حركة الترجمة من التراث اليوناني في العصر
العباسي
عبد الرحمن أحمد سالـم

(*)

مقدمة:

يتفــق الباحثــون عــى أ َّن العــر العبــايس
شــهد تألُّــق الحضــارة اإلســامية وانطالقهــا
إىل آفــاق غــر مســبوقة ،وال شــك أ َّن مــا متيــز
بــه ذلــك العــر مــن انتشــار حركــة الرتجمــة
إىل العربيــة مــن الــراث العاملــي بصفــة
عامــة ،والــراث اليونــاين بصفــة خاصــة=
كان مــن بــن الركائــز األساســية التــي قامــت
عليهــا هــذه النهضــة الحضاريــة الشــاملة،
والســؤال املــروع هنــا هــو :ملــاذا لـــم تظهر
تلــك الحركــة يف صــدر اإلســام أو يف العــر
األمــوي؟ واإلجابــة ميكــن أن تلتمــس يف
الظــروف التاريخيــة التــي مــرت بهــا الدولــة
اإلســامية حينــذاك ،فقــد شَ ـغَل املســلمون
أنفســهم يف صــدر اإلســام بحركــة الفتوحات؛
(*) أســتاذ التاريــخ اإلســامي بكليــة دار العلــوم جامعــة القاهــرة،
مــر .الربيــد اإللكــروينarsalem@aucegypt.edu :
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توطيــ ًدا لقواعــد الدولــة الناشــئة ،وصــ ًّدا
للمرتبصــن بهــا ،ثــم شــهد العــر األمــوي
أعظــم اتســاع لهــذه الحركــة ،وكان أهــ ُّم
مــا ارتبــط بحركــة الفتوحــات يف العرصيــن
الراشــدي واألمــوي= محاول ـ َة وضــع األســس
الراســخة للنظــم املختلفــة التــي تســر عليهــا
الدولــة اإلســامية؛ مــن سياســية ،وإداريــة،
وماليــة ،وقضائيــة ،وحربيــة ،وغــر ذلــك ،كــا
ثقيــا ،وهــو
واجــه األُمويــون عبئًــا إضاف ًّيــا ً
تعريــب دواويــن الدولــة اإلســامية؛ وهــي
املهمــة التــي قامــوا بهــا عــى خــر وجــه،
فــكان هــذا مــن أعظــم إنجازاتهــم الحضارية.
ولكننــا -مــع ذلــك -ال نجــد يف مصادرنــا مــا
ملموســا
يشــر إىل أن األُمويــن بذلــوا جه ـ ًدا
ً
منظَّـ ًـا يف مجــال الرتجمــة إىل اللغــة العربيــة؛
صحيــح أ َّن خالــد بــن يزيــد بــن معاويــة
ٌ
كانــت لــه محــاوالت يف هــذا املجــال تُج ِمــع
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عليهــا مصادرنــا((( ،ولكــن هــذه املحــاوالت
لـــم تكــن إال جهــو ًدا فرديــة خاصــة ،ال حركــة
رســمية منظمــة هادفــة((( ،كــا انحــرت
هــذه املحــاوالت يف بعــض االهتاممــات
الشــخصية لخالــد يف مجــال الكيميــاء والطب
والفلــك ،ومــا يُــروى أيضً ــا يف هــذا الصــدد
أن مارسجويــه (أو مارسجيــس) اليهــودي
الطبيــب «تــولَّ لعمــر بــن عبــد العزيــز
ترجمــة كتــاب أهــرن القــس يف الطــب»(((،
وقيــل إنَّــه ترجمــه يف أيــام مــروان بــن
الحكــم((( ،ومل يكــن لهــذه املحــاوالت -عــى
كل حــال -آثــار واضحــة بعيــدة املــدى(((.
وبســقوط الخالفــة األمويــة يف الشــام
وقيــام الخالفــة العباســية يف العــراق ســنة
(132هـــ = 749م) بــدأت الدولــة اإلســامية
((( يــروي ابــن النديــم أ َّن املرتجــم اصطفــن القديــم «نقــل لخالــد بن
يزيــد بــن معاويــة كتــب الصنعــة وغريهــا»« .الفهرســت»( ،ص/
 ،)340ويــروي يف موضــع آخــر أ َّن خال ـدًا «هــو أول مــن ت ُر ِجــم
لــه كتــب الطــب والنجــوم وكتــب الكيميــاء» .املصــدر نفســه،
(ص .)497 /وعــن اهتــام خالــد بالكيميــاء والطــب بصفــة
خاصــة راجــع« :طبقــات األمــم» لصاعــد بــن أحمــد األندلــي،
(ص .)75 /وأيضً ــا« :وفيــات األعيــان» ،البــن َخلِّــكان)213 /2( ،
((( انظر« :ضحى اإلسالم» ،ألحمد أمني.)271 /1( ،
((( «إخبار العلامء بأخبار الحكامء» ،البن ال ِقفْطي( ،ص.)213 /
((( املصــدر نفســه والصفحــة نفســها ،وانظــر أيضً ــا« :عيــون األنبــاء
يف طبقــات األطبــاء» البــن أيب أُ َصيبعــة .)104 /2( ،ولكــن ابــن أيب
أصيبعــة يقــول إ َّن مارسجويــه تــوىل ذلــك يف أيام الدولــة املروانية،
دون تحديــد اســم الخليفــة الــذي ترجــم يف عهــده الكتــاب.
((( يذكــر «بروكلــان» أ َّن كتــاب «مفتــاح أرسار النجــوم» لهرمــس
متَّــت ترجمتــه يف العــر األمــوي يف ســنة (125هـــ = 743م) ،كام
يذكــر أن املصنفــات الطبيــة بــدأت ترجمتهــا يف عــر بنــي أميــة.
«تاريــخ األدب العــريب» ،)90 /4( ،وهامــش  ،3ولكــن إذا جــاز لنــا
أن ن َُسـلِّم بصحــة ذلــك فمــن غري املمكــن أن ننظــر إىل أمثال هذه
الجهــود املبعــرة عــى أنهــا متثــل حركـ ًة عامــة يف مجــال الرتجمــة.

