القسطنطينية يف سليمان السلطان مكتبة ٨٠٣

القسطنطينية يف بالطبخانة باشا عيل قليج مكتبة ٧٥٢
القسطنطينية يف باشا أحمد حافظ مكتبة ٤١٢
القسطنطينية يف أوغلو برييل كيو مكتبة ١٤٤٨
القسطنطينية يف باشا عيل شهيد مكتبة ٢٩٠٦
القسطنطينية يف باشا إبراهيم مكتبة ٨٣١
القسطنطينية يف سلطان والده مكتبة ٧٣٢

القسطنطينية يف أغا بشري مكتبة ٥٥٢
القسطنطينية يف أفندي عاطف مكتبة ١٣٣٦
القسطنطينية يف صوفيا أيا مكتبة ١٤٤٥

القسطنطينية يف غلطه رساي مكتبة ٥٥٦
القسطنطينية يف الثالث عثمان مكتبة ٢٤٢١

القسطنطينية يف باشا راغب محمد مكتبة ١٠٧٧
القسطنطينية يف أول دفرت يل لعله مكتبة ٩٨٠
القسطنطينية يف ٢ دفرت يل لعله مكتبة ١٩٤٧
القسطنطينية يف همايون رساي مكتبة ٩١٦
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املجلدات عدد

القسطنطينية يف أفندي الدين ويل مكتبة ١٧٦٩
القسطنطينية يف أفندي عارش مكتبة ١٨٧٧

القسطنطينية يف أفندي مراد محمد زاده داما مكتبة ١١٠٩
القسطنطينية يف الحميد عبد مكتبة ١٣٨٣
القسطنطينية يف أفندي حالت مكتبة ٦٥٦

القسطنطينية) يف الكتب (مجموع ٢٧٤٤٥

القاهرة يف األزهر مكتبة ١٠٩٩
بدمشق العظم باشا هللا عبد مكتبة ٤٢٢

بحلب األحمدية املدرسة مكتبة ٢٦٩
رودس مكتبة ٦٠٩

كله) (املجموع ٢٩٨٤٤

يشء منها كان فقد العربية، املؤلفات من بقي ما كلها ليست الكتب هذه أنَّ وبديهي
كانت ما إىل بالنظر شيئًا تُعد ال حال أي عىل ولكنَّها وغريها، الخاصة املكتبات يف كثري
إىل يدعو مما القرون، بتوايل املؤلفات تكاثر اعتربنا إذا وخصوًصا التمدن. إبان يف عليه
لكل ولكن نقصانها، إىل ال يخفى ال كما الوسطى القرون يف الباقية الكتب عدد زيادة

خلقه. يف هللا ُسنَّة يتعداه، ال أجًال يشء
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القدماء العرب أنساب

الجاهلية العرب عند والطوتمية باألمومة القائلني عىل رد (1)

كتابنا نقله أثناء يف الكبري اإلنجليزي املسترشق مرجليوث األستاذ صديقنا إلينا كتب
نصه: هذا كتابًا اإلنجليزية اللغة إىل اإلسالمي التمدن تاريخ

هذا يف املسترشقني آراء وبني العرب أنساب عن كالمكم يف جاء ما بني إنَّ
العرب عند والزواج األنساب كتاب عىل اطلعتم ولو عظيًما. بونًا الصدد
يف واملوضوع عندنا املشهور بني لرأيتم سميث1 روبرتسن لألستاذ الجاهلية
كثرية مجلدات فيها دونت قد مثًال األمومة مسألة فإنَّ بعيًدا، فرًقا كتابكم
ترأسها إنَّما معلوم، أب فيها ليس القديمة العائلة أنَّ إىل أصحابها أكثر ذهب
عهد يسبق لم العرب عند إدخاله مستحدث أمر األبوة وحق الرجال. كثرية أم
أسماء ليست القبائل أسماء فإنَّ أكاذيب، كلها العرب وأنساب ملسو هيلع هللا ىلصبكثري. النبي
عند Totem طوتم املسمى يُشبه أكثرها بل يزعمون، كما عاشوا قد رجال
فيصدر الطبيعة، برتتيب لجهلهم إليه ينتسبون حيوانًا أعني املتوحشة، األمم
الجاهلية. العرب عند بعضها آثار تخفى ال وقوانني سنن إليه انتسابهم عن

وبادرنا صاحبه، ملقام إجالًال االعتبار نظر فيه فنظرنا األستاذ، كتاب نص هو هذا
صفحة، وثالثمائة نيف يف يدخل هو فإذا إليه، املشار سميث روبرتسن كتاب إىل
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املسترشقني كبار من مؤلفه ألنَّ وتدبره، الرأي ذلك عىل االطالع يف رغبة مليٍّا فتصفحناه
من وغريه الساميني أديان يف ككتاب شأن، ذات ومؤلفات أبحاث وآدابه الرشق يف وله
فنرجع الرأي هذا بصحة نقتنع لعلنا وإمعان، بإخالص الكتاب فقرأنا الشائقة. املقاالت
بها ظفرنا إذا املنشودة ضالتنا فهي الحقيقة، تقرير إال نكتبه فيما لنا غرض ال إذ إليه،
الكتاب مطالعة من فتحققنا ذلك، يكون من يد عىل يهمنا وال صاغرين، عندها وقفنا
ولغاتها السامية الشعوب آداب عىل االطالع وسعة والفضل، العلم من الرجل عليه ما
مثلها يندر اإلقناع، عىل وقوة حجة عبارته وسبك أدلته خالل من وتوسمنا وأديانها،
نفسه عىل أخذ الذي املذهب ضعف مع — استطاع ما ذلك ولوال األقالم، أرباب بني
األستاذ صديقنا جملتهم ويف املسترشقني، العلماء جلة من إصغاء يُالقي أن — إثباته
النبوية السرية يف أصدره الذي الجليل كتابه مقدمة يف بذلك اقتناعه ظهر حتى مرجليوث،
إىل الرأي أسند قد إليه املشار األستاذ أنَّ عىل Mohammed and the Rise of Islam
لو نخاله وال العلم، سعة من صاحبه به اشتهر ما عىل اعتماًدا نقده، يتكلف ولم صاحبه
ييل. فيما سنبينه ما عىل تصوره يف صاحبه وهم من به شعرنا بما شاعًرا إال ذلك تكلف
املوضوع هذا يف نقول أن أردنا وإنَّما وحده. هلل العصمة ألنَّ مثله؛ واهمني نكون وقد
أن يكفينا بل الزلل، من النجاة ندعي وال املسترشقني، العلماء يدي بني نلقيها كلمة
أنَّ عىل — بالعكس األمر كان وربما الخطأ، مواضع عىل أقوالنا يف الصواب مواضع تربو

حال. أي عىل فائدة من يخلو ال البحث
القراء، جمهور عليها ليطلع أيًضا العربية باللغة الرسالة هذه سننرش أننا وبما
التي الجديدة األبحاث من ونحوهما واألمومة الطوتم من الذهن خايل يزال ال من وفيهم
األلفاظ، هذه من املراد يف وجيز بتمهيد الكالم نصدر أن رأينا العربية، كتاب طرقها قّلما

املوضوع. إىل نتقدم ثم

اآلن املتوحشة القبائل عند الطوتمية (1-1)

األوجيبي لغة من عرش الثامن القرن أواخر يف اإلفرنجية اللغات دخل لفظ هو الطوتم
فرد كل ويعتقد املتوحشة، القبائل بعض تحرتمها كائنات به ويراد أمريكا، هنود من
الطوتم يكون وقد طوتمه، يسميه منها واحد وبني بينه نسب بعالقة القبيلة أفراد من
يعبده، أو ويقدسه يحرتمه وصاحبه صاحبه، يحمي وهو ذلك. غري أو نباتًا أو حيوانًا
عن الطوتمية وتختلف يأكله، أو يقطعه فال نباتًا أو قتله، عىل يقدم ال حيوانًا كان وإذا
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الفتشية بالديانة عنها املعرب القبائل تلك بعض عند الشائعة والنباتات الحيوانات عبادة
النبات أو الحيوان أنواع من نوع تقديس وتلك حيوان، بصورة صنم عبادة هذه أنَّ يف

عبادته. أو
طبقات: ثالث القبائل مجموع إىل بالنظر والطوتم

ويتوارثونه. أفرادها كل احرتامه يف يشرتك عام وهو القبيلة طوتم أوًال:
اإلناث أو الذكور الجنسني أحد أفراد باحرتامه يختص ما وهو الجنس طوتم ثانيًا:

برجالها. أو القبيلة بنساء ا خاصٍّ فيكون
أبناؤه. يرثه وال الواحد الفرد باحرتامه يختص ما وهو الشخيص الطوتم ثالثًا:

كالمنا. مدار نجعل وعليه باالعتبار أحراها واألول

القبيلة طوتم (أ)

القبائل من قبيلة أفراد عبادته أو تقديسه يف يشرتك آخر يشء أو نبات أو حيوان هو
بعهود مرتبطون واحد دم من وأنهم األعىل جدهم أنَّه ويعتقدون باسمه ْون ويتسمَّ
اجتماعي. واآلخر ديني أحدهما اعتباران، عندهم وله الطوتم. ذلك إىل ترجع متبادلة
الطوتم، يحرتم الرجل املتبادلة: العالقة من وطوتمه الرجل بني ما به يُراد فالديني
القبيلة تلك أفراد بني املتبادلة الحقوق فهو االجتماعي وأما ويحفظه. يحميه والطوتم
أخرى، طوتمات إىل املنسوبة األخرى القبائل إىل بالنظر الطوتم، ذلك اسم يجمعها التي

األحوال. من كثري يف االعتباران يختلف وقد
حديث قبيلة ولكل نسله، من وأنَّها للقبيلة أبًا يعترب الدينية الوجهة من فالطوتم
من انتقاله كيفية عىل مداره يكون أن يغلب جد، عن أبٍّا يتناقلونه طوتمها عن خرايف
قبيلة — أمريكا هنود من — األيروكوا قبائل فمن اإلنسانية. إىل النباتية أو الحيوانية
استثقلت سمينة سلحفاة من متسلسلون أنهم أهلها يعتقد السلحفاة، بقبيلة تعرف
الحلزون قبيلة ومنهم أوالًدا. أولد إنسان إىل تحولت ثم ظهرها عن فألقتها صدفتها
حلزونًا أنَّ وذلك — الجندبادسرت وأنثى الحلزون من متسلسلون أنهم يعتقدون (البزاقة)
جميل القامة طويل رجل إىل وتحول ورأس ورجالن يدان له ونبت صدفته خلع ذكًرا
إىل تنسب قبائل ذلك عىل وقس القبيلة. هذه وأولدها الجندبادسرت أنثى فتزوج الصورة،
القرن وحيد إىل تنتسب قبائل سينغمبيا ويف املائية. الطيور من غريهما أو اإلوز أو البط
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التي للقبيلة طوتًما يعد الحيوانات هذه من فكل الثعبان. أو العقرب إىل أو البحر وفرس
هذا تؤذي ال مثًال البط فقبيلة تقتله. وال تؤذيه فال وتقدسه تحرتمه وهي باسمه، ى تُسمَّ
إذا وكذلك ويستغفر، يأسف وهو البطة فيأكل الجوع أحدها عض إذا إال تقتله وال الطري
طوتمه كان فمن يأكلوه، أو يدوسوه أن ويتجنبون يحرتمونه فإنهم نباتًا الطوتم كان

عيدانها. إحراق حرموا شجرة الطوتم كان وإذا عليه. محرم فأكلها مثًال الذرة
أو ملسه يحرم بعضهم فإنَّ أذيته أو أكله تحريم عىل الطوتم احرتامهم يقترص وال
ذكًرا، أيًال تمس وال األيل لحم تأكل ال — األوهاما قبائل من — األيل فقبيلة إليه. النظر
فإذا الطوتم، باسم التلفظ يحرمون وقد قط. غزال جلد تمس ال الغزال رأس وقبيلة
قبيلة أمريكا يف الدوالرس هنود فمن اإلشارة. أو الكناية إىل عمدوا ذكره إىل اضطروا
فإذا الرومي) (الديك الحبش ديك إىل وأخرى السلحفاة، إىل وأخرى الذئب، إىل تنسب
وعن بالساحف، الثاني وعن املستديرة، بالقدم األول عن كنوا أحدها ذكر إىل اضطروا

الكنايات. بهذه تعرف املذكورة والقبائل املاضغ، بغري الثالث
عىل حزنهم عليه وحزنوا بدفنه أهلها احتفل القبيلة طوتم نوع من حيوان مات وإذا
جانبها إىل يقعد فإنَّه ميتة بومة رجالها أحد وجد إذا ساموا يف البومة فقبيلة منهم، واحد
ويحملها البومة يكفن ثم يدميه، حتى بالحجارة جبينه ويرضب والبكاء الندب يف ويأخذ
يُصاب إليه أساء أو الطوتم أهان من أنَّ ويعتقدون القبيلة. أفراد بعض كأنها املدفن إىل
من أنَّ يعتقدون فبعضهم البالد. أو القبائل باختالف ذلك اعتقادهم ويختلف باملصائب،
أو باألمراض يُصابون أنَّهم يعتقدون وغريهم عواقر، قبيلته نساء تصبح طوتمه يأكل
الطوتم يُقيم بأن باملوت، يُجازى طوتمه آكل أنَّ آخرون ويتوهم ذلك. نحو أو النكبات

يموت. حتى منه يأكل يزال وال بدنه يف
الحية طوتمهم فالذين صاحبه، يؤذي ال الطوتم أن األخرى الجهة من ويؤمنون
سينغمبيا، يف العقرب قبائل وكذلك تلسعهم. ال الحية أنَّ وعندهم لسعها، يخافون ال مثًال
قبائل ذلك عىل وقس تؤذيه. وال أحدهم جسم عىل تمر السامة العقرب أنَّ ثقة عىل فهم
زعم فمن أحدها، إىل انتسابه يدعي من قرابة بذلك يمتحنون ما وكثريًا ونحوها. الذئاب
هذا وعىل كاذب، مدٍع إنَّه قالوا لسعه فإذا الثعبان، عليه أطلقوا الثعبان قبيلة من أنَّه

أذيته. ويتجنب جانبه الطوتم يُراعي ال من كل ينبذون املبدأ
ولكنهم عباده، أو أصحابه عن أذاه يكف أن الطوتم من يكتفون ال أنَّهم عىل
يف عنها تدافع الذئاب أنَّ الذئاب قبيلة فتعتقد عنهم. ويدافع إليهم يحسن أن يتوقعون
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قبل بالخطر أصحابه ينذر الطوتم أنَّ الطوتمية أصحاب أكثر ويتوهم القتال، ساحة
الطرية. أو بالفأل عنه يعرب ما نحو عىل رموز أو بعالمات وقوعه

يف فيقلدوه به، يتشبهوا أن وحمايته رضاه ابتغاء الطوتم إىل به يتقربون ومما
يف يعلقونه منه جزءًا يتخذوا أو جلده، من قسًما أو جلده ويلبسوا ومظهره شكله
عىل تدل تعويذة من فرد يخلو فال األخرى األمم يف التعاويذ نحو عىل أذرعهم أو أعناقهم

بطوتمه. عالقته
االحتفال من يجرونه ما الطوتم، نسل من أنفسهم اعتبارهم عىل الدالة عاداتهم ومن
ولد إذا مثًال األحمر الغزال فقبيلة األحوال. من ونحوها الوفاة أو الزواج أو الوالدة عند
وضعه: عند الوالئد صاحت الذئب قبيلة من كان وإذا بالحمرة، ظهره نقشوا طفل لهم
وإذا قلبه، أو الذئب عني من قطعة الطفل بقميص ويخيطون صغري!» ذئب لنا ولد «قد
أحمر، كلب عظام برماد العروسني دهنوا جاوة يف األحمر الكلب قبيلة من واحد تزوج
هذه مثل ويحتفلون الطواتم. أنواع من إليه ينتسبون بما القبائل سائر ذلك عىل وقس