تدخــل طَــ ْو ًرا جديــ ًدا يف تاريخهــا ،يختلــف
يف مالمحــه السياســية واالجتامعيــة
والثقافيــة عــن مألوفهــا قبــل ذلــك.
عــى أ َّن مــا يعنينــا يف هــذا الســياق هــو
ذلــك التطــور الثقــايف الــذي واكــب ظهــور
الخالفــة العباســية ،ويعنينــا مــن هــذا التطور
بالتحديــد ظهــور تلــك الحركــة الشــخصية
املتفتحــة ،التــي متثلــت يف ترجمــة عيــون
الـراث؛ اإلنســاين عامــة ،واليونــاين خاصــة ،إىل
اللغــة العربيــة ،وهــذا األخــر هــو مــا سـ ُندير
حولــه حديثنــا يف هــذا البحــث.
وال شــــك أنَّ مــــن بني العوامــل التي أعانت
العباســيني عــى تنفيــذ هذه املهمــة الجليلة=
وجــو َد عــد ٍد مــن املراكــز األساســية للثقافــة
اليونانيــة يف دولــة الخالفــة العباســية ،وهــذا
مــا ســنتناوله اآلن باختصــار قبــل أن نتحــدث
عــن نشــأة حركــة الرتجمــة مــن الــراث
اليونــاين وتطورهــا يف العــر العبــايس.
أهم مراكز الثقافة اليونانية في دولة
الخالفة العباسية:

تعــددت مراكــز الثقافــة الهيلينيــة اليونانيــة
يف األقاليــم الخاضعــة لســلطان الخالفــة
العباســية ،وســنخص بالحديــث هنــا أهــ َّم
املراكــز ،وهــيُ :ج ْندَ ْي َســابور ،وأنطاكيــة،
وال ُّرهــا ،ونصيبــن ،وحــران ،واإلســكندرية.
ولعـ َّـل أهـ َّم هــذه املراكــز عىل اإلطــاق كانت
مدينــة ُج ْن َديْ َســابور عاصمــة إقليم خوزســتان
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الفــاريس ،وقــد أنشــأ هــذه املدينــة اإلمرباطور
الساســاين ســابور األول (املتــوىف ســنة 271م)،
«ف ُن ِســبت إليــه ،وأســكنها َســ ْب َي الــروم
وطائفــة مــن جنــده»((( ،وفتــح املســلمون
ُج ْن َديْ َســابور يف ســنة (17هـــ) يف خالفــة
عمــر بــن الخطــاب((( .وقــد بــرزت أهميــة
ُج ْن َديْ َســابور كمركــز مهــم مــن مراكــز الثقافة
اليونانيــة يف بــاد الفــرس يف عهــد اإلمرباطــور
الساســاين األشــهر كــرى أنــورشوان (-531
579م) .ذلــك أ َّن معــارصه اإلمرباطــور
البيزنطــي جســتنيان األول (565 -527م)
قـ َّر َر يف ســنة (529م) أ ْن يُغلِــق مدرســة أثينــا
الفلســفية ،التــي كانــت تُ َثِّــل معقــل الوثنيــة
يف أرايض اإلمرباطوريــة البيزنطيــة حينــذاك(((.
وكان اإلمرباطــور كــرى أنــورشوان شــديد
اإلعجــاب بالثقافــة الهيلينيــة رغــم عدائــه
للبيزنطيــن ،فر َّحــب بأســاتذة مدرســة
أثينــا الوثنيــة يف اإلمرباطوريــة الفارســية(((،
وحتــى يرتجــم إعجابــه بالثقافــة الهيلينيــة
إىل عمــل قــرر أن ينشــئ يف ُج ْن َديْ َســابور
مدرســة تقــوم عــى دراســة الطــب اليونــاين
والفلســفة اليونانيــة((( ،حيــث لـــم يكــن
((( «معجم البلدان» ،لياقوت.)198 /2( ،
((( «تاريخ الطربي».)93 /4( ،
(3) B. Russell, History of Western philosophy, P.370.
(4) G.Ostrogorsky, History of the Byzantine State, P.77.
((( راجــع مــادة « ُج ْن َديْ َســابور» يف «دائــرة املعــارف اإلســامية»،
(الطبعــة العربيــة) ،بقلــم إيــوار ،)359 /12( ،وانظــر أيضً ــا:
«تاريــخ اإلســام »...للدكتــور حســن إبراهيــم حســن.)282 /2( ،