الزواج. أو الوفاة عند االحتفاالت
فبعض خاص. بطوتم إناثها أو القبيلة اختصاصذكور به الجنيسفرياد الطوتم أما
وكذلك القبيلة. طوتم غري وكالهما آخر، طوتم وإلناثها طوتم لذكورها أسرتاليا يف القبائل
الطوتم وغري القبيلة طوتم غري خاصبه طوتم له يكون قد الرجل فإنَّ الشخيص، الطوتم

الجنيس.
بينها فيما القبيلة أهل تعاقد به فرياد االجتماعية، الوجهة من القبيلة طوتم أما
يتعاونون وأخوات، إخوة يعدون الواحد الطوتم فأهل األخرى. بالقبائل عالقتها باعتبار
الرجل فيتزوج اليوم. الواحدة العائلة أفراد بني مما أشد هي بروابط والرضاء الرساء يف
انتشبت فإذا آخر، طوتم عىل األوالد نشأ وربما طوتمه، غري وطوتم قبيلته غري من بامرأة
زوجته عن الرجل فينفصل اآلخر، الطوتم أصحاب عىل الواحد الطوتم أهل تعاون حرب

أمه. أو أبيه عن والولد
قبيلتهم، من نساءً يتزوجون ال الواحد الطوتم رجال أنَّ الطوتمية رشوط ومن
Exogamy الخارجي بالزواج العمران علماء عنه يعرب ما وهو منها، برجال النساء وال
العظام، ينخر حتى بالصحة مرض القبيلة نفس يف التزاوج أنَّ الطوتم أصحاب ويعتقد
القبائل من نساءً يتخذون فهم ولذلك األليم، العذاب أو باملوت عليه يقدم من ويعاقبون
فكأنَّ أمهاتهم، طوتم الغالب عىل يرثون واألوالد ذلك، نحو أو املراضاة أو بالغزو األخرى

بيننا. املعهود هو كما باآلباء وليس باألمهات بينهم يتصل النسب
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بينها النبات أو الحيوان من آباء إىل تنسب وأفخاذ بطون إىل القبيلة تتفرع وقد
أو والتباينات، الفصائل من تحتها وما األنواع إىل الحيوان تفرع مثل تفرعية، نسبة
حيوانًا القبيلة طوتم يكون كأن الفروع، وطوتمات القبيلة طوتم بني أخرى بعالقة

بسطه. إىل سبيل ال مما الحيوان ذلك يأكله نباتًا فرعها وطوتم
وكثرية أسرتاليا، قبائل بني عامة فهي املتوحش، العالم يف اآلن منترشة والطوتمية
أمريكا تخلو وال «الببغاء»، هناك الشائع والطوتم بناما ويف أمريكا شمايل يف االنتشار
وللطوتمية وبريو، جيانيا ويف وفنزويال كوملبيا حدود عىل الطوتمية آثار من الجنوبية
االستواء، خط عىل البقايل قبائل وبني سينغمبيا يف شائعة فإنَّها أفريقيا، يف كبري شأن
أماكن ويف أفريقيا، جنوبي يف والبكوانية الدامارية وبني األشانتي، الذهب شاطئ وعىل
يف أثر فلها آسيا يف أما ملقا. جزر وبعض مدغشقر يف آثار ولها القارة تلك من كثرية
الصني جهات وبعض سيبرييا ويف اآلريني، غري البنغال قبائل بعض بني الهند أواسط
ألنَّها التمثييل؛ بالقياس الطوتمية يف العلماء أدخلها القبائل هذه وأكثر املحيط. وجزائر

بأسمائها. تتسمَّ لم وإن النباتات أو الحيوانات بعض تقدس

الخالصة (2-1)

يأتي: فيما تلخص فالطوتمية

الوحشية. يف أعراًقا األمم أكثر بني اآلن شائعة أنها (١)
أبًا املحسوسة الكائنات من آخر شيئًا أو نباتًا أو حيوانًا القبيلة اتخاذ قوامها أنَّ (٢)

باسمه. وتتسمى منه متسلسلة أنَّها تعتقد لها
تعبده. أو طوتمها تقدس قبيلة كل أن (٣)

وإن يؤذيها ال األقل عىل أو عنها، ويدافع يحميها طوتمها أنَّ قبيلة كل تعتقد (٤)
طبعه. األذى كان

ببنات التزوج عندهم التناسل وأساس الواحد، الطوتم أهل بني ممنوع الزواج (٥)
(اإلكسوجامي). األخرى الطوتمات أصحاب من

األم. إىل النسب ومرجع عندهم ضائعة األبوة أنَّ (٦)
الواحد الطوتم وأهل الطوتم، إىل تنتهي القرابة وإنَّما بالعائلة، عندهم عربة ال (٧)

واحد. دم يجمعهم وأخوات إخوة
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املذهب هذا أصل (أ)

مكلينان الدكتور قاله من أول حديث، — االجتماع نظام إىل بالنظر — الطوتمية ومذهب
الزواج كتابه املوضوع هذا يف ألف فإنَّه ،١٨٨١ سنة املتوىف اإلنجليزي االجتماعي الباحث
كثرية كتبًا كتب ثم ،١٨٦٥ سنة األوىل للمرة ونرشه Primitive Marriage القدماء عند
رأيه عليها بنى التي والقواعد مذهبه أصل فيها نرش عنه يتفرع وما املوضوع هذا يف
مقدمتهم ويف النتقاده، االجتماع علماء تصدى حتى رأيه ينرش يكد ولم الطوتمية. يف
أفاض فإنَّه األول سيما وال الشهري، االجتماعي العالم لبك جون والسري سبنرس الفيلسوف
ال مما وغريهما التمدن» «أصول وكتاب العمران» «أصول بكتابه املذهب هذا نقد يف
هذا صحة عن الطرف ونغض يهمنا ما حيث من األمر يف اآلن ننظر وإنَّما به. لنا شأن
العرب عىل تطبيقه من سميث روبرتسن األستاذ أراده فيما ونبحث فساده، أو املذهب

اإلسالم. قبل

العرب طوتمية يف سميث رأي (ب)

النباتات أو الحيوانات من آباء إىل ينتسبون أزمانهم أقدم يف كانوا العرب أنَّ سميث يرى
وغريها واألمومة الزواج يف شأنهم وكان بأسمائها، ويتسمون يقدسونها أو يعبدونها كانوا
العرب انتساب من املشهور وأنَّ وأفريقيا، وأمريكا أسرتاليا يف املتوحشة القبائل شأن مثل
هو إنَّما املعروفة الصورة عىل القبائل وتسلسل التوراة، آباء من وقحطان إسماعيل إىل
عىل مبنيٍّا للهجرة، األول القرن يتجاوز ال حديث زمن يف األغراض أهل وضعه حادث
القبائل إىل بالنظر العطاء يف املسلمني حقوق حيث من الخطاب بن عمر اإلمام ديوان

كتابه). من ٦ (صفحة وأنسابها
الزمن يف العرب إنَّ فقال: العرب، عند األمومة بإثبات أوًال بدأ الرأي هذا ولتأييد
كان بل باآلباء، تتصل األنساب كانت وال األب، رئيسها عائلة عندهم يكن لم القديم
املرأة أنَّ وذلك التيبتي، بالزواج ويعرف اليوم التبت بالد يف هو ما نحو عندهم الزواج
ويسمون القبيلة إىل ينتسبون وإنَّما ألحدهم ينتسبون ال وأوالدها فأكثر، برجلني تتزوج
العرب عند وشيوعها األمومة إثبات عىل األدلة إيراد إىل أوًال فعمد تقدم. كما بطوتمها
استخراج يف جهده قصارى فبذل الطوتمية، إثبات إىل عمد أثبتها نفسه ظن وملا القدماء

فيه. الخطأ وجه ونبني سنفصله مما والشواهد األدلة
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وأخبارهم وأنسابهم القدماء العرب (3-1)

وأنسابهم العرب يف إجمالية كلمة نقول سميث، األستاذ أدلة يف البحث إىل التقدم وقبل
للبحث. تمهيًدا ورواياتهم

يدرك املسترشقني، من قوله يقول ومن العرب، طوتمية صاحب رأي يُطالع من إنَّ
أمران: ذلك عىل حملهم إنَّما أنَّهم وهلة ألول

القديمة. خرافاتهم من حفظ وبما العرب مؤرخي بأقوال ثقتهم ضعف األول:
العمران؛ قواعد يف االرتقاء مذهب من ثبت ما املايضلتحدي القرن أهل نهوض والثاني:
إىل يشء كل رد عىل اإلفرنج أدباء حمل القرن ذلك أواسط يف املذهب هذا شيوع ألنَّ
األسباب. هذه مثل إىل العادات وأكثر العبادات رد يف سبنرس فعل كما طبيعية، أسباب
الطوتم عن مكلينان كتبه ما عىل اطلع ملَّا فإنَّه العرب، طوتمية صاحب أراد وهكذا
جاهليتهم يف الظن سيِّئ العرب أخبار عىل مطلع مسترشق وهو — املتوحشة القبائل يف
أسماء يشبه ما والبطون القبائل آباء أسماء بني ورأى — ونسابيهم رواتهم أقوال يحتقر
نصب الحكم هذا فوضع عندهم. الطوتمية آثار من أنَّها وهمه إىل سبق الحيوانات،
إثبات إىل عمد األمومة، عىل مبنية الطوتمية كانت وملا يربهنه. أن نفسه عىل وأخذ عينيه،
العرب، أخبار من بنوادر واستشهد التكلف، حد بها تجاوز ضعيفة بأدلة فأتى هذه.
والرواة، النسابون عليها أجمع التي الثابتة العامة القواعد وأغفل قاعدة الشاذ فجعل
وعلم وخرافاتهم، األمم أخبار عىل اطلع عالم من غريب وهذا البحث. أصول يخالف مما
املؤرخون يمحصها األسالف، عن املأثورة الخرافات من مأخوذ أكثره القديم التاريخ أنَّ
يف ما فإن قوًال. ينكرون وال خرافة يحتقرون فال فاسدها من صحيحها ويستخرجون
والتمييز تمحيصها من العلماء يمنع لم وخرافاتهم، اآللهة أخبار من هومريوس إلياذة
نزل منذ القدماء، الهنود أخبار عن ذلك نحو ويقال فيها. والخرافة والدين التاريخ بني
ينبغي وهكذا السنسكريتية. كتبهم يف مدون هو ما عىل الهند بالد إىل اآلريني جماعة
العرم سيل وأخبار وجديس، وطسم وثمود عاد أخبار من العرب، خرافات يف يُقال أن
قد بال، ذات تاريخية حقائق من تخلو ال — مألوفنا عن بعدها مع — فإنها ونحوها.

املثال: سبيل عىل ذلك من بشذرات فنأتي منها، كثري صدق الزمان كشف
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وثمود عاد (أ)

زال وما البائدة. القبائل أخبار املألوف عن وأبعدها القدم يف العرب خرافات أعرق إنَّ
وظنها اإلسالم، ُقبيل املوضوعة الخرافات من يعدونها بعيد غري عهد إىل الباحثون
ال أنَّها لهم تبني ثم ألنفسهم. ونسبوها العرب حفظها وقد األخرى األمم لبعض آخرون
جغرافييهم أو اليونان مؤرخي كتب يف ذكرها من وجدوه ملا ثابتة، حقيقة من تخلو
فقد عاد أما وثمود. عاد البائدة القبائل وأهم وغريهما. وبطليموس كإسرتابون القدماء
العرب قبائل أسماء بني يعثروا لم ألنَّهم اليونان؛ كتب يف تُذكر لم أنَّها املظنون كان
أنهم (٦ سنة ٢٣ (الهالل املوضوع بهذا لنا مقالة يف بينا ولكننا يُشبهها، لفظ عىل
عندهم واسمها حرضموت عن لها تمييًزا ،Adramitae فكتبوها إرم» «عاد باسم ذكروها
العرب بني التوراة يف املذكورة هدورام وقبيلة أنَّها هناك ورجحنا ،Xatramotitae

واحدة. قبيلة اليمن بالد القاطنني
أعايل يف آثارها عىل وعثروا والرومان، اليونان كتب يف مراًرا ذكرت فقد ثمود وأما
يتجاوز ال تاريخها يحسبون ذلك مع وكانوا أحجارها، عىل نقش ما بعض وحلوا الحجاز
آشور أنقاض يف ذكرها عىل املنقبون عثر حتى قليًال، إال امليالد تاريخ وراء ما القدم يف
تلك أنَّ عىل يدل مما والفتوح، الحروب أخبار عرض يف امليالد،2 قبل الثامن القرن حوايل
مما البائدة، القبائل أخبار سائر ذلك عىل وقس العهد. هذا يف شأن ذات كانت القبيلة
أصاب كما نحوه، أو بالتصحيف اليونان عند اسمه اشتبه أو عهده لتقادم خربه ضاع
Jodisitai اعتقادنا عىل أصلها يف والغالب Jolisitai كتبوها اليونان فإنَّ «جديس» قبيلة
Δ هكذا والدال Λ هكذا تكتب فالالم اليونانية اللغة يف متشابهان وهما الًما الدال بإبدال

عليه. وقس رشطة تحتها
ويعثرون عثروا وما التوراة، نصوص من وأنسابهم العرب أخبار يُؤيّد بما ناهيك

وغريها. اليمن آثار يف عليه
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العرب النسابون (ب)

أجمع مما الكتب يف املدونة بأخبارهم فكيف القديمة، العرب خرافات شأن هذا كان إذا
منها التحقق بعد إال رواية يقبلون ال يومئذ والرواة اإلسالم، صدر يف النسابون عليه
الدينية األخبار من نحوها أو النبوية األحاديث تحقيق من تعودوه ملا الصحيح، باإلسناد
يف تدقيًقا وأكثرهم الرواية، يف تحقيًقا األمم أكثر من يعدون فالعرب العرص؟ ذلك يف
الكتابة، وإغفالهم الذاكرة عىل العتمادهم اإلسالم صدر يف سيما وال يروونه، ما حفظ

اإلسالمي». التمدن «تاريخ كتابنا من الثالث الجزء يف بيناها ألسباب
غري أو فيها املختلف أو املوضوعة األمور من الروايات تلك يتخلل ما ننكر وال
الحد. هذا إىل التواطؤ يتأتى ال إذ موضوعة، كلها تكون أن يعقل ال ولكن املعقولة،
حصل الذي الزمن عن السؤال من بد لنا يكن لم التواطؤ هذا تصديق لنا جاز وإن
وال حصوله؟ إىل دعا الذي فما اإلسالم قبل قيل فإذا بعده؟ أو اإلسالم قبل أهو فيه،
اإلسالم بعد قيل وإذا يعلم. العرب طوتمية صاحب نظن وال ذلك، إىل يدعو سببًا نعلم
إىل فقسموها اإلسالم صدر يف األنساب وضعوا النسابني أنَّ زعم فقد — رأيه وهو —
بيان التقسيم هذا من الغرض وأنَّ فروع، إىل منها كالٍّ وقسموا وعدنانية، قحطانية
أشعار وهذه ذلك يجوز فكيف — عمر فرضه الذي العطاء إىل بالنظر القبائل حقوق
وعنايتهم النسب عىل بمحافظتهم شاهدة وأخبارهم وأمثالهم وأقوالهم الجاهلية العرب
إىل ظهوره منذ واإلسالم هذا يُقال كيف بل وعدنان؟ قحطان من أجدادهم إىل بالرجوع
حفظ عىل املسلمني يحرضون والخلفاء والعدناني، القحطاني النسب عىل مبني انتشاره
كنبط تكونوا وال النسب، «تعّلموا الخطاب: بن عمر أقوال ومن فيها؟ والتدقيق أنسابهم
قبائل والعرب ذلك يصح فهل كذا»3 قرية من قال: أصله عن أحدهم سئل إذا السواد

نسب؟ وال بينها رابطة ال طوتمية
للعطاء، اإلسالم أول يف األنساب هذه وضعوا النسابني وأّن صحته افرتضنا وإذا
ضعفت أو عطاؤها فقل النبوي النسب عن النسابون أبعدها التي القبائل ترىض فكيف
كالم من االحتجاج ذلك رائحة يشتم ال كيف بل ذلك؟ عىل تحتج ال وكيف حقوقها؟
من بيشء يأتوا لم ألنهم اإلمكان؛ يعيد الوضع عىل النسابني تواطؤ أنَّ عىل املؤرخني؟

ج١. ١٠٩ خلدون ابن 3
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أو ويدونونه الحفاظ ألسنة عن النسب ينقلون البادية يطوفون كانوا وإنما أنفسهم، عند
الثقات من بالسؤال واليمن والحجاز نجد أهل من أخباره النسابة يجمع وقد يحفظونه.