الطــب يُــد َّرس فيهــا نظريًّــا فحســب« ،بــل
كان يُــ َد َّرس عمل ًّيــا يف بيامرســتان كبــر كان
منوذ ًجــا ملــا كانــت عليــه الدراســة مــن بعــد
يف العــامل اإلســامي»((( ،وكان تالميــذ هــذه
املدرســة يتكونــون يف األســاس مــن النســاطرة
الرسيــان((( الذيــن كانــوا يعيشــون قبــل ذلــك
يف كنــف اإلمرباطوريــة البيزنطيــة ،ولكنهــم
تعرضــوا لالضطهــاد الدينــي بســبب اختــاف
عقيدتهــم الدينيــة عــن العقيــدة الرســمية
األرثوذكســية((( ،وملــا كان هــؤالء النســاطرة
الرسيــان يجيــدون اللغــة اليونانية فقــد قاموا
برتجمــة أهــم األعــال الطبيــة والفلســفية
مــن اليونانيــة إىل الرسيانيــة التــي كانــت لغة
التعليــم األساســية((( .ولقد اســتمرت مدرســة
ُج ْن َديْ َســابور قرونًــا طويلــة بعــد إنشــائها
متثــل مركـ ًزا أساسـ ًّيا لرعايــة الـراث اليونــاين.
أمـــا أنطاكيـــة الواقعـــة يف شـــال ســـوريا
((( انظــر مقالــة «مايرهــوف» :مــن اإلســكندرية إىل بغــداد .وهــي
منشــورة يف كتــاب« :الــراث اليونــاين يف الحضــارة اإلســامية»،
للدكتــور عبــد الرحمــن بــدوي( ،ص.)56 /
((( ينتســب النســاطرة إىل القــس األنطــايك نســطوريوس الــذي
شــغل منصــب بطريــرك القســطنطينية مــن ســنة (428م) ،إىل
(431م( ،وقــد ُعــزِل نســطوريوس مــن منصبــه وأُب ِعــد أخــ ًرا
إىل مــر نتيجــة آرائــه التــي رصح فيهــا بأنــه ال يوجــد اتحــاد
بــن الطبيعتــن اإللهيــة والبرشيــة يف الســيد املســيح بــل هــا
مســتقلتان متا ًمــا؛ انظــر:
A.J. Maclean, «Nestorianism», in Encyclopedia of Religion
and Ethics, vol9, P. 323f.
See also: P. Johnson, A History of Christianity, P.90, and
G. Downey, A History of Antioch in Syria, PP.463-65.
((( وقــد طردهــم اإلمربطــور البيزنطــي جســتنيان األول مــن ال ُّرهــا
لهــذا الســبب.
(9) Hitti, History of the Arabs, P.309.
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(وه ــي اآلن داخ ــل الح ــدود الرتكي ــة) فق ــد
كان ــت أح ــد مس ــارح الــراع املزم ــن ب ــن
البيزنطيــن والفــرس حتــى فتحهــا املســلمون
يف خالفـــة عمـــر بـــن الخطـــاب((( ،وقـــد
مثل ــت تل ــك املدين ــة أه ــم مرك ــز للثقاف ــة
اليوناني ــة يف ش ــال س ــوريا وكان اهتاممه ــا
يـــدور حـــول الفلســـفة اليونانيـــة بصفـــة
عام ــة وفلس ــفة أرس ــطو ومنطق ــه بش ــكل
خـــاص((( ،وكان لليعاقبـــة وجـــود قـــوي يف
فضـــا عـــن الوجـــود النســـطوري
ً
أنطاكيـــة
بهــا((( ،والجديــر بالذكــر أن أهميــة أنطاكيــة
كمرك ــز أس ــايس لل ـراث اليون ــاين -اكتس ــبتبُ ْعــ ًدا جديــ ًدا بع ــد ظه ــور اإلس ــام؛ حي ــث
انتقلـــت إليهـــا مـــن اإلســـكندرية مدرســـة
الفالس ــفة واألطب ــاء الت ــي كان ــت مزده ــرة
هنـــاك ،وذلـــك زمـــن الخليفـــة األمـــوي
عمـــر بـــن عبـــد العزيـــز (101-99هـــ =
 ،((()720 -718ومــن بــن األســباب املحتملــة
التـــي يطرحهـــا بعـــض الباحثـــن تفســـ ًرا
لهــذا االنتقــال فقــدان اإلســكندرية ألهميتهــا
الثقافيـــة واالقتصاديـــة بعـــد أن أصبحـــت
دمشــق مركـ ًزا إلدارة الدولــة اإلســامية؛ هــذا
فض ـ ًـا ع ــن موق ــع أنطاكي ــة ال ــذي جع ــل
((( ارجــع يف ذلــك إىل مــادة «أنطاكيــة» يف «دائــرة املعــارف
اإلســامية»( ،الطبعــة العربية) بقلم شــرك ،)87 /5( ،وانظر أيضً ا:
Downey, Op. cit., P 535ff.
((( انظــر« :الحدود اإلســامية البيزنطية» ،لفتحــي عثامن.)262 /3( ،
(3) Cf., Downy, Op. cit., P.534.
((( «التنبيه واإلرشاف» ،للمسعودي( ،ص ،)105 /و«طبقات األطباء»،
البــن أيب أُ َصيبعــة[ .)24 /2( ،ترجمــة :عبــد امللــك بــن أبجــر].
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مــن الســهل إحضــار املخطوطــات مــن آســيا
الصغــرى مــن أجــل إنشــاء مكتبــات جديــدة
فعـــا(((.
ً
أو اســـتكامل املكتبـــات القامئـــة
وقــد اســتمرت أنطاكيــة تتمتــع بهــذه املكانة
الثقافيــة املتميــزة منــذ انتقــال مدرســة
اإلســكندرية إليهــا حتــى احتلــت (حــران)
هــذه املكانــة يف عهــد الخليفــة العبــايس
املتــوكل (247 -232هـــ = 861-847م)(((.
وبــرز يف بــاد الجزيــرة عــدد مــن املراكــز
املهمــة التــي أســهمت يف رعايــة الــراث
اليونــاين ،ومــن أشــهر هــذه املراكــز :ال ُّرهــا،
ون َِصيبــن ،و َحــ َّران.
أمـــا ال ُّرهـــا ( ((()Edessaفقـــد كانت املركز
الرئيس للنســـاطرة الرسيـــان يف البالد التي
كانت تخضـــع لإلمرباطوريـــة البيزنطية(((،
ونظـــ ًرا للخـــاف املذهبي بني النســـاطرة
والبيزنطيـــن فقـــد أغلـــق اإلمرباطـــور
زينون ( )Zenoيف ســـنة (489م) املدرســـة
النســـطورية يف الرها وطرد أساتذتها ،فوجد
هـــؤالء ملجـــأ آم ًنـــا يف بـــاد اإلمرباطورية
الفارســـية؛ حيـــث رحـــب بهـــم إمرباطور
الفـــرس باعتبارهـــم خصو ًما لعـــدوه األل ّد
((( مايرهوف :املرجع السابق( ،ص.)69 ،68 /
((( «التنبيه واإلرشاف» للمسعودي( ،ص.)105 /
((( ال ُّرهــا هــي الصيغة العربية للكلمة اليونانيــة ( )Callirrhoeوهي
تعــرف اآلن يف الرتكيــة باســم «أورفــة» للمزيــد حــول الرهــا راجع:
Le Strange, the Lands of the Eastern Caliphate, PP. 103104.
(8) A.A. Vasiliev, History of the Byzantine Empire, P. 99.
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الفـرات الصغــرة(((؛ فهي بذلك تقع يف وســط
منطقــة الثقافــة الرسيانيــة املســيحية(((،
وكانــت الدراســات اليونانيــة متقدمــة منــذ
زمــن بعيــد يف املنطقــة كلهــا ،وخاصــة
ح ـران؛ ومــن هنــا أطلــق عليهــا بعــض آبــاء
الكنيســة اســم «هيلينــو بوليــس»؛ أي :مدينة
اليونانيــن الوثنيــة((( ،ويرتبــط اســم حـران يف
التاريــخ بأنهــا «منــازل الصابئــة) الوثنيــن(((.