ذلك؟ عىل تواطؤهم يمكن فهل األطراف، املتباعدة األصقاع تلك يف

العرب وأنسباء الشعوبية (ج)

فكيف منه، خوًفا أو للخليفة احرتاًما معارضة يبدوا لم العرب وأنَّ بإمكانه، سلمنا وإذا
العرب به يفاخرهم ما مع االختالف، هذا عن — الفرس سيما وال — الشعوبية سكت
العرب رشف من بها يضعون حجة عن يبحثون والشعوبية العربي، النسب رشف من
اإلسالم صدر يف الفرس تجرأ وقد وقحطان؟ إسماعيل إىل انتسابهم من إليهم املتصل
يأكل النافرة، والوحوش العادية كالذئاب «إنهم وقالوا: الوحشية إىل العرب نسبوا حتى
ونساؤهم األرس، حلق يف موثقون فرجالهم بعض، عىل بعضهم ويغري بعًضا بعضهم
ترصيًحا، وال تلميًحا نسبهم يف منهم أحد يطعن ولم اإلبل». حقائب عىل مردفات سبايا
إنهم أو إهماًال، عنه سكتوا إنَّهم يقال وال لهم. انتقام أقوى فيه لكان ذلك استطاعوا ولو
ذلك ونحو األدعياء استلحاقهم ويف بالنسب العرب اختالف يف طعنوا فقد له، ينتبهوا لم

األدعياء: باستلحاق العرب يعري بجري قال باألنساب. يتعلق مما

ال��ب��راب��ر وب��ي��ن ق��رب��ى وب��ي��ن��ك��ُم خ��ن��دف أوالد ال��ه��ن��د ب��أن زع��م��ت��م
ع��ام��ر ب��ن ع��م��رو أوالد م��ن وب��رج��ان ب��اس��ل ض��ب��ة اب��ن ن��س��ل م��ن ودي��ل��م
األك��اس��ر م��ل��وك ب��ُق��رب��ان��ا وأول��ى م��ن��ك��ُم أك��رم األم��الك األص��ف��ر ب��ن��و
م��ج��اه��ر دع��ي م��ن س��ت��ًرا ت��َر ول��م م��ج��اه��ًرا دع��يٍّ��ا ص��ه��ري ف��ي أت��ط��م��ع
ط��اه��ر4 واب��ن ط��اه��ًرا ج��ه��ًال وت��م��دح وق��ب��ي��ل��ه ره��ط��ه ل��ؤًم��ا وت��ش��ت��م

تمدنها أوج بلغت الفرس وأمة فسادها. أو أنسابهم لصحة يتعرضوا لم ذلك ومع
معهم لهم وجرى بينهم، ويقيمون إليهم ينزحون العرب وكان بقرون، اإلسالم قبل
ظهراني بني وأقاموا اليمن عىل الفرس استوىل وقد اإلسالم، قبل ومنافسات حروب
يف أحوالهم بمعرفة الناس أوىل فهم — اإلسالم قبيل وخالطوهم وعارشوهم العرب

ج٢. ٧١ الفريد العقد 4
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عليهم بالنقمة بدأوا وقد عنه، سكتوا ما شكٍّا أنسابهم ضبط يف وجدوا فلو جاهليتهم،
من أكثرهم كان أنفسهم النسابني أنَّ ذلك من وأغرب للهجرة. األول القرن أوائل من

أعدائهم؟ أيدي يف سالًحا يكون شيئًا يضعون فهل العجم،

بعضاألنساب اختالف (د)

أو كتبهم يف ذكروه ما عىل النسب ترتيب إىل يرجع العرب أخبار من لدينا ما فكل
يجوز فكيف إشارة، وال ا نصٍّ الرتتيب ذلك يخالف ما عندنا وليس أشعارهم، يف َرَوْوُه
القبائل بعض نسبة يف النسابني اختالف من صاحبنا ذكره ما يف عربة وال نقضه؟ لنا
يف منقول قدمنا كما النسب ألنَّ ذلك؛ نحو أو كلب أو قيس إىل أو عدنان أو قحطان إىل
يخلو وال الخطأ، من معصوم غري واإلنسان األصقاع، اختالف عىل الناس أفواه عن األصل
التشويش، بعض أوجب النسب عىل العطاء وفرض الخطاب بن عمر ديوان يكون أن
الفاسد من الصحيح يبنون املحققون والنسابون قبائلها، غري إىل البطون بعض وانتماء
أساسه، من النسب فساد عىل يدل ال االختالف هذا وجود ولكن إمكانهم. إليه يبلغ ما عىل
فلو تقع. لم أنَّها عىل يدل ال التاريخية الوقائع إحدى تفاصيل يف الرواة اختالف أنَّ كما
وقال صلًحا، فتحها إنَّه أحدهم فقال مرص، العاص بن عمرو فتح يف جماعة اختلف
بل آخرون وقال مقاتل، آالف بأربعة جاءها إنَّه غريهم وقال عنوة، فتحها إنَّه آخرون
فهل — اإلبل عىل أو الخيل عىل العرب جاءها هل يف آخرون واختلف آالف، بعرشة جاءها
أحكامه؟ يف الشذوذ إىل ننسبه أال قائل ذلك قال وإذا تفتح؟ لم مرص أن عىل ذلك يدل

واختالفها لفًظا باألسماء القبائل تشابه سببه يكون قد النسابني اختالف أنَّ عىل
القبائل مختلف ككتاب مستقلة، كتبًا النسابون له وضع قد أنسابهم يف كثري وهذا معنى،
يف طبع وقد للهجرة، الثالث القرن أواسط يف املتوىف حبيب بن محمد جعفر ألبي ومؤتلفها
بعضها واحد، باسم منها عدة لرأيت القبائل معجمات راجعت ولو .١٨٥٠ سنة جوتنجن
… القيسية من وبطون اليمنية من بطون وفيها عدنان من اآلخر والبعض قحطان من
قضاعة من بطن أيًضا أسد وبنو القحطانية، من كهالن من األزد من بطن أسد فبنو
العدنانية، من بطن األوس وبنو القحطانية، من األزد من بطن األوس وبنو حمري، من
العدنانية من بعضها بطون عدة بكر وبنو مختلفة، قبائل من بطون عدة الحرث وبنو
وبنو العدنانية، من ربيعة بن وائل من حي تغلب وبنو القحطانية، من اآلخر والبعض
تميم وبنو العدنانية، من طابخة من تميم وبنو القحطانية، من قضاعة من بطن تغلب
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ومثلهم مختلفة،5 قبائل من بطنًا عرش بضعة ثعلبة وبنو العدنانية، من هذيل من بطن
تشرتك الواحد فاالسم وغريهم، كعب وبنو عدي، وبنو عامر، وبنو سليم، وبنو ربيعة، بنو
ففي أمية بني باسم كثرية بطونًا وجدوا وقد مختلفة. أصول إىل ترجع بطون عدة فيه
األنصار ويف حذافة، بن أمية نزار بن إياد ويف مناف، عبد بن شمس عبد بن أمية قريش
قضاعة ويف مالك، بن كنانة بن عدي بن أمية طي ويف األوس، من مالك بن زيد بن أمية

عليه. وقس هصيص، بن عصبة بن أمية
مشددة بسني جّساس مثل ومعنى، لفًظا وتختلف صورة القبائل أسماء تتشابه وقد
الحروف بصور املتشابهة األسماء يف االشتباه يكون ما وأكثر مخففة، بسني وجَساس
صدره. ويف اإلسالم ُقبيل لاللتباس كبريًا سببًا ذلك كان وقد النقط، عن الطرف غض مع
ويف بغيض، ابن (بالباء) عبس غطفان ويف أدد، بن مالك ابن (بالنون) عنس مذحج ففي
ربيعة يف اللفظ بهذا فإنَّها عنزة، عليه وقس أسلم. بن هوازن ابن (بالباء) عبس األزد
ويف عنز، أيًضا ويقال (بالياء) عرية خزاعة ويف نزار، بن ربيعة بن أسد بن عنزة وهي
مضمومة إما (بالباء) عربة أيًضا وفيها األزد، بن عدي بن عوف بن عمرو بن عنرتة األزد
عنز القبيل هذا ومن الحركات. باختالف والياء بالغني غرية ومنها مفتوحتها، أو العني
وكل وأحرم، وأخزم أجرم ذلك عىل وقس غرب. ومثلها أيًضا، ربيعة من وعرت ربيعة من

اآلخرين.6 أصل غري أصل من منها
ويُقال القبائل. أنساب يف االلتباس بعض أوجبت واللفظ بالصورة االختالفات فهذه
األجداد بعض ضياع سببه يكون فقد الزمن، إىل بالنظر اآلباء عدد قلة يف ذلك نحو
بعض يف املظنون هو كما فرًدا، رجًال وليس برأسها قبيلة الجد اعتبار أو غريه، أو لنسيان
إذ الجاهلية، عهد من األنساب قدم عىل األدلة من أيًضا وهذا التوراة. آباء اليهود أجداد
مكان يبقى ال حتى اآلباء من وأكثر التزوير صناعة ألتقن ذلك بعد واضع وضعها لو
كان ما نقلوا وإنَّما أنفسهم، عند من بيشء يأتوا لم النسابني ولكن التزييف، لظهور

عالته. عىل أذهانهم يف محفوًظا العرب ألسنة عىل شائًعا
الذمة»، براءة األصل «أنَّ الحقوق تمييز يف األساسية القواعد من أنَّ ذلك عىل وزد
أو عليها االعرتاض لنا يجوز وال إلينا، وصلت كما تعترب أن العرب أنساب يف فاألصل

(خط). العرب قبائل من األرب نهاية 5
ومؤتلفها. القبائل مختلف 6
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نحوه. أو بالتواتر الثابتة والقرائن الرصيحة النصوص عن ثقة يقل ال بما إال نقضها
فال قواعد، الشواذ واتخاذ األخبار، شوارد إىل الرجوع أو النادرة، األقوال عىل االعتماد أما
وإنما يشء، يف االستقراء من ليس هو بل ناقص، استقراء هو أو عليه، االعتماد يصح
الصواب إىل واألقرب والنقد. البحث يف املتبعة القاعدة خالف عىل التحكم قبيل من هو
ثبتت الجزئيات ثبتت فمتى الكليات، إىل الجزئيات من فيها نتدرج أن قضية إثبات يف
الحوادث من يعدم فلم إثباتها، وحاول الكلية القضية افرتض فإنَّه صاحبنا وأما الكليات.
كأنه برباعته يظهر ضعيًفا بناءً عليه يبني أساًسا يتخذه ما العرب أخبار من املبعثرة

صحيح.
يف مكلينان رأي عىل اطلع العرب طوتمية صاحب سميث روبرتسن فاألستاذ
حيوانية، أسماء العرب قبائل لبعض ورأى ونحوهما، وأمريكا أسرتاليا هنود طوتمية
الطوتم بقايا أنَّها ذهنه إىل فتبادر القبائل، بعض أصول يف مختلفني النسابني ووجد
يبحث أخذ ثم الطوتم» أصحاب من كانوا العرب «أن الكلية: القضية فوضع قدمنا، كما
والحوادث الشاذة النوادر من هنالك ما عليك يخفى وال القول، هذا يؤيد عما كتبهم يف
يف الخطة هذه عىل السري كان فلو الباقي. وأغفل قوله يؤيد ظنه ما فاختار املتضاربة،
غرابتها من يكن مهما فرضناها، قضية أي إثبات أعجزنا ملا جائًزا والربهان االستدالل
الهيئة يف شأن ذات الحرية مطلقة كانت الجاهلية يف املرأة أنَّ إىل الذهاب أردنا فلو
القول. هذا يسند ما العرب أخبار من عدمنا ملا اليوم، أمريكا يف شأنها مثل االجتماعية
ولكن زعمنا. يشاكل ما نجد فإننا البهائم معاملة عندهم تعامل كانت إنَّها قلنا لو وكذلك
األغلبية، أو باإلجماع الراجح ويؤخذ األدلة مجمل يف ينظر أن البحث هذا مثل يف القاعدة
عىل عاداتهم أو تواريخهم أو أشعارهم أو خرافاتهم أو أخبارهم يف العرب يجمع ولم
بالشك، اليقني يُزال وهل الظن؟ بمجرد أفننكرها األنساب، تلك عىل إجماعهم مثل يشء
السامية األمم سائر تواريخ وال تواريخهم يف وال العرب أخبار يف ليس رأي إىل نلتفت ثم

منه؟ رائحته تشتم ما
اختالف عىل املؤرخني إىل النسابني من بالتسلسل إلينا وصلت األنساب تلك إنَّ ثم
املطابقة هذه تتفق فكيف رواياتها، أكثر يف مطابقة ذلك مع وهي وعصورهم، أماكنهم
أن من بد فال اإلسالم، بعد وضع األصل ذلك إنَّ قيل وإن صحيًحا؟ أصلها يكن لم إن
أعداء كثرة مع خربه يخفى وكيف ترى؟ يا هذا هو فمن سلطان، ذا رجًال واضعه يكون

العرص؟ ذلك يف العرب
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والعرب السامية، األمم سائر عند قدمه مثل العرب، عند قديم النسب أنَّ والصحيح
وقد إليها. يرجعون أخرى جامعة من أيديهم فراغ مع وتنقلهم لبداوتهم به تمسًكا أشد
فيلحقونها كثرية، أجيال إىل خيولهم أنساب حفظوا حتى األنساب، عىل املحافظة يف بالغوا
والغراب والحق والوجيه كأعوج الخيل، جياد من السباق أو اللحاق يف منها اشتهر بما
بحفظ عنايتهم من لعجبت النسابني أخبار من إلينا وصل ما راجعت ولو واليحموم.7
إىل أبيه من نسبه تتبع واحًدا نسب إذا أحدهم وكان ضبطها. يف وتدقيقهم األنساب

الفرد. إىل القبيلة من بالعكس أو القبيلة، إىل يصل حتى فالفصيلة رهطه

السامية الشعوب (ه)

«أنساب كتاب ويف الساميني» «أديان كتابه مقدمة يف العرب طوتمية صاحب ذهب وقد
تفرعوا، ثم العرب جزيرة يف أوًال نشأوا الساميني أنَّ إىل صدده يف نحن الذي العرب»
عىل فيها العرب وظل البالد من حولها ما وعمروا منها واآلراميون العربانيون فخرج
يقل لم ولكنه العرب. عند هي كما عندهما الطوتمية تكون أن ينبغي فكان بداوتهم،
طوتمية يف توفيقه مثل الظاهر يف ولو قوله يسند ما إىل يوفق نظنه فال قاله وإذا ذلك،
يجد فال الخشنة، البداوة عن لبعدهم الحيوانات بأسماء تسموا قلما اليهود ألنَّ العرب؛
وفق كما األسماء بعض إىل وفق أنَّه وهب الزعم. هذا عىل يساعده ما القبائل أسماء بني
كالب مثل 8١٩٠٤ سنة اإلنجليزية اإلرسائيلية املجلة يف نرشها مقالة يف كوك األستاذ
يف إليها الرجوع يصح وال قبائل أسماء ال أشخاص أسماء فهي — وعورب ويعقوب

الطوتمية. إثبات
األمم هذه لرأى بساطته، عىل األمر يف ونظر والظن االفرتاض ترك لو أنَّه عىل
التوراة. آباء إىل االنتساب وهو فيه، التباس ال واضح حقيقي أمر يف تتشابه السامية
إذ األمم، أنساب من التوراة يف جاء مما ثابت وقحطان إسماعيل إىل العرب وانتساب
جورج وأثبته ذلك حقق وقد الساميني، أنساب من فرع العرب أنساب أنَّ للمتأمل يظهر

.٤٥٤ للمربد الكامل 7
.The Jewish Quarterly Review 8
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ولنا وجغرافيتهم،10 العرب تاريخ كتابه يف جالزر وإدوار األمم9 أصل كتابه يف رولنسن
فيها بيَّنَّا الخامسة، السنة من العرشين (الهالل) يف منشورة العرب أنساب يف مقالة
العرب، ومؤرخي التوراة إىل باإلسناد الباقية، القبائل عن فضًال البائدة القبائل أنساب

اليونان. مؤرخي ونصوص املنقبون عنها كشف التي اآلثار وبني بينها والتوفيق
من النقد أهل يراه ما اعتبار مع التوراة، أنساب بثبوت ثابت العربي فالنسب
هذه نقضنا فإذا األشخاص، ال القبائل بها يُراد األولني اآلباء بعض أسماء أنَّ الباحثني
إىل ونرجع القرون، بتوايل الثابتة األنساب هذه نغفل أن يجوز وهل يشء. بيدنا يبَق لم
أديانهم وال عاداتهم وال خرافاتهم يف إليه إشارة وال املشارقة كتب يف له أساس ال رأي

آثارهم؟ من يشء وال
وأنسابهم أحوالهم يف قياسهم يصح ال العرب أنَّ عنه اإلغضاء يحسن ال ومما
ألنَّ أفريقيا؛ وزنوج وأمريكا أسرتاليا هنود من املتوحشة األمم من الطوتم بأصحاب
الشعوب أرقى تمدن مثل قديم تمدن أهل وهم ونفًسا، عقًال األمم أرقى من العرب
العربي التمدن أنَّ إىل وحرضموت اليمن آثار يف الباحثني بعض ذهب وقد القديمة،
— اليمن بالد من تمدنهم أخذوا الفراعنة أنَّ أي القديم؛ املرصي التمدن أصل القديم
منذ املدنية يف العرب أعراق عىل يدل فإنَّه الصحة، من القول هذا منزلة من يكن ومهما

السنني. من آالف
من أصحابها عقول بارتقاء يشهد وهو وألفاظها، تركيبها يف لغتهم ارتقاء عنك دع
يفعل كما الحيوان أو البنات من آباء يتخذوا أن يعقل فهل وقبله، التاريخ أزمنة أقدم
يصعب بحيث الغرابة من ذاتها بحد بالطوتمية القول أنَّ عىل اليوم؟ وحشية األمم أعرق
االستقراء عىل مبنيٍّا بها القول يكون أن ونخىش املتوحشة، األمم يف وجودها تصديق علينا
ثم باألمومة، منها يختص فيما فننظر صاحبنا أدلة يف النظر إىل اآلن ولنتقدم الناقص.

فنقول: العرب عند الطوتمية من عليها بناه ما

.Rawlinson’s Origin of Nations, 228 9

.Glaser Gesch. & Geoger. Arabiens II. 266 & 424 10
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العرب عند األمومة (4-1)

اإلجمال عىل األمومة (أ)

من بدًال أمهاتهم إىل األمة أو القبيلة أهل انتساب بها ويراد األم، إىل االنتساب األمومة
األبحاث من واألمومة فالن. بن فالن األبوة: يف يقال كما فالنة، بن فالن فيقال: آبائهم،
األنظار اْستَْلَفَت من وأول االرتقاء، مذهب شيوع املايضبعد القرن أواسط يف حدثت التي
العمران علماء به فاهتم ،١٨٦١ سنة نرشه كتاب يف باخوفن اسمه أملاني عالم إليها
تاريخ يف سابقة األمومة أنَّ بحثه ومرجع املألوف. العائلة نظام من تعوده ا عمَّ الختالفه
املشاركة. زواج وهو رشط، بال فوىض األقدمني عند كان الزواج أن فعنده لألبوة، العائلة
فينتسب للرضاع أمه مالزم وهو والده تعيني يمكن ال غالًما النساء بعض ولدت فإذا
األول املقام للمرأة فأصبح عامة. قاعدة األمهات إىل االنتساب فيصري بها، ويعرف إليها

اليوم. الرجل حال هو كما النفوذ، صاحبة وهي االجتماعية الهيئة يف

نرشه Primitive Marriage القدماء عند الزواج يف اإلنجليزي مكلينان كتاب ظهر ثم
الرجال تزوج أي الخارجي؛ الزواج أساسه جعل مذهبًا األمومة يف فذهب ١٨٦٥ سنة
يف ذلك عن فنشأ زعمه) (عىل بالوأد عندهم البنات لقلة بالغزو قبيلتهم غري من ببنات
وهو واحدة بامرأة االكتفاء إىل منهم جماعة كل فاضطر الرجال، عدد زيادة اعتقاده
متناقض اإلسناد ضعيف قول وهو منزلتها. وعلت األم يف النسب وانحرص األزواج، تعدد
نسب ولها الخارج من مجلوبة منهن وكل باألمهات النسب حفظ يمكن كيف — املعنى
املنتقدون، فيه كتبه بما سقط أن لبث ما العائلة أصل يف مكلينان مذهب أن عىل خاص؟
برهن فقد القدماء، عند االجتماع نظام كتاب صاحب األمريكي العالم مورجن وخصوًصا
علماء من واحد غري العائلة ونظام األمومة يف وكتب األمومة. ينايف ال الداخيل الزواج أنَّ
وأمريا ودارجون باجيهوت مثل وغريهم، والروس واإلنجليز والفرنسيني األملان االجتماع
تعداده، بنا يطول مما وغريهم مارك ووسرت وسميث وجريو وبريد وستارك وويلكن
فإنه ليدن، كلية يف املسترشق ويلكن األستاذ وهو العباب هذا خاض من بآِخر فنكتفي
األستاذ كتاب مطالعة بعد كتبه الخصوص، عىل العرب عند األمومة يف كتابًا وضع
يرى ولكنه وجوه، من وانتقده وجوه من فوافقه العرب، طوتمية يف سميث روبرتسن
العرب يتناقل التي األنساب وأنَّ اإلسالم، قبل العرب عند سائدة كانت األمومة أنَّ يف رأيه
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الشأن، هذا يف الشهري األملاني املسترشق لوندكي بقول واستشهد موضوعة. أخبارها
لفقوها اإلسالم بعد وغريه الكلبي ابن وضعها التي العربية األنساب قوله: وخالصة

الكالم. تتمة وستأتي اإلمكان عن بُعده بيَّنا قد قول وهو تلفيًقا،11
إىل فنتقدم املقام، بنا لضاق املوضوع هذا يف الباحثني أقوال عىل اإلتيان أردنا ولو

قوله. قال ومن صددها يف نحن التي سميث أدلة يف النظرة

العرب أمومة عىل أدلتهم (ب)

وإنَّما ثابت، دليل أو رصيح قول العرب عند األمومة عىل غريه وال سميث أدلة يف ليس
وحدها هي تكون أن ال لها مؤيدة لكانت العرب أمومة ثبتت لو إشارات أو قرائن هي
أسماء وتأنيث أمهاتهم، إىل العشائر أو البطون أو القبائل بعض فانتساب عليها. دليًال
وامتالك جميًعا، األم أهل عىل الخال لفظ وإطالق األم، من األمة لفظ واشتقاق القبائل،
عىل قوله إثبات يف صاحبنا عليه عول مما ذلك وغري بالطالق، عصمتهن النساء بعض
العرب أنَّ عىل دليًال اتخاذها يجوز ال — ثبوتها فرضنا إذا — كلها هذه … سنبينه ما
األحوال هذه وجود ألنَّ املرأة؛ عندهم العائلة أساس أنَّ أو أمهاتهم إىل ينتسبون كانوا
أنَّها أو الشواذ، قبيل من تُعد هي بل آبائهم، إىل انتسابهم يُنايف ال العرب جاهلية يف
وضللنا أحكامنا لفسدت قواعد الشواذ نجعل أن لنا جاز ولو االتفاق. سبيل عىل وقعت
السامية الشعوب من وغريهم العرب أنَّ عديدة قرون منذ فالثابت وعقائدنا. أقوالنا يف
ويؤيد سيدها، وهو العائلة رأس الرجل أنَّ أي اآلن، هو كما عندهم االجتماع نظام كان
عهدها قدم مع فإنها التوراة، بشهادة ناهيك جميًعا. والسيد للزوج «البعل» لفظ ذلك
شيوعها أثر أو وجودها عىل تدل أو األمومة إىل تشري فقرة نصوصها من نص يف يرد لم
ذلك من يشء ورد وال اإلصالح. أو النهي أو النقد سبيل عىل ولو غريهم، أو الساميني عند
بل حديثًا، وال قديًما الرشق ممالك من مملكة يف اآلثار عىل منقوًشا شوهد وال القرآن، يف
وجدودها افرتضنا ولو الساميني. عند األبوة سيادة يؤكد السبيل هذه من جاءنا ما كل
ملا األسفار هذه ألنَّ مقدارها؛ نعلم ال بمدة موىس أسفار قبل ذلك يكون أن القتىض
موىس قبل آثارها حت امَّ قد تكون أن ينبغي بل اإلطالق. عىل أثر لألمومة يكن لم كتبت

.Zeitsch. der Deutch. Morg. Gesl. Bd. XVII, 707 11
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الحادي القرن نحو دونت مؤخًرا نصها اكتشفوا التي حمورابي رشيعة ألنَّ قرون؛ بعدة
أن عىل يدل ونحوهما والطالق الزواج عن فيها جاء ما وكل امليالد12 قبل والعرشين
يف وليس العائلة. رب الرجل اآلن: عليه هو ما نحو حمورابي عرص يف كان العائلة نظام
األمومة، وجود عىل تدل قرينة أو عبارة أو لفظ موادها أو رشيعته نصوص من نص
الكتب من كتاب يف إليها اإلشارة أو األمومة ذكر عىل اطلعنا وال تلميًحا. وال ترصيًحا ال
اكتشف وال ونحوها. اآللهة أقاصيص من تتضمنه ما مع بالخرافات، املتصلة القديمة
بوجودها القول يجوز فكيف ذلك، إىل إشارة أقل فيه األطالل نقوش من نقًشا املكتشفون

الضعيفة؟ القرائن بعض إىل إثباتها يف واالستناد

إسرتابون قول (ج)

عن السياح كتب يف طالعوه ما إليها نبههم العرب عند باألمومة القائلني أنَّ والظاهر
بالد ويف وأسرتاليا أمريكا هنود بني املتوحشة القبائل بعض عند املشاركة زواج وجود
شيوعها إىل فذهبوا الزواج، هذا من نوع عندهم كان الجاهلية العرب وأنَّ ونحوها، التبت
العرب عند الزواج عن إسرتابون الرحالة قاله ما قرأوا أن بعد وخصوًصا اإلسالم، قبل
رحلته من عرش السادس الكتاب يف جاء فقد امليالد. قبل األول القرن نحو أي عرصه؛ يف
والذي واحدة، امرأة جميًعا فلإلخوة اإلخوة، بني مشرتك عندهم «والزواج ترجمته: ما
يأتون وقد بأكربهم. خاص فهو الليل وأما بالباب. عصاه يرتك أوًال إليها منهم يدخل
يتبادر فقد قبيلتهم»13 غري من يتزوجون الذين وهم بالقتل، يعاقبون والزناة أمهاتهم،
هذه ألنَّ كذلك؛ األمر وليس األمومة، تؤيد الفقرة هذه أنَّ وهلة ألول املطالع ذهن إىل
جميًعا. العشرية أهل وليس واحدة، بامرأة الزواج يف اإلخوة اشرتاك إىل تشري إنَّما القصة
إىل أيًضا وتشري األمومة. رشوط يخالف مما واستقاللها، العائلة وجود عىل تدل فهي
إنَّ إسرتابون: ويقول أصحابنا، عند األمومة أسس من وهو الخارجي، الزواج تحريم

بالقتل. مرتكبه يعاقبون كانوا العرب
شائعة األمومة فتكون باألمومة، يريدونه ما يخالف ال الحكاية هذه نص أنَّ وهْب
والعربان العرب إنَّ سميث: األستاذ قول تقدم وقد امليالد. تاريخ حوايل العرب عند

.١٣ سنة الهالل 12
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العربانيون خرج ثم العرب جزيرة يف مًعا عائشني أزمانهم أقدم يف كانوا واآلراميني
عىل عندهم الزواج لهذا ذكر ال العربانيني أنَّ قبًال وبينا مكانهم. العرب وظل واآلراميون
رشيعته نصوص يف ذكره حمورابي وإغفال اآلراميني، عند بمثله سمعنا وال اإلطالق،
فكيف يُجاورها، ما أو النهرين بني ما بالد يف عرصه يف معروًفا يكن لم أنَّه عىل يدل
قد إسرتابون يكون أن عندنا فاألرجح امليالد؟ تاريخ نحو العرب عند وجوده نصدق
من سمعها أو العرب، سائر عىل فأطلقها الناس بعض عند النوع هذا من حادثة شاهد
الذين أمثاله، من كثريون يفعل كما عالتها عىل فأوردها لغرابتها، فصدقها الرواة بعض
بعض إليهم يلقيه ما عىل وعاداتهم أهله وصف يف فيعولون الرشق بالد إىل يرحلون
الغريب نرش يف أرغب وهم االختالف، أو املبالغة من فيه بما السبيل، عابري أو الرتاجمة
انتشار أثر عىل بعدها وما الوسطى األجيال يف حدث كما قرائهم، إلعجاب استجالبًا

اإلسالم.
والثاني عرش الحادي القرنني يف العربية الكتب عن العلم بنقل اإلفرنج اشتغال ومع
يجهلون ظلوا فقد وغريهما، وطليطلة قرطبة يف باملسلمني واختالطهم للميالد، عرش
وحينًا ،Bophomet بفمت وآونة ،Mophomet مفمت تارة فيكتبونه النبي اسم تهجئة
كهنة أحد يولوجيوس حتى املسلمون. يعبده صنًما محمًدا يظنون وكانوا Bafon بافون
ال مفرتيات اإلسالم عن كتب فقد العاصمة، تلك يف املسلمني مخالطته مع العلماء، قرطبة
املالئكة أنَّ أصحابه أعلن ملسو هيلع هللا ىلص النبي إنَّ مثال كقوله تعاليمهم، يف وال كتبهم يف لها أصل
عثر التينية مسودات من ذلك نقل أنَّه زعم — أيام بثالثة موته بعد السماء إىل ستحمله
إىل يوم كل ويحدث حدث كما العارفني، غري يختلقه قد ما عليه فقس بمبلونة. يف عليها
ما التي األكاذيب عنا ينقلون فقد أعواًما أظهرنا بني يقيمون الذين حتى بعيد. غري عهد
أو جهل عن الناس بعض ارتكبها غريبة حادثة رأوا وربما سلطان، من بها هللا أنزل
كتبت عديدة رحالت يدينا وبني األمة. أفراد سائر عند املرعية القواعد من فيعدونها اتفاق
إال له أصل ال ما املفرتيات من وفيها ومرص، سوريا عن املاضيني القرنني أثناء يف ونرشت
وتصحيح العلم نور إىل الناس وخروج الطباعة انتشار ولوال ملقنه. أو الكاتب ذهن يف
يزرع وأنه للحراثة، امرأته يكدن الرشقي أنَّ الغرب أهل أذهان يف لرسخ املفرتيات، تلك
عبيًدا ليستغل الفحم ويرزع خرفانًا، سيستغل أنه يعتقد وهو املقيل) (اللحم القوارما
يعرف ال قوم عن يكتب وهو قرنًا عرش وتسعة نيف منذ إسرتابون عرص يف فكيف …
عىل أورده أنَّه عىل تدل املوضوع هذا يف قوله تتمة أنَّ ذلك ويؤيد بينهم؟ أقام وال لسانهم
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عربة فال ،On dit يزعمون بقوله إسناده ضعف إىل اإلشارة يغفل ولم الحكاية، سبيل
طوتمية صاحب أدلة أرصح بظاهره وهو باألمومة، يختص فيما إسرتابون ذكره بما
يقال ال وحتى عليها. االعتماد يصح ال ضعيفة قرائن هي فإنما أدلته سائر وأما العرب.