املتمثـــل يف اإلمرباطوريـــة البيزنطيـــة(((،
وقد اســـتقر النســـاطرة عندئـــذ يف ن َِصيبني
( )Nisibisمـــن بـــاد الجزيـــرة ،وكانـــت
يف ذلـــك الوقـــت خاضعـــ ًة لإلمرباطوريـــة
وأسســـوا هناك مدرسة جديدة
الفارســـيةَّ ،
لهـــم كانـــت إحيـــاء ملدرســـة ال ُّرهـــا(((.
والجدير باملالحظة أن املدرســـة النسطورية
خصت أرســـطو
يف ال ُّرهـــا ثـــم يف ن َِصيبني َّ
مبزيـــد مـــن االهتـــام؛ وذلك مـــن أجل
أعاملـــه املنطقيـــة بصفة خاصـــة ،ويالحظ
(برتراندرســـل) يف هـــذا الســـياق أن
الفالســـفة العرب أيضً ـــا و َّجهـــوا اهتام ًما
خاصـــا يف البدايـــة ملنطق أرســـطو((( ،وقد
ًّ
ترجـــم علامء النســـاطرة أعامل الفالســـفة
وشاحـــه إىل اللغـــة
اليونانيـــن كأرســـطو ُ َّ
الرسيانيـــة؛ «ألن قـــد ًرا مـــن املعرفـــة
بهـــؤالء كان رضوريًّـــا لفهم الالهـــوت»(((.
نــأيت إىل ح ـران وهــي املركــز الثالــث املهــم
للثقافــة اإلغريقيــة يف بــاد الجزيــرة ،وقــد
فتــح املســلمون حــران -كغريهــا مــن بــاد
الجزيــرة -يف خالفــة عمــر بــن الخطــاب ،عىل
يــد :عيــاض بــن غنــم ،وهــي مدينــة قدميــة
جــ ًّدا بــن الرهــا ورأس عــن أحــد روافــد