وهي: حدة عىل منها كل يف وننظر األدلة بتلك نأتي ننصفه لم إننا

كتابه) من و٣٠ ٢٧ (صفحة األمهات إىل االنتساب (١)

بني نقبنا ولو — إليها القبيلة نسبت امرأة اسم وكالهما ظاعنة وبنو خندف بنو كقولهم
بضعة إال أمهم إىل ينسب من بينها وجدنا ما واألفخاذ والبطون القبائل أسماء من املئات
األمهات، إىل ينسبون املائة يف عرشة نحو اليوم العائالت وبني ذلك يف غرابة فأي قليلة.
فهل األخرى؟ اللغات أهل عليه وقس مارية، وآل نائلة وآل نور وآل تقال وآل ظريفة كآل
تعليلها عىل نأتي أم أسالفنا؟ عند األمومة آثار من األسماء هذه أنَّ إىل الذهاب يجوز
العليا؛ جدتهم هي امرأة إىل نسبت العائالت هذه بعض أنَّ وهو األقرب، الطريق من
لحصول مجهوًال األب يكون وقد باسمها. فعرفوا وربتهم كفلتهم وهي مات جدهم ألنَّ
فينسبونه أبوه يعرف ال الولد فيولد وغريها، الجاهلية يف يحدث مما السفاح من الحمل
فيقال: ية، ُسمَّ بأمه يعرف كان فقد الداهية، الصحابي أبيه بن لزياد وقع كما أمه، إىل
تقادم ولو سمية، بآل أعقابه لعرف بنسبه إياه معاوية استلحاق ولوال سمية، بن زياد
من وعدها القبائل أمهات أسماء إىل صاحبنا ألضافها أمها خرب وتنويس العائلة هذه عهد

األمومة. بقايا
امرأتني رجالها يتزوج التي األمم يف الخصوص عىل األمهات إىل االنتساب ويكثر
أمه إىل منهما كل فينسب واحد، باسم يسميهما والدتني من ولدان للرجل فيولد فأكثر،
دون أمه إىل بنسبته يشتهر وقد األخرى، األم ابن عن له تمييًزا ألبيه انتسابه عن فضًال
امرأة، غري طالب أبي بن لعيل كان فقد وبعده. اإلسالم قبل كثرية ذلك وأمثلة أبيه،
محمد أحدهم فنسب محمد، اسمه منهم كل ثالثة جملتهم من أوالد عدة منهن له ولد
هذا عاش فلو الحنفية، ابن محمد فسماه حنيفة بني من جعفر بنت خولة أمه إىل األكرب
بنو عرف كما قريش، من أو هاشم من بطن الحنفية ببني أعقابه لعرف الجاهلية يف

عدي. قبيلة من أمهم إىل نسبة العدوية
لشهرة ذلك يقع وإنما إخوته، من سمي له يكن لم وإن أمه باسم الرجل يشتهر وقد
أمهات سائر عىل أمه لفضل زبيدة، بابن اشتهر الرشيد هارون بن األمني فمحمد والدته.
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وزد األمومة؟ عىل أدلة الحوادث هذه تُؤخذ أن يجوز فهل عليه. وقس وشهرتها، الخلفاء
وهو األبوي، النسب إىل أخريًا ترجع امرأة إىل تنسب التي العربية القبائل أنَّ ذلك عىل
أبيهم، إىل أيًضا ينتسبون وهم ظاعنة أمهم إىل نسبوا مثًال ظاعنة فبنو الشامل العام
وقد مرض، بن إلياس بنو أيًضا هم خندف وبنو أد. بن مراد بن ثعلبة بنو لهم فيُقال
سود بنو وهو أمهم، إىل نسبوا طهية وبنو خندف. واسمها إلياس امرأة أمهم إىل نسبوا

عليه.14 وقس مالك، بن

(٢٨ (صفحة القبائل أسماء تأنيث (٢)

قيس وسطا مرض، جاء يقولون: وال إلخ، قيس مرضوسطت جاءت تقول: العرب أنَّ أي
قياس ال العربية يف والتذكري والتأنيث واألمومة، االسم تأنيث بني العالقة ندري فال —
ال تأنيثها أن كما مذكرة، القبائل أسماء تكون أن رضها ملا األمومة صحت ولو لهما،
وهو اللغة، قواعد من قاعدة عىل مبنيٍّا سببًا القبائل لتأنيث أنَّ عىل األمومة. وجود يثبت
«قيس» وقولنا مرض»، «قبيلة به يراد «مرض» فقولنا اسم، كل قبل «القبيلة» لفظ تقدير
االلتباس دفع ذلك يف والحكمة املحذوف. القبيلة للفظ فالتأنيث قيس»، «قبيلة به يراد
مؤنثًا الفعل كان فإذا القبيلة. أو مرض أو قيس اسمه رجًال بالفاعل املراد يكون أن بني
مؤنثًا، لفظها يكن لم وإن املدن أسماء يؤنثون املبدأ هذا وعىل القبيلة. إىل الذهن انرصف
اليوم: نقول ونحن «مدينة». لفظ بتقدير الشام أو مرص وعمرت بغداد فتحت فنقول:
ومعنى، لفًظا مذكر والفاعل الفعل، فنؤنث — الهالل وقالت املؤيد، وذكرت املقطم، روت

املجلة. أو الصحيفة كلمة قبله نقدر وإنَّما

(٢٨ (صفحة بالبطن القرابة عن التعبري (٣)

البطن أنَّ والواقع األم، قرابة عىل العرب اعتماد يؤيد بالبطن القبيلة تسمية أن فيزعم
بأسماء شبيهة أسماءها جعلوا وإنَّما كالشجرة، التشعب سبيل عىل القبيلة فروع من فرع
فاملجموع بعض. عن بعضها تفرعها أو ببعض، بعضها عالقتها إىل بالنظر البدن أجزاء

.٢٥ قتيبة البن املعارف 14
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وهو بمربع. النازلون الجماعة به ويراد كله اإلنسان عن كناية «الحي» عندهم األكرب
الجسم انقسام أرادوا كأنَّهم النصفان، والشعبان الفروع، أي «الشعوب» إىل ينقسم
املشعوب الرأس عظم قطع وهي «القبائل» ويليها وأيرس. أيمن متساويني: شطرين إىل
وأخريًا «الفخذ»، وبعده «البطن»، ثم الصدر، عن كناية «العمارة» ثم بعض. من بعضها
وإنَّما باألمومة، له عالقة ال فروعها بعض أو للقبيلة البطن استخدام فرتى «الفصائل».
واعتربنا التعليل هذا عن عدلنا وإذا الجسد. أعضاء من يقابله ملا النسب فروع من وفرع
بالبطن يدلوا أن القتىض حرضته، ذهن إىل تبادر الذي التعليل وقبلنا ، مستقالٍّ اسم كل

عائالت. من املؤلف القبيل به يريدون ولكنهم واحد، بطن من هي التي العائلة عىل

األم من األمة لفظ اشتقاق (٤)

عىل تدل العربانية يف األم ألنَّ وخصوًصا األم، النسب يف األصل أنَّ عىل دليل عنده وهو
العارف عىل يخفى ال مما املجاز، قبيل من هو إنَّما التعبري هذا ولكنَّ الجماعة، أو القبيلة
األم وعندهم للعنارص. واألمهات املدائن، وأم القرى، أم كقولهم: العربية، اللغة بأساليب
واألصل لها. أم فهو أشياء إليه انضمت يشء وكل وعماده، يشءأصله كل فأم األصل،
فيتبعونها طفولتهم، يف برتبيتهم املكلفة هي ألنَّها أمهم؛ األطفال اتباع املعاني هذه يف
القرى وأم أصله، الكتاب أم قالوا السبب ولهذا النسب. أصل ألنها ال ألمرها وينقادون
الكيفية، هذه بنفس فيعلل األم عن األمة اشتقاق وأما أهلها. لكثرة مرص الدنيا وأم مكة،
املرأة ألنَّ الرجال؛ دون النساء يف ذلك لظهور التوليد، من أو للرئاسة األمومة الستعارة
األم، أذهاننا إىل سبق الوالدة ذكرنا فإذا والرتبية. الحضانة تتوىل وهي النسل تضع
األم ألنَّ وليس الرحم، أو كالبطن بالنساء التوليد بعضو القرابة عن التعبري غلب ولذلك
هذا نفس لها لرأيت اللغات سائر يف األمة لفظ يقابل ما معاني تتبعت ولو القرابة. أصل
الالتينية يف فعل من مشتق وهو األمة معناه اإلفرنجية اللغات يف Nation فلفظ املعنى،
اللفظ أنَّ مع األبوين وطن بها ويريدون Motherland يقولون واإلنجليز «ولد»، بمعنى
شيوع عىل دليًال اللفظة هذه تكون صاحبنا تعليل فعىل فقط. األم وطن تكون أن يقتيض

اآلن! اإلنجليز عند األمومة
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والكنة والعم الخال (٥)

عىل يُطلق ولكنَّه الخصوص، عىل األم أخو به يراد ال بالعربية «الخال» لفظ أنَّ وذلك
وذلك «الشعب»، معناها أصل اللفظة هذه وأنَّ «العم» لفظ وكذلك أهلها. من رجل كل
الولد وإنَّما خصوصية عائلة العرب عند تكون فال وعليه اآلن. إىل العربانية يف مؤداها هو
غريب قول وهو — الطوتمية أو األمومة تقتضيه ما عىل القبيلة أو الجماعة ابن يكون
ألنَّك وغريهم؛ والفرنسيني اإلنجليز أنساب يف أحكامنا تشوشت عليه االعتماد صح إذا
قرابة كل عىل يدل ألسنتهم يف Cousin فلفظ االشرتاك، أو اإلطالق هذا نفس عندهم ترى
الخال وابن العمة، وابنة العمة، وابن العم، وابنة العم، ابن فهو األخوة، من أبعد عصبية
Consobrinus من منحوت ألنه الخالة؛ ابن فيه واألصل العربية. يف له مثيل ال مما … إلخ
القرابة يف األصل أنَّ األقرباء كل عىل إطالقه يفيدنا فهل — األم أخت ابن أي الالتينية يف
األخرى، اإلفرنجية اللغات يف يقابلها وما اإلنجليزية يف uncle لفظ ذلك عىل وقس األم؟
أطلقت ثم الخال ومعناها الالتينية يف Avunculus وأصلها الخال أو العم عىل تدل فإنها
اللغات فإنَّ باألمومة، يختص فيما االختالف هذا يف عربة ال أن والحقيقة العم. عىل
ففي القرابة. درجات حيث من وخصوًصا له، قياس ال بما الداللة طرق يف تختلف
فالصهر ألفاظ: بعدة إال أخرى لغة يف عنها يعرب ال قرابة عىل يدل لفظ اللغات بعض
Brother-in-law ألفاظ بثالثة إال اإلنجليزية اللغة يف عنه التعبري يمكن ال العربية يف
بلفظني اإلنجليزية اللغة يف عنه يعرب والجد ،Father-in-law عندهم فهو الحمو وكذلك
فال اإلنجليزية يف Nephew لفظ ذلك وبعكس grandson حفيد وكذلك Grand Father
األخ بنت Niece ومثلها األخت، ابن أو األخ ابن بلفظني: إال العربية يف عنه التعبري يمكن
يتخذها قد مًعا واألخت األخ أوالد عىل اللفظني هذين من كل فداللة — األخت بنت أو

عليها! األدلة جملة من األمومة رأي أصحاب
السواء، عىل والزوجة الكنة السامية اللغات يف به يراد العربية يف «الكنة» ولفظ
فال أخيه) امرأة أو ابنه امرأة (أي كنته يتزوج كان الرجل أنَّ عىل بذلك صاحبنا فاستدل
اختالف من بيانه تقدم فيما يدخل ذلك عىل والجواب وامرأته. الرجل بني للزواج رابط
وزوج الرجل بنت زوج بها يراد «صهر» لفظ ومثلها ومجاًزا. توسًعا األلفاظ معاني
من ومنهم املرأة. بيت أهل واألصهار العموم، عىل القرابة أيًضا بالصهر ويراد أخته،
أو مبدأ إثبات يف التوسع هذا مثل عىل االعتماد يصح فهل األحماء، من الصهر يجعل

رأي؟
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املتعة زواج (٦)

انقىض فمتى مسمى أجل إىل زواج عقد امرأة عىل الرجل يعقد أن أي الوقتي، الزواج وهو
وهو اإلسالم، ظهور عند شائًعا كان الزواج هذا أنَّ صاحبنا فريى الزواج. بطل األجل
وال عقد بال القبيلة ألهل القبيلة نساء إباحة تقتيض وهي األمومة، يف رأيه يؤيد يحسبه
رضوب من رضب فاملتعة إثباته. أراد ما تناقض فهي عقد بدون تكون ال واملتعة رشط،
صاحب فيها الرجل ألنَّ األمومة؛ تنفي وكلها الجاهلية، يف شائعة كانت التي الزواج

العصمة. وصاحب السيادة

الوأد (٧)

إىل فاضطروا البنات قلل الجاهلية يف الوأد شيوع أنَّ العرب طوتمية صاحب يرى
االنتساب ويكون يستولدونها واحدة امرأة يف رجال عدة يشرتك فكان النساء، يف االشرتاك
كلها، العرب بالد يف شائعة عادة وتوهموها الوأد مسألة يف الباحثني بعض بالغ وقد إليها.
مخصوصة، أحواله تحت معني وزمان معني مكان يف منحرصة كانت أنَّها يرى والناقد
ويف األزواج يف املشاركة إىل يضطروا ثم بناتهم دفن إىل الناس يعمد أن يُعقل فال وإال
يئدون كانوا العرب أنَّ إىل بعضهم ذهب وقد الضيق. ذلك من يتخلصوا أن طاقتهم
يجدون ملا البنات قلة عىل استبقوهن لو الفقر هذا من حل يف وهم الفقر، خوف بناتهم
العار، خوف يئدونهن كانوا إنَّهم آخرون وقال والهدايا. باملهر عليهن األزواج إقبال من

اآلباء. يخافه عار ثمة يكن لم األمومة صحت وإذا
ويف املشاركة، زواج يف تكون ال وهي الغرية، عىل داللة بناتهم عىل العار وخوفهم

ساقط. الوأد يف دليله فإن الحالني

املرأة يد يف العصمة (٨)

سيادة عىل دليًال والطالق الزواج يف عصمتهن الجاهلية نساء بعض امتالك اتخذ وقد
هذا أنقص وما االستنتاج هذا أغرب فما — العائلة رئيسة هي املرأة وأنَّ األمومة،
مخصوصة أحوال يف إال يدها يف عصمتها تكن لم الجاهلية يف املرأة إنَّ … االستقراء
وأما به؟ نقيس قياًسا والنادر عليه، نبني قاعدة الشاذ نجعل فهل نادرة، وحوادث
تكون فال املرأة، يد يف أنَّها وهْب الرجل. يد يف العصمة تكون أن فهي زواجهم يف القاعدة
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باألمومة. يريدون كما واالشرتاك اإلباحة سبيل عىل وليس وقوانني، برشوط مقيد بعقد إال
عىل واالعتماد األلفاظ تأويل إىل مرجعها فإنَّ األمومة، إلثبات أدلته سائر ذلك عىل وقس
وذكره حواء من الحي وكاستخراجه املربي، معناه األب إنَّ كقوله الناقص االستقراء
رده يف يقاس مما ذلك ونحو أب، أخ إىل آحاب لفظ وتأويل املؤاكلة أو بالرضاعة القرابة

قدمناه. بما

الخالصة (5-1)

ألنَّ الضعيفة؛ بالقرائن إثباته يستطاع ال الجاهلية العرب يف األمومة بشيوع فالقول
يف رأيت فقد العامة. القواعد وإغفال الشاذ عىل االعتماد جاز إذا إال بالشك، يزال ال اليقني
زعمهم يف القبيلة بنات ألنَّ السبي؛ أو بالغزو الخارج من الزواج يكون أن األمومة رشوط
إليها، ينسبون وأوالدها مًعا رجال لعدة زوًجا املرأة تكون وأن بغريه، أو بالوأد تقل
الواحدة القبيلة يف باألنساب الرجوع يمكن وكيف بالغزو؟ الزواج يكون كيف نفهم فلم
النساء؟ عىل للحصول غريها تغزو أن القبيلة تضطر حتى البنات تقل وملاذا األم؟ إىل
الرجال، من أكثر النساء يكون أن األوىل أدواره يف اإلنسان تاريخ يف الطبيعية والقاعدة
الرجل يتزوج حتى النساء يكثر أن واألْوىل والسطو، بالغزو ونحوه للقتل هؤالء لتعرض
ألنَّ األبوي؛ النسب إىل الرجوع عىل يبعث بالغزو النساء عىل الحصول أنَّ عىل منهن. عدة
اإلسالم، صدر يف والجواري السبايا كثرة من كان ما ذلك ويشبه القبيلة. يف يبقون اآلباء
— الرجال يف النسب وظل منهن، عرشات أو بعرش الرجل اختص حتى تكاثرن فإنهن
للحصول القبائل يحاربن النساء أنَّ فرض ولو للمتأمل. يظهر كما ذلك غري يمكن وال
إىل أو إليهن االنتساب أي فيهن، النسب حفظ إىل أقرب ذلك لكان بالسبي، األزواج عىل

قبيلتهن.
عىل وجودها ألنَّ تعديل؛ أو إثبات إىل يفتقر اإلجمال عىل األمومة بتسلط فالقول
عند األقل عىل يوافقها ال هو أو العمران، قواعد يوافق وال معقول غري الكيفية هذه
وإذا القبيلة، داخل تكون أن الساميني سائر وعند عندهم الزواج يف القاعدة ألنَّ العرب؛
أخبارهم من نعلمه ما أقدم يف حالهم هو هذا طارئ، فلسبب الخارج إىل أحدهم جنح
يف الغالب ألنَّ كذلك؛ تكن لم وإن عمه ابنة امرأته يسمي والعربي وغريها، التوراة يف
األمم أكثر واليهود العمومة. درجات تفاوت عىل العم أبناء بني يكون أن عندهم الزواج
ذلك عن يخرج من ويعاقبون قبائلهم، غري من الزواج ويمنعون أنسابهم عىل محافظة
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من املولود ويسمون سفاح، فزواجه إرسائيلية بغري إرسائييل تزوج وإذا صارًما، عقابًا
العرب أنَّ ذلك مع نزعم فكيف لئيًما، أي «هجينًا» العرب يسميه كما «نغًال» الزواج ذلك
انتقل فمتى كذلك كانوا أنَّهم فرضنا وإذا بالغزو؟ الخارج من يتزوجون كانوا القدماء
مهمة مسائل كلها ومتى؟ البعولة؟ أو األبوة إىل األمومة انتقلت وكيف الداخل؟ إىل الزواج
فما ذلك، عن بعجزهم يعرتفون أنفسهم األمومة مذهب وأصحاب عليها، الجواب يمكن ال
يرى ال اآلن إىل العمران أحوال أول من الزواج تاريخ يطالع ومن إليه. الذهاب عن أغنانا

األمومة. ينقض ما إال فيه

العرب عند الطوتمية (6-1)

أساسها ألنَّها عندهم؛ بالطوتمية القول معه نقض العرب عند باألمومة القول نقض وإذا
حدة، عىل الطوتمية حيث من صاحبنا أدلة يف ننظر فإننا ذلك ومع رشوطها. وأول

العرب. أحوال عىل تطبيقها يف ننظر ثم هو، فرسه كما الطوتم رشوط فنذكر
كائن أو نبات أو حيوان عىل الواحدة القبيلة أهل يتفق «أن فيها يشرتط فالطوتمية
ينطبق فهل يقدسونه»، أو ويعبدونه باسمه ْون يتسمَّ األعىل جدهم أنه يعتقدون آخر
ويتضح املوضوع ينجيل ولكي جزئيٍّا؟ أو كليٍّا انطباًقا الجاهلية العرب أحوال عىل ذلك

تقتيض: فالطوتمية وعليه األصلية أجزائها إىل القضية نحلل الربهان
األعىل. جدهم أنه يعتقدون نبات أو حيوان عىل القبيلة أهل يتفق أن أوًال:

إليه. ينتسبوا أو باسمه ْوا يتسمَّ أن ثانيًا:
يقدسوه. أو يعبدوه أن ثالثًا:

يف بحثت أنك ولو العرب. عند الثالث املقدمات هذه تجتمع لم ما الطوتمية تثبت وال
رواه وفيما الثابت، وغري منها الثابت والحقائق الخرافات من وحديثها، قديمها أخبارهم
قرئ وما التوراة، عن فضًال والرومان اليونان كتب يف القديمة أحوالهم عن العرب غري
العثور إىل وفقت ملا وحرضموت، اليمن وآثار ثمود وآثار آشور آثار عىل أخبارهم من
واألودية واملدن الصحارى يف اآلن العرب أحوال درست وإذا وجودها. إىل يشري ما عىل
أو ثور أو أسد من متسلسل أنَّه يعتقد رجًال وال بطنًا وال قبيلة بينهم تجد ال والجبال،
ال فإنَّك والتأويل واملراجعة التنقيب يف نفسك أجهدت ومهما وردة. أو جميزة أو ثعلب
أو التكذيب معرض يف أو الخرافة سبيل عىل ولو اإلطالق، عىل االعتقاد لهذا أثًرا تجد

سقطت. األوىل فاملقدمة — الطعن
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أسد كبني الحيوانات، بأسماء ى تُسمَّ القبائل أنَّ أي صحيح، فبعضها الثانية أما
هي بل حيوانات، األجداد أولئك أن تعتقد ال ولكنها ونحوها، كلب وبني النمر وبني

األولني. باآلباء متصلة أنساب لهم أناًسا تعدهم
كانت العرب قبائل بعض ألنَّ فاسد؛ وباطنها صحيح ظاهرها الثالثة واملقدمة
وآشور مرص يف القديمة الوثنية األمم سائر عبادة مثل الحيوانات، شكل عىل آلهة تعبد
حيوانًا تعبد أنها ال — العلوية القوى بها يمثلون أصناًما يعبدون كانوا ممن وفينيقية،
أسد فبنو الطوتم. أصحاب يفعل كما جدها أنَّه وتعتقد أذاه وتجتنب تُقدسه ا خاصٍّ
يعبدونه، أو األسد يقدسون وال جدهم أنَّه يعتقدون ال ولكنَّهم األسد، باسم يتسمون
فرس أو نرس بشكل الحيوانات من معبودهم يكون وقد قتلوه. األسد لهم عرض وإذا
األسد أنَّ أسد بنو يعتقد أن هو إنَّما الطوتمية ورشط الحيوانية. األصنام من غريهما أو
أنَّ يعتقدوا أن يجب ثور وبنو يؤذوه. ال أو يعبدوه أو أسد كل يقدسوا وأن جدهم،
حقهم جراد وبنو يؤذوها. أو يذبحوها وال يقدسوها أو الثريان يعبدوا وأن جدهم، الثور
رشوط من تقدم فيما رأيت كما يأكلوه وال ويقدسوه الجراد، من تسلسلهم يعتقدوا أن
وتقدس مثًال الثور باسم القبيلة تسمى أن يكفي وال اليوم. املتوحشة األمم عند الطوتمية
تسمى أن لقبيلة واتفق فرض ولو الفرس. وتقدس األسد باسم تتسمى أو الجراد،
تعتقد أن األول الرشط ألنَّ يشء؛ يف الطوتمية من فليست تعبده أو وتقدسه بحيوان
يف وال العرب، قبائل من قبيلة يف وجودها يتفق لم الثالثة الرشوط وهذه عنه. تسلسلها
األكذوبة. أو الخرافة سبيل عىل ولو أفرادها من فرد وال فصيلة يف وال بطونها، من بطن
تسمى قبيلة العرب قبائل بني ليس إذ متعذر، فإنه األخريين الرشطني اجتماع حتى
تقدس أن الرشط بل الحيوان، ذلك بشكل صنًما تعبد أن يكفي وال وتعبده، حيوان باسم
والعرب الجعالن. أو الهر يقدسون املرصيون كان كما أذاه، وتتجنب الحيوان هذا جنس
ما مع — له يتفق لم صاحبنا أنَّ عىل مخصوصة. أحوال ويف نادًرا إال حيوانًا يقدسون ال
من قبيلة أن عىل بدليل يأتي أن — والتفسري التأويل من برهانه يف وتوسع نفسه أجهد
وإن به، تتسمى الذي الحيوان بشكل صنًما تعبد كانت حيوانية بأسماء املسماة القبائل
حيوان باسم تتسمى التي القبيلة أنَّ املطلوب ألنَّ شيئًا، ينفعه ال ذلك إىل توفيقه كان

بشكله. صنًما ال الحيوان ذلك جنس تقدس أن يجب
أحوال لبعد أيًضا ساقط هو ثم األمومة، سقوط ساقط العرب عند الطوتمية فمذهب
التي األدلة عن اإلغضاء لنا ينبغي فال ذلك ومع — رأيت كما الطوتمية رشوط عن العرب
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غرابته مع إليه ذهابه وسبب الرأي هذا إثبات يف العرب طوتمية صاحب عليها اعتمد
فنقول:

العرب طوتمية عىل أدلته (7-1)

الطوتمية أحوال عىل اطلع ملا أنه مجملها من له يتضح كتابه يف األدلة تلك يطالع من إن
العرب أحوال يعرف مسترشق وهو — وغريه مكلينان ذكرها كما املتوحشة القبائل عند
بأسماء تسمى البطون أو القبائل بعض ورأى — ومعبوداتها وأنسابها وقبائلها الجاهلية
يشتغلون االرتقاء مذهب عىل الطبيعية بالحقائق مولعني يومئذ العلماء وكان حيوانية،
أنساب تحقيق يف مختلفني العرب النسابني ورأى قدمناه، كما إليه الحوادث كل برد
فأخذ العرب، عند الطوتمية بقايا من القبائل هذه أسماء أنَّ ذهنه إىل تبادر القبائل، بعض
الحيوانات، بعض بشكل أصناًما تعبد القبائل بعض فرأى األخرى، رشوطها عن يفتش
وإنما الشكل، حيواني صنم عبادة ليس الرشط أنَّ ونيس ذهنه من الرأي ذلك فتمكن
نفسه وظن لذلك انتبه لعله أو القبيلة، كاسم اسمه الحيوانات من صنف تقديس املراد
العرب وأخبار يشء، عىل بها يستدل قرينة أو تأويلها يمكن بحادثة اإلتيان عىل قادًرا
ق فوفِّ األسلوب لطيف الحجة قوي وهو واملنقوض، والناقض والسمني الغث وفيها كثرية
أدلته وإليك سرتى. كما عنه بعيد وهو املرمى بها أصاب أنَّه املتأمل غري تُوهم أدلة إىل

فسادها: وبيان

(١٨٨ (صفحة حيوانية بأسماء القبائل تسمية (أ)

القبائل، أسماء إال الرصيح القول قبيل من اعتباره يصح ما الطوتمية عىل أدلته بني ليس
يحتج ولكنه بيانها. تقدم ألسباب رأيه إلثبات وحدها تكفي ال األسماء هذه كانت وإن
أن فعلينا سبب. من لذلك بد وال العبث قبيل من ليست حيوانات بأسماء تسميتها بأن

فيها. غرابة ال طبيعية التسميات هذه بأن حجته ندفع
ولم الحيوانية، رائحة منه يشتمُّ ما كل القبائل أسماء من أورد األستاذ صاحبنا إنَّ
بطون وبعضها عمائر وبعضها قبائل بعضها اسًما، ثالثني عىل منها أورده ما عدد يزد

وهي: فصائل أو
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قهد بنو ضب بنو جعدة بنو أسد بنو
كلب بنو ضبيعة بنو جعل بنو بدن بنو
نعامة بنو عضل بنو حداء بنو بكر بنو
نمر بنو عنز بنو حمامة بنو بهثة بنو
وبر بنو غراب بنو حنش بنو ثعلب بنو

هوزن بنو فهد بنو دؤيل بنو ثور بنو
يربوع بنو قرد بنو دب بنو جحش بنو

قنفد بنو ذئب بنو جراد بنو

والفصائل واألفخاذ والبطون العمائر من وفروعها العربية القبائل أسماء عددنا ولو
يزيد أن لوجب طوتمية التسمية كانت فلو األلف. ناهزت وربما مئات، بضع عىل لزادت
الحيوانية، معنى غري له األسماء من أورده ما بعض إنَّ ثم سائرها، عىل الطوتمية عدد
لها ولكن الناقة، بولد تفرس مثال فبكر برهانه. أسباب ليزيد الحيوانية اختار ولكنه
لو أننا عىل ذلك. وغري حمله، أول والكرم والسحابة، يشء»، كل و«أول «العذراء»، معنى
العرب ألنَّ الطوتمية؛ من يشء التسمية يف كان ملا الناقة، ولد أي األول، معناها رجحنا
نظًرا سواه، من أوىل «البعري» أو «الجمل» لكان ويعبدوه بحيوان يتسموا أن جاز لو
وهو هذا، بكر إال به يسمى ما القبائل من وليس عندهم، عهده وقدم إليه الضطرارهم

الناقة. ولد كأنَّه نشيط فتيٌّ رجل به ب لقِّ لقبًا يكون أن أقرب
واملرأة الضأن، أوالد من األنثى و«الجعدة» الزناء. وابن الوحشية، البقرة و«البهثة»
الطوتمية؟ ذهنه إىل يسبق لم لو الثاني املعنى بها املراد يكون ال فلماذا جعودة، شعرها يف
منهم، القبيح أو الرجال من الداهية عىل العني بكرس يدل أيًضا ولكنه الجرذ، و«العضل»
يدل ولكنه الحجاز، ضأن من نوع و«القهد» املعنيني؟ هذين أحد املراد يكون ال فلماذا
تسميتها تثبت التي فالقبائل — ذلك عىل وقس نقيه. اللون األبيض الرجل عىل أيًضا

قبيلة. فرع أو قبيلة وعرشين بضعة عىل تزيد ال الحيوانات بأسماء
فإنَّ الطوتمية، إىل عزوه يصح ال األسماء من مئات بني القليل العدد هذا فاتفاق
االسم يذهب ثم بها يتلقبون أو الحيوانات، بأسماء يتسمون القدم منذ برحوا ما الناس

سنبينه. كما اللقب ويبقى

278



القدماء العرب أنساب

التسمية (ب)

باختالف ومعنى صورة تختلف وهي العمران، علم يف طويًال تاريًخا األعالم ألسماء إن
يف وتختلف سواها، يف عما فيها التسمية تختلف أمة فكل األمم. وباختالف العصور
النفس يف يقع مما تقتبس حال كل يف أنَّها عىل تمدنها. أدوار باختالف الواحدة األمة
عاداتها يالئم ما أسمائها من فتختار طبقاتها، اختالف عىل الكائنات من االعتبار موقع
سماوية أجراًما اآللهة تلك كانت سواء اآللهة، أو اإلله إىل انتسبت تدينت فإذا ومعتقداتها.
فالغالب الخشنة، البداوة حال يف أو التدين قبل أما ذلك. غري أو أصناًما أو حيوانات أو
وال الطبيعية، األجسام من يخافون أو به يعجبون ما أسماء ألبنائهم الناس يختار أن
الدعة أو الدهاء أو الشجاعة أو القوة من املولود يف يتوسمونه ما عىل الحيوانات سيما
الشجاع الرجل فيسمون الطباع، هذه مثل فيه حيوان اسم له فيختارون الخوف. أو
جرى وقد الحمامة. أو بالغزال اللطيفة الفتاة ويسمون بالنمر، الوثوب والرسيع باألسد،
البداوة أهل أو الحربية األمم سيما وال العالم، أنحاء كل يف القديمة األمم معظم ذلك عىل
عرشاؤهم، والحيوانات آخر إىل نجع من ويرحلون الرباري يف يعيشون الذين والغزو
درسوا حتى الحيوانات بني يعيشون كانوا فقد جاهليتهم أيام يف العرب شأن كان كما
بواحد تشبيهه عليه هان ولد لهم ولد فإذا خاص، بوصف منها كالٍّ ووصوفوا طبائعها