وكانــت حــران عندمــا فتحهــا املســلمون
قصبــة ديــار مــر ببــاد الجزيــرة ،وقــد
اســتمرت بعــد ذلــك عــدة قــرون مركــ ًزا
للصابئــة ،كــا ظلــت متــارس نشــاطها
العلمــي يف رعايــة الـراث اليوناين وتشــجيعه،

((( راجــع« :الفكــر العــريب ومكانــه يف التاريــخ» ،تأليــف :ديــايس
أولــري( ،ص ،)50 /و«حضــارة العــرب» ،لغوســتاف لوبــون( ،ص/
 ،)433وانظــر أيضً ــاVasiliev, loc. cit :

((( راجــع مــادة «حـران» يف «دائــرة املعــارف اإلســامية»( ،الطبعــة
العربيــة) بقلــم :فايــر .)55 /14( ،وانظــر أيضً ــا:
Le Strange, op, cit., P.103

((( للمزيــد ،ارجــع إىل« :الحــدود اإلســامية البيزنطيــة» للدكتــور
فتحــي عثــان.)263 ،262 /3( ،

((( دياليس أولريي« :مسالك الثقافة اإلغريقية إىل العرب»( ،ص.)258 /

والجديــــــر باملالحظـــــة أن املدرسة
النســـطورية يف ال ُّرها ثـــم يف ن َِصيبني
خصت أرســـطو مبزيد مـــن االهتامم؛
َّ
وذلـــك من أجـــــل أعاملـــه املنطقية
بصفة خاصة ،ويالحظ (برتراندرســـل)
يف هذا الســـياق أن الفالســـفة العرب
خاصا يف البداية
أيضً ا و َّجهوا اهتام ًمـــا ًّ
ملنطق أرســـطو.

.

(3) Bertrand Russel, History of Western Philosophy, P.417.

((( مايرهــوف :املرجــع الســابق( ،ص ،)70 /ومــادة «حــران» يف
«دائــرة املعــارف اإلســامية».)55 /14( ،