به. ويسمونه طباعه أو بشكله منها
مجراهم جرى من أو البادية أهل سائر يتناول هو بل بالعرب، ا خاصٍّ هذا وليس
النمط، هذا عىل التسمية يف يجرون أدوارهم أوائل يف كانوا فاليهود بالدين. تعلقهم قبل
(نحلة) دبوًرا كقولهم الحيوانات، أسماء من كثريًا القديمة أسمائهم بني رأيت ولذلك
وديسان (كلب) وكالب (ثعلب) وشوال (نعجة) وراحيل (حمامة) ويونًا (أسد) وأربة
آشور الطبيعية األوصاف ومن (الهالل). حودش مثل السماوية األجرام أسماء أو (غزال)
سائر ذلك عىل وقس (شجاع). وكوره الشعر) (كثري وعيسو (أحمر) وأيدوم (أسود)
الحيوانات بأسماء يتسمون كانوا اإلنجليز فقدماء تدينها قبل سيما وال القديمة، األمم
تسموا وقد الحرث) ذئب أو الرشيف (الذئب Ethelwolf القديمة أسمائهم ومن أيًضا،
الصناعات إىل تدرجوا ثم والقصري، والطويل واألسمر كاألبيض الطبيعية باألوصاف
وهذه الحيوانية، األسماء املقام هذا يف يهمنا وإنما والرسوجي. والنقاش والنجار كالحداد
والحضارة. البداوة من أحوالهم بتفاوت ذلك يف تفاوت عىل بها، التسمية من أمة تخل لم
الكائنات أسماء من يقابلها ما أو منها كبري عدد اآلن حتى املتمدنة األمم عند يزال وال

ذلك: من أمثلة وإليك واألشجار، كالحجارة الطبيعية
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والرومانية: اليونانية األسماء فمن

Leonidas األسد أو كاألسد
Napoleon الغاب أسد
Peter صخر
Philip الخيل محب
Darcas غزال
Leo أسد

والتيوتونية: والسكسونية الجرمانية األسماء ومن

Arnold كالنرس قوي أو النرس
Athelston الرشيف الحجر
Bernard كالذئب قوي أو الذئب
Bertram كالعقاب قوي أو العقاب
Everard الربي الخنزير
Giles نعجة
Ingram عقاب
Leonder أسد
Leonard كالعقاب أو كاألسد
Oven خروف
Randal املنازل ذئب
Rodolph املشهور الذئب
Ethelnid الرشيفة الحية

القديمة: الفارسية األسماء ومن
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الجبل أسد شريكوه
األسد بابر أو برب

الشمس وجه جمشيد
الغضوب األسد أردشري
النمر من نوع بالش
الفيض السمك سيمورغ
املذهب الجواد زرسب

املريخ بهرام
الثعبان الضحاك

عند املرعية الطبيعية القواعد من الحيوانية باألسماء التسمية أنَّ تقدم مما فرتى
ولذلك وخشونتهم، بداوتهم تقتضيه ملا بها تمسًكا أكثر العرب كان وربما األمم، سائر
وعبس وعدوان وسعد ونرص كحرب أيًضا، بالحروب املتعلقة األسماء عندهم كثرت
برش أبناءكم تسمون «لم األعرابي: الدقيش ألبي قيل — ونحوها وصخر وسهم وأشجع
ي نُسمِّ «إنَّما فقال: ورباح؟» مرزوق نحو بأحسنها وعبيدكم وذئب كلب نحو األسماء

ألنفسنا».15 وعبيدنا ألعدائنا أبناءنا
وعبد العزَّى كعبد لها عبيًدا يتسمون كانوا لألصنام العرب من املتعبدين أنَّ عىل
املنسوبة أسماؤهم كثرت أسلموا وملا وغريهم. تيم وعبد سعد وعبد شمس وعبد مناة
الصمد. وعبد األحد وعبد الرحيم وعبد الرحمن وعبد هللا كعبد صفاته، بعض أو هلل
إىل بالنسبة يتسمون كانوا فاآلشوريون وزمان، مكان كل يف املتدينة األمم شأن وذلك
فإنَّهم البابليون وكذلك نبو، عابد نبو» و«متاغل تنني، اإلله عبد «تغالتنني» مثل آلهتهم
و«نبو صنعني، بل ابني» «بل فيقولون: «نبو»، أو «بل» إلههم إىل أسماءهم يضيفون
ابني16 يحمي نبو بالوزور» و«نبو نبو، اإلله عبد أي نبو» و«عبد ينرص، نبو أي نرص»

ج٢. ٢٤٢ الدمريي 15
.Rawlinson’s Ancient Monarchies, II. 539 & III, 527 16
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عبد و«ثيودورس» هللا، عطية «ثيودسيوس» أسمائهم ومن تنرصهم، بعد اليونان وكذلك
وغريهما. هللا

تصغري يؤيده طبيعي أمر الحيوانات بأسماء رجالهم الجاهلية العرب فتسمية
إذا إال يفرس ال مما ذلك، ونحو وكليب وأسيد ذؤيب كقولهم للتحبب، األسماء تلك
وتسموا تدينوا حتى بداوتهم يف ذلك عىل العرب وظل للناس. ألقابًا األسماء تلك كانت
والصيدالني كالنحاس الصناع بأسماء تسموا تمدنوا وملا تقدم. كما الدينية باألسماء
إىل بالنسبة تسموا عندهم النسب عصبية ضعفت وملا واألسطرالبي، والنجار والكحال
بضعة فبقاء — وغريها والنيسابوري والبخاري والبرصي والبغدادي كالدمشقي البالد

غريبًا. أمًرا ليس الحيوانات أسماء عىل القديمة القبائل من وعرشين
وحجر وحمار بكلب تُسمي كانت إنَّما «والعرب الحيوان: كتاب يف الجاحظ قال
يتعرض خرج ذكر له ولد إذا الرجل وكان بذلك. التفاؤل عىل وقرد وحنظلة وجعل
وتفاءل به ابنه سمى حجًرا، رأى أو حجر يقول إنسانًا سمع فإن والفأل، الطري لزجر
يقول إنسانًا سمع إذا وكذلك لقي، ما يحطم وأنَّه والصرب والبقاء والصالبة الشدة فيه
طول فيه تأول حماًرا كان وإن والكسب، واملكر الفطنة فيه تأول ذئبًا رأى أو ذئب
الصوت وبعد واليقظة الحراسة فيه تأول كلبًا كان وإن والجلد، والقوة والوقاحة العمر
نابح كلب وقال: وأسًدا وكبًشا كلبًا دهليز يف زياد بن هللا عبيد صور ولذلك والكسب،

عليه». فطارت ذلك عىل فتطري كالح، وأسد ناطح وكبش

التلقيب (ج)

لقبًا األصل يف كان منها كثريًا ولكن القبائل، تلك آباء بها سمي أسماء أنَّها فرض عىل هذا
العرب؛ عند وخصوًصا دائًما يقع مما اللقب، وبقي االسم ذهب ثم األصيل، باالسم ألحق
فإنك معاجمهم، مراجعة من ذلك لك ويتضح والتكنية، التلقيب عىل مفطورون ألنهم
الديك وكذلك أسماءً، صارت ثم بها لقبوه ألقاب أكثرها األسماء من مئات لألسد ترى
أسماء غري حيواناتهم، من وغريها والجراد والحية والذئب والبعري والفرس والغراب
والعسل واللبن والبرئ والبحر واملطر الشمس أسماء من باملرتادفات ناهيك األسلحة،
والحمق والبخل والكرم والجبن والشجاعة والقرص كالطول األلقاب ومن والنار. والخمر
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أنَّ عىل تدل كنايات أو ألقاب وأكثرها املرتادفات من مئات أو مائة منها ولكل ونحوها17
فطرتهم. من والتكنية التلقيب إىل العرب ميل

بذلك؛ إال يمدحون أو يذمون يكادون فال بالبهائم، غالبًا األمثال يرضبون وكانوا
ملا بها التمثيل واستعملوا والحرشات، واألحناش السباع بني مساكنهم جعلوا ألنَّهم
والحجاز، نجد صحارى يف لسكناهم العدنانية القبائل وخصوًصا طبائعها، من ألفوه
يف أكثر الحيوانات أسماء كانت ولذلك القحطانية، من وخشونة وعورة أكثر وبالدهم
حيوان كل واختصوا باملزاولة الطبائع تلك درسوا وقد القحطانية. القبائل يف مما قبائلهم
للكلب، واألمانة للحمار والصرب لألسد، والشجاعة للثعلب، كالروغان إليه، نسبوها بطبيعة
األلقاب عن يعوضون وصاروا ذلك ونحو للفيل، الخساسة مع والثقل للنمر، والغضب
صبور من وبدًال «أسد»، يقولون: «شجاع» قولهم: من فبدًال الحيوانات، تلك بأسماء
قالوا: فالن غضب يقولوا أن أرادوا وإذا بالثعلب، املراوغ عن ويكنون «حمار»، يقولون:

«تنمر».
كنيته فالفيل كناهم، أو الناس بأسماء الحيوانات يلقبون األخرى الجهة من وكانوا
قادم أبو والخنزير رباح، أبو والدب جعدة، أو والذئب الحارث، أبو واألسد حجاج، أبو
بعضهم، عند ناصح وأبو خالد، أبو والكلب الحصني، أو والثعلب عقبة، أبو ويقال
ويقال صفوان أبو والجمل الحسني، أبو والغزال غزوان، أبو ويقال خراش أبو والسنور
والفهد وثاب، أبو والنمر املطرف، أبو والكبش حاتم، أبو والثور مزاحم، وأبو أيوب أبو
زياد، أبو والحمار املختار، أبو والبغل مضاء، أبو والربذون طالب، أبو والفرس قرة، أبو
الهدهد، حفص وأم الدجاجة، مهدي وأم الحمامة، عوف وأم الجرادة، حبني أم وعندهم
وقس العقرب، يقظان وأم الحية، عقبة وأم القملة، الرصاة وأبو الجعالة، امليت وأبو

عليه.
تلقيب عن التوراة يف جاء بما ذلك اعترب السامية، الشعوب يف ا عامٍّ التلقيب وكان
الحيوانات، بأسماء بعضهم أوصاف عن فعرب أيامه، آخر يف جمعهم ملا ألوالده يعقوب
وترى ذئبًا. وبنيامني أيلة، ونفتايل ثعبانًا ودان حماًرا، ويساكر أسد، شبل يهوذا فسمى
عند التلقيب هذا شيوع عىل ذلك ويدل التوراة، من كثرية أماكن يف التلقيب أمثال
وظل السكون، إىل وأخلدوا املدن سكنوا ملا والرسيان العربان عند قلَّ ثم قديًما، الساميني

العربية. اللغة لطائف 17
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تزال وال بعده، وما اإلسالم صدر إىل شأنهم ذلك زال وما البداوة. عىل لبقائهم العرب عند
كالقرم األصيل معناها تنويس وقد اليوم، إىل للتكنية تستخدم الحيوانات أسماء بعض
للخنزير، اسم وهي للباسل «الرت» وكذلك «الفحل»، األصل يف ومعناه العظيم للسيد
املفرتسة الحيوانات بأعضاء يلقبون كانوا ما كثريًا أنَّهم عىل البعري. وهو للملك و«األصيد»
العرب عادات ومن عندهم،18 والقوة الشجاعة ألقاب من فإنَّها والقرن واألنف كالناب
املفرتسة، الحيوانات بأسماء أوالده يسمي أن ذريته انقطاع وخاف أوالد ألحدهم مات إذا

اليوم. إىل سوريا يف جارية العادة هذه تزال وال وغريهما، والنمر كالذئاب
ساروا أنَّهم عىل اإلسالم، قبل العرب عند شائًعا كان بالحيوانات التلقيب أنَّ فرتى
وكذلك هللا»، رسول «أسد أو هللا» «أسد ملسو هيلع هللا ىلص النبي عم حمزة فسموا اإلسالم بعد عليه
ويكون لصربه. بالحمار محمد بن مروان سموا وقد لشجاعتهما،19 طالب أبي بن عيل
الضباع، ذكر وهو «نعثل» عفان بن عثمان كتسميتهم للذم، أو رأيت كما للمدح التلقيب
بني وتلقيب لبخله،20 الحجر» و«شح لبخره زبان» «أبا مروان بن امللك عبد وتسمية

أفواههم. لبخر الكالب أفواه عمر بن عمرو
قاله لفظ أو نظمه شعر ببيت الرجل يلقبون أنَّهم التلقيب يف رغبتهم أدلة ومن
سعد بن عوف اسمه أصل الشاعر فاملرقش له، ضابط ال مما معه جرت حادثة أو
زياد اسمه والنابغة املسيح، عبد بن جرير اسمه واملتلمس اللقب، وبقي االسم فنيس
أسماؤهم ذهبت ممن وغريهم واملستوعر وأعرص ا رشٍّ وتأبط املخرق وكذلك معاوية، بن
يناسب بما القبيلة أبو فيلقب التاريخ، قبل ذلك حدوث يمنع فماذا — ألقابهم وبقيت
أمثلة العرب أخبار ويف اللقب؟ ويبقى االسم يتناىس ثم ا ذمٍّ أو مدًحا خالله من خلة
قريش وكذلك بلقبه، اشتهر ولكنه قمقة اسمه أصل عيالن فقيس النوع، هذا من كثرية
بذلك؛ ي ُسمِّ املعروفة القبيلة أبو فعنزة بحادثة، متصل سبب للتلقيب يكون وقد وغريه.
القيس امرئ بن املنذر ألنَّ بذلك ي ُسمِّ والحظائر عامر. اسمه وأصل بعنزة رجًال قتل ألنَّه
كعب. اسمه وأصل فشفعه فيهم فكلمه ليحرقهم، الحظائر يف بكر أسارى جمع كان
إال يعرف وال اسمه غري وكالهما أيًضا، القمر وسمي لجماله االسم بهذا سمي والزبرقان

(املقدمة). العربية اإللياذة 18
الشمال. بأسد السويد ملك أدولفوس جوستافوس يلقبون واإلفرنج 19

.١٢١ املعارف 20
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وقد فقط. باللقب يعرف وكالهما عامر اسمه املطلب وعبد زيد، اسمه أصل وقيص بهما.
فمعناه املشهور، الرجل اسم جساس مثل ألقابه، من لقبًا أو حيوان اسم اللقب يكون
عىل وقس البكري، مرة بن عمرو اسمه وأصل برباثنه الفريسة يف املؤثر األسد اللغة يف
واملنصور والصديق كالفاروق بلقبه يعرف أكثرهم فإنَّ اإلسالم، بعد الخلفاء ألقاب ذلك

وغريهم. واملأمون والرشيد
بقائها وإمكان بها، التلقيب أو الحيوانات بأسماء التسمية شيوع اعتربنا فإذا
وعرشين بضعة فوجود ذلك، إىل فطرتهم من العرب ميل مع األصلية، األسماء وذهاب

غريبًا. شيئًا يعد ال القبائل أسماء من مئات بني حيوانيٍّا اسًما

الجمع بصيغة التلقيب (د)

بجمع القبائل بعض تسمية عىل كربى أهمية يعلق العرب طوتمية صاحب رأينا أننا عىل
األسماء هذه وجود أنَّ فعنده والضباب، واألراقم والكالب األنمار مثل الحيوانات، أسماء
ويذهب يبقى بلقب القبيلة أبي تلقيب حيث من تفسرينا عىل ينطبق ال الجمع بصيغة
النمر قبيلة أبناء ألنَّ الطوتمية؛ عىل قوي دليل الصيغة هذه أنَّ ويرى األصيل. اسمه

الطوتمية. مقتىضرشوط عىل كالبًا يعدون كلب قبيلة وأبناء أنماًرا، يعدون
مثل العرب عند شائًعا كان للقبيلة الجمع بصيغة التلقيب أنَّ ذلك عىل والجواب
أو فيها تشرتك عامة بصفة القبيلة يلقبون وكانوا للفرد. املفرد بصيغة التلقيب شيوع
اإلسالم انترش فلما ذلك. ونحو والغدر والحلم والبخل كالكرم أفرادها، بني شيوعها يغلب