((( «الفكر العريب ومكانه يف التاريخ» ،لـ«أولريي»( ،ص.)51 /

((( «معجم البلدان» ،لياقوت.)272 ،271 /2( ،
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وزادت أهميتهــا يف هــذه الناحيــة عندمــا
انتقلــت إليهــا مــن أنطاكيــة املدرســة
اليونانيــة يف الطــب والفلســفة ،وذلــك يف
عهــد الخليفــة املتــوكل كــا ســبق أن أرشنــا.
يبقــى أخــ ًرا أن نتحــدث عــن اإلســكندرية
باعتبارهــا أحــد املراكــز األساســية للــراث
اليونــاين يف البــاد التــي خضعــت لســلطان
الدولــة اإلســامية ،وقــد كانــت اإلســكندرية
عاصمــة مــر البيزنطيــة عندمــا فتحهــا
املســلمون يف خالفــة عمــر بــن الخطــاب عىل
يــد عمــرو بــن العــاص.
واملعــروف أ َّن اإلســكندرية قامــت بدورهــا
يف احتضــان الثقافــة اليونانيــة منــذ إنشــائها
عــى يــد اإلســكندر األكــر ســنة ( 323قبــل
امليــاد) حتــى الفتــح اإلســامي ،ويف عهــد
البطالســة تــم بنــاء متحفهــا الشــهري «الــذي
أصبــح بعــد قليــل جامع ـ ًة هيلينيــة تنافــس
املــدارس األثينيــة القدميــة»((( ،وأُلحقــت بــه
مكتبــة كانــت ت ُعــ ّد أغنــى مكتبــات العــامل
القديــم ،وبفضلهــا أصبحــت اإلســكندرية
قبلــة العلــاء((( ،ورغم أ َّن مكتبة اإلســكندرية
أحرقــت يف أواخــر القــرن الرابــع امليــادي،
عــى يــد اإلمرباطــور البيزنطــي ثيودوســيوس
األول (395 -379م) ،فــإن اإلســكندرية لـــم
تَتَ َخـ َّـل متا ًمــا عــن دورهــا يف مجــال الدراســات
اليونانيــة؛ حيث اســتمرت املــدارس واملكتبات
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الخاصــة تقــوم بهــذه املهمــة ،وهــذا مــا
أثبتتــه أوراق الــردي البيزنطيــة؛ إذ تتحــدث
عــن متاحــف للدراســة (أو أكادمييــات) يف
العصــور التاليــة إلح ـراق املكتبــة((( ،وتجــدر
اإلشــارة إىل أن أهــم املجــاالت التــي متيَّــزت
فيهــا اإلســكندرية يف حقــل الدراســات
اليونانيــة كانــت الفلســفة والطــب والفلــك
والرياضيــات((( ،ولكــن الطــب ومــا ارتبــط
بــه مــن الكيميــاء كان أوثــق هــذه العلــوم
ارتباطًــا مبدرســة اإلســكندرية((( ،ومــا يقولــه
ابــن ال ِقفْطــي يف ذلــك« :واإلســكندرانيون
هــم الذيــن رتَّبــوا باإلســكندرية دار العلــم
ومجالــس الــدرس الطبــي ،وكانــوا يقــرؤون
كتــب جالينــوس ويرتبونهــا عــى هذا الشــكل
الــذي يُقـ َرأ عليــه اليــوم ،وعملــوا لهــا تفاســر
وجوامــع تختــر معانيهــا ،ويَســ ُهل عــى
القــارئ حفظُهــا وحملهــا يف األســفار»(((.
هــذه املراكــز الزاهــرة للثقافــة اليونانيــة
دخلــت جميعهــا تحــت رايــة الدولــة
اإلســامية منــذ عــر الخلفــاء الراشــدين،
وعندمــا انتهــى املســلمون مــن وضع األســس
الالزمــة لتوطيــد كيــان دولتهــم مــن الناحيــة
السياســية والعســكرية واإلداريــة أخــذوا
((( انظــر« :مــن اإلســكندرية إىل بغــداد» ،ملايرهــوف ،املرجــع
الســابق( ،ص.)41 /
((( «مسالك الثقافة اإلغريقية إىل العرب»( ،ص.)29 /