بعض. عن بعضهم بها يمتاز أوصاًفا األقاليم ألهل وضعوا
ما النسابة: دغفًال سأل ُمعاوية أنَّ اإلسالم صدر يف القبائل أوصاف أمثلة فمن
يف تقول فما وقال: نساء. وأعجاز ظباء، أعناق قال: صعصعة؟ بن عامر بني يف تقول
خشن، حجر قال: تميم؟ بني يف تقول فما قال: كافة. فصحاء قافة، عافة قال: أسد؟ بني
ومن وأحاديث. جوع قال: خزاعة؟ يف تقول فما قال: أعفاك. تركته وإْن آذاك صادفته إْن
امتازت بما منها كالٍّ فوصف العرب قبائل عن القرية ابن سأل الحجاج أنَّ القبيل هذا

قال: مجون. وصفه يف وليس به.
مقاًما. وأكرمها أحالًما القبائل أعظم قريش:
صباًحا. وأكرمها رماًحا أطولها عامر: بنو
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محابس. وأكرمها مجالس أعظمها سليم: بنو
وفوًدا. وأكثرها جدوًدا أكرمها ثقيف:

للثارات. وأدركها للرايات ألزمها زبيد: بنو
آثاًرا. وأبعدها نجاًرا وأعظمها أخطاًرا أعظمها قضاعة:

وعىل هنا له محل ال مما األقاليم وصف ثم القبائل معظم عىل أتى حتى وهكذا
تلك اشتهرت التي الخلة طباعها يف يغلب حيوانات بأسماء يلقبونهم كانوا النمط هذا
حدث كما به، القبيلة وتعرف وحده اللقب ويبقى األصيل االسم يذهب وقد بها، القبيلة
الوثوب يف أنمار كأنَّهم بالقنص أهلها الشتهار بذلك لقبت نزار من قبيلة فإنها باألنمار

معلقته: من النابغة قال الفريسة، عىل

أن��م��ار21 ق��ن��اص م��ن األش��اج��ع ع��اري ِب��أَْك��ل��ِب��ِه ي��س��ع��ى َق��ان��ٌص ل��ه أه��وى

بعيون شبهت عيونهم ألنَّ بذلك؛ لقبوا — تغلب بني من قبيلة — األراقم وكذلك
لشجاعتهم. بذلك لقبوا — األسود أي — والعنابس االسم،22 بهذا فعرفوا األراقم الحيات
األصيل باسمها قبيلة كل وتعرف قبيلة، غري أو رجل غري عىل واحد لقب يطلق وقد
بني ومعاوية والحرث وثعلبة وعمرو ومالك لجشم لقب فإنَّها ذكرها، املتقدم كاألراقم

تغلب.23 من حبيب بن بكر
يف شائع هو بل الجاهلية بالعرب ا خاصٍّ الصورة هذه عىل القبائل تلقيب وليس
لبنان ألهل النقاش تلقيب القبيل هذا من األلسن تداولته ما وأشهر األيام. هذه عرب
وكان سكانه، وإحصاء لبنان ملسح العثمانية الدولة أرسلته إذ املايض، القرن أواسط يف
ذهنه إىل يتبادر تشبيه بأول أهله لقب البلد أو القرية نزل إذا فكان دعابة وفيه ظريًفا
وأكثرها الغرب، أقاليم من القرى أهل بعض ألقاب وإليك — البلد ذلك عىل إقباله عند

الجمع: بصيغة حيوانات أسماء

.٥٤ العرب أشعار جمهرة 21

للمربد. الكامل 22

.١٢١ املعارف 23
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أهله لقب البلد اسم

الشواح جباع أهل
النور نيحة أهل
الثعالب بعذران أهل
الذئاب املختارة أهل
الشواح قنية عني أهل

املزهرة الديوك عماطور أهل
البقر املزرعة أهل

الجحاش عينبال أهل
الغنم بعقلني أهل
الكالب* الشوف جديدة أهل

.١٣ سنة ٩٥ صفحة الهالل، *

املتحدة الواليات ففي املتمدنة، األمم بعض يتناول بل بالعرب ا خاصٍّ هذا وليس
الصورة: هذه عىل خاص لقب والية كل ألهل

أهلها لقب الوالية اسم

Luchers Illinois

Pipers Missouri

Webfoot Oragon

Buckeye Ohio

Hoosiers Indiana

States Yankees New England

Yellow Limnor Alabama

Badger Wisconsin
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ال جماعات أو أفراًدا الحيوانات بأسماء القبائل بعض تسمية أنَّ القول وجملة
لم وبالطبع والحديثة. القديمة األجيال يف وطبيعي عادي ألنَّه فيه؛ نحن فيما لها أهمية
يف كانت وإن الجاهلية، يف شائعة كانت التي الحيوانات عبادة من ذكروه ملا أهمية تبَق
بشكل أقلها أصنام عبادة هي بل الطوتمية الحيوانات عبادة قبيل من ليست الحقيقة
من وليست األوثان عبادة قبيل من فهي أخرى. بأشكال وأكثرها الحيوانات بعض
الحيوان يعبدون بل الحيوان، بشكل صنًما يعبدون ال الطوتم أهل ألنَّ يشء؛ يف الطوتمية
أننا عىل — ذلك من يشء العرب عند وليس تقدم، كما أذاه ويتجنبون ويقدسونه نفسه

… فائدة من تخلو ال العرب أصنام يف كلمة نقول

العرب أصنام (8-1)

صنًما عبدوا وإذا فطرتهم، من توحيد أهل السامية األمم وسائر العرب أنَّ املشهور من
خاص بنوع العرب عىل ذلك ويصدق عندهم، دخيًال الصنم ذلك يكون أن فيغلب
بالفراعنة محاطني جاهليتهم عهد يف كانوا فقد القديمة، الوثنية األمم بني لتوسطهم
وكانت الحبشة. يف واألحباش العراق، يف واآلشوريني الشام، يف والفينيقيني مرص، يف
مما بلد إىل ذهبوا إذا وكانوا والشام. مرص إىل التجارة يف الهند أهل طريق جزيرتهم
الكرامة فيه يعتقدون صنًما يعبدون البلد ذلك أهل ورأوا للغزو أو للتجارة يجاورهم
بهم مرت وإذا مجتمعاتهم. من غريها أو الكعبة يف ونصبوه رجوعهم يف معهم حملوه
منهم فأخذوه العرب أعجب فربما أسفارهم أثناء يف يعبدونه صنم ومعهم هندية قافلة
مشتتة نتف إال األصنام هذه أخبار من إلينا يصل ولم مثاله. عىل صنًما اصطنعوا أو

غريها. عىل بها االستدالل يمكن
لحي، بن عمرو يسمونه رجل الجاهلية عهد يف مكة إىل األصنام نقل من وأشهر
إليها فحمل كاهنًا وكان سدانتها، وتوىل جرهًما منها وأخرج مكة عىل غلب أنَّه ذكروا
ويغوث وسواًعا ا ودٍّ ونقل البلقاء،24 من ونائلة وإساف هبل فنقل اآلفاق من األصنام
بواحد يومئذ املشهورة القبائل من قبيلة كل واختصت جدة،25 ساحل من ونًرسا ويعوق

ج١. ٢٧ هشام ابن 24
ج٤. ٩١٤ ياقوت 25
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لحمري. ونرس ملراد، ويعوق ملذحج، ويغوث لهمدان، وسواع كلب، لقبيلة ود فأصبح منها،
ويعوق أسد، صورة عىل ويغوث امرأة، صورة عىل وسواع رجل، صورة عىل ود وكان
مائة عىل عددها لزاد العرب أصنام جمعت ولو نرس. صورة عىل ونرس فرس، صورة عىل
فقلما كثرت إذا أنَّها عىل ا. جدٍّ قليلة بضعة إال الحيوانات صور عىل منها ليس صنم،
عىل اعتماًدا ذلك نقول وال — رأيت كما دخيلة وألنَّها قدمناها، التي لألسباب برهانًا تؤيد
ولكننا برهانه، يؤيد بما إال أقوالهم من يثق ال األستاذ صاحبنا ألنَّ فقط؛ العرب رواية

فنقول: نتيجة إىل نتوصل أن عسانا تحليليٍّا نظًرا األصنام هذه يف ننظر

هبل (أ)

وقيل — نحاس من مصنوًعا كان أنَّه وذكروا األكرب، الصنم ويسمونه أصنامهم أكرب هو
يف ويستخريونه له يذبحون وكانوا ضخم، رجل هيئة عىل — زجاج أي قوارير من
أو الفينيقيني آلهة من الصنم هذا أنَّ لنا ويظهر أعمالهم. وسائر وحروبهم أسفارهم

ذلك: عىل واألدلة الكنعانيني
الذي لحي بن عمرو إليهم حمله البلقاء، بأرض مواب من جاءهم أنَّه العرب قول أوًال:

ذكرناه.
لفظ من مشتق غري فهو معناه، من العربية يف له اشتقاق ال هبل لفظ أنَّ ثانيًا:
أو الفينيقيني أصنام أكرب اسم وهو «هبعل» أصله فينيقي أو عرباني أنَّه وعندنا عربي،
وكان والليبيني. والبابليني واملديانيني كاملوابيني الشام أمم من جاورهم ومن الكنعانيني
ويسمون أنثى، واآلخر ذكر أحدهما إلهني. منها يميزون اآللهة من عرشات للفينيقيني
يف والهاء واإلله، السيد لسانهم يف «بعل» ومعنى «عرشوت»، واألنثى «هبعل» الذكر
اإلله يريدون بعل إىل األداة هذه فبإضافة العربية، «أل» مثل التعريف أداة العربانية
الصنم، لهذا املوابيني عبادة أعجبته مواب قدم ملا املذكور عمًرا أنَّ والظاهر األكرب.
العني وأما «هبعل»، العرباني باسمه مكة إىل فحمله ويستنرصونه، يستمطرونه وكانوا
«بعل»؛ لفظ يف وخصوًصا باالستعمال، ضياعها ثم بالتخفيف إهمالها فيسهل الزائدة
وربما عندهم. اإلله هذا اسم وهو العني، بإهمال «بل» يلفظونه كانوا الكلدانيني ألنَّ

يسمعها. كان كما لحي بن عمرو فنقلها «هبل» يلفظونها املوابيون كان
كان فقد هبعل. املوابيني عبادة أساليب تشبه هبل العرب عبادة أساليب أنَّ ثالثًا:
له ويذبحون البيوت، سقوف أو املرتفعة التالل عىل الصنم هذا ينصبون املوابيون
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عىل ويفضلونه ويستخريونه املحرقات له ويحرقون واآلدميني، الحيوانات من الذبائح
ومن املوابيني أصنام أكرب هبعل أنَّ وكما لهبل. العرب يفعل كان وكذلك آلهتهم، سائر

الكعبة. فوق ينصبونه وكانوا العرب أصنام أكرب فهبل مجراهم، جرى

ونائلة إساف (ب)

بن عمرو حملهما امرأة، صورة عىل والثاني رجل صورة عىل األول صنمان، أنَّهما ذكروا
الصفا عىل أحدهما وضع ثم بالكعبة، زمزم برئ عىل فوضعهما البلقاء من أيًضا لحي
عند شائعة كانت الوثنية واملثلثات وثنيًا، مثلثًا وهبل هذان كان فربما املروة، عىل واآلخر
رجل من مؤلًفا منها كل يكون أن املثلثات هذه يف والغالب القديمة األزمنة يف الوثنيني

وغريهم. والكلدانيني القدماء املرصيني عند كثرية املثلثات هذه وأمثلة وغالم، وامرأة

يغوث (ج)

عىل جدة من نقله لحي بن عمرو وأنَّ أسد، صورة عىل أنَّه الزمخرشي تفسري يف جاء
مرص؛ أو الحبشة من أنَّه فالغالب الخارج من مجلوبًا كان فإذا مكة. إىل البحر ساحل
صنًما املرصيني آلهة بني وجدنا وقد الحجاز إىل إحداهما من املسافر محطة جدة ألنَّ
يغوث ولفظ اللفظة هذه بني ما يخفى وال «تغنوت»، يسمونه لبؤة أو أسد صورة عىل
«تغنوت» كتبوا فإذا نقط، بال يكتبون كانوا العرب أن اعتربنا إذا الصورية املشاكلة من
بعد حتى ذلك لهم وقع ما وكثريًا تعوت، أو تغنوت أو يغوث تُقرأ أن بني عليهم التبس
الرشيد هارون حاربه الذي الروم فإمرباطور اإلسالمي، التمدن إبان يف التاريخ تدوين
ألنَّ الصواب؛ وهو نقفور واآلخر نعفور، اآلخر والبعض يعفور، املؤرخني بعض يُسّميه
الجاهلية؟ عرص يف االلتباس هذا مثل يحدث أن يعقل أال Nicephorus الروماني اسمه
جالوت، إىل وجليات طالوت، إىل وشاول قابيل، إىل قايني اسم تحول املبدأ هذا وعىل

قارون. إىل وقورح

ود (د)

من يكون ما كأعظم رجل مثال عىل «إنَّه فقال: معجمه يف ياقوت وصفه قد الصنم وهذا
سيف عليه … بحلة ومرتد بحلة متزر حلتان، — عليه نقش أي — عليه دبر قد الرجال،
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الوصف هذا أشبه فما سهام»، فيها وجعبة لواء فيها حربة يديه وبني قوًسا، تنكب وقد
اسمه فينيقيٍّا إلًها يشبه وهو مركبته. عىل للحرب ذاهب الفراعنة ملوك من ملك بوصف
إله أنَّه وصفه من يظهر وإنما ذلك يف الجزم يمكننا وال مرصي. إله سيس أو أشبو،

غريب.
أن وال أصولها، إىل كلها ردها يف نطمع ال ُكنَّا وإن األصنام، سائر ذلك عىل وقس
هذا يف يكفي وهذا الرتجيح، قبيل من هو وإنما قطعيٍّا، أو يقينيٍّا فيها كالمنا يكون

املقام.

والحلف والعائلة الثأر (9-1)

بالثأر للمطالبة العرب اجتماع عىل كربى أهمية علق قد العرب طوتمية صاحب ورأينا
أحد قتل إذا قديًما كانت القبيلة ألنَّ الطوتمية؛ بقايا من ذلك أنَّ فعنده القبيلة، باسم
األعىل، جدها هو الذي اإلله بحق تطالب ألنَّها بدمه؛ املطالبة يف كلها اشرتكت أفرادها
يف التطويل إىل بنا حاجة وال — الحي أنسابهم آخر إنَّما عائلة عندهم ليس العرب وأنَّ
القبيلة باسم بالثأر فالطلب األخرى. املقدمات فساد ظهر أن بعد التأويل هذا فساد بيان
الجامعة لتلك يكن لم ولوالها النسب، جامعة لحفظ ورضوري البادية، أمم يف طبيعي
بالثأر املطالبة بني للتوفيق والتعليل، التفسري يف كثريًا نفسه أجهد صاحبنا ولكن معنى.
إذا إال ذلك له يتأتى أن وهيهات األعىل. جدهم بحق الطوتم أصحاب ومطالبة العرب عند
تلك أدلة من هو يكون أن ال فرسه، بما الثأر تفسري فيمكن العرب عند الطوتمية ثبتت

إثباتها. يف به يستعان الطوتمية
العرب عند العائلة وإنكار غريب، به فالقول العرب عند العائلة وجود عدم وأما
ذلك من وأغرب النهار. رابعة يف الشمس ضوء إنكار هو أو البديهيات، إنكار من يقرب
الحلف بواسطة التعاون أو الرتابط من عندهم يحدث بما العرب طوتمية عىل استدالله
وإنَّما املتمدنة، األمم أرقى عند اآلن إىل جارية تزال ال سياسية قاعدة فالتحالف ونحوه،

أولئك. حضارة عن هؤالء بداوة تختلف كما العرب قبائل عند الحلف عن يختلف
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