((( «مسالك الثقافة اإلغريقية إىل العرب» ،لـ«أولريي»( ،ص.)27 /

((( «الفكر العريب ومكانه يف التاريخ» ،لـ «دياليس أولريي»( ،ص.)57 /

((( املرجع نفسه( ،ص.)28 /

((( «أخبار الحكامء» ،البن القفطي( ،ص.)52 /
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يتطلعــون إىل تنفيــذ مــروع ثقــايف جبــار،
يضــع يف أيديهــم مفاتيح كنوز الفكــر العاملي؛
لتــزداد حضارتهــم ث ـرا ًء وقــوة ،وكان ذلــك يف
مطلــع العــر العبــايس ،وقــد جــاء ال ـراث
اليونــاين عــى رأس األولويــات الثقافيــة أمــام
العباســيني؛ ملــا امتــاز بــه هــذا ال ـراث مــن
غ ًنــى وخصوبـ ٍة وتنــوع ،وهكــذا أُتيــح لتلــك
املراكــز الثقافيــة اليونانية يف دولــة الخالفة أن
تُقـ ِّدم للعباســيني أعظــم عونٍ يف هــذا املجال.
ومل يُض ِّيــع العباســيون وقتًــا بعــد قيــام
دولتهــم يف العــراق يف ســنة (132هـــ =
749م) ،فبــدؤوا تلــك الحركــة الهائلــة يف عهــد
الخليفــة الثــاين أيب جعفــر املنصــور (-136
158هـــ = 775 -754م) الــذي يُعـ ّد املؤســس
الحقيقــي لدولــة بنــي العبــاس ،وقــد يكــون
مــن املناســب هنــا أن نُحــ ِّدد الفــرة التــي
َّلــت
اســتغرقتها حركــة الرتجمــة ،والتــي مث ْ
مــا يعــرف بعــر الرتجمــة ،ورغــم أن بعــض
الباحثــن يُق ِّدرهــا بقــرن أو قــرن ونصــف،
فإنَّنــا نــرى أنهــا امتــدت إىل حــوايل قرنــن
ونصــف (أي مــن أوائــل النصــف الثــاين مــن
القــرن الثامــن امليــادي إىل نهايــة القــرن
العــارش تقري ًبــا)((( ،ومــن الطبيعــي أال تســر
حركــة الرتجمــة خــال هــذه الفــرة املمتــدة
عــى منــط واحــد ،بــل تتفــاوت يف ســاتها
واتجاهاتهــا بحكــم التطــور الزمنــي والظروف
((( «ضحى اإلسالم» ،ألحمد أمني.)253 /1( ،

املحيطــة ،ومــن هنــا ميكــن القــول إ َّن هــذه
الحركــة شــهدت أدوا ًرا أربعــة رئيســة ،تتمثــل
فيــا يــي:
( )1دور النشأة.
( )2دور النمو واالتساع.
( )3دور االزدهــــــار (أو :العــرص الذهـبــي
للرتجمة).
( )4الدور األخري للرتجمة.
ونتنـــــاول اآلن هــــذه األدوار بقـــد ٍر من
االختصـــار والرتكيـــز:
ً
أول -دور النشأة:

تُج ِمــع مصادرنــا عــى أ َّن الخليفــة أبــا
جعفــر املنصــور هــو أول مــن بــدأ حركــة
الرتجمــة (أو النقــل) مــن اللغــات األجنبيــة
إىل اللغــة العربيــة((( ،وإذا فحصنــا أســاء
الكتــب التــي تذكــر مصادرنــا أنَّهــا ت ُرجِمــت
يف عهــد املنصــور= وجدنــا معظمهــا مــن
التــــراث اليونـــــاين ،يــروي املســعودي أن
املنصــور «تُ ْرجِمــت لــه كتــب أرســطاطاليس
مــن املنطقيــات وغريهــا ،وترجــم لــه كتــاب
املجســطي لبطليمــوس وكتــاب األرمتاطيقــي،
وكتــاب إقليــدس ...وأُخرجــت للنــاس ،فنظروا
فيهــا ،وتعلقــوا إىل عملهــا»((( ،ويقــول صاعــد
بــن أحمــد األندلــي« :إ َّن أول علــم اعتُنــي
((( انظــر مثــاً« :مــروج الذهــب» ،للمســعودي،)314 /4( ،
و«طبقــات األمــم» لصاعــد بــن أحمــد األندلــي( ،ص،)75 /
و«تاريــخ الخلفــاء» ،للســيوطي( ،ص.)314 /
((( «مروج الذهب».)314 /4( ،
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بــه مــن علــوم الفلســفة علــم املنطــق
والنجــوم ،فأمــا املنطــق فــأول مــن اشــتهر
بــه يف هــذه الدولــة عبــد اللــه بــن امل ُ َق َّفــع،
الخطيــب الفــاريس ،كاتــب أيب جعفــر
املنصــور ،فإنــه ترجــم كتــب أرســطاطاليس
املنطقيــة الثالثــة ..وهي كتــاب قاطاغورياس،
وكتــاب باريأرمنيــاس ،وكتــاب أنولوطيقــا،
وذكــر أنــه لـــم يرتجــم منــه إىل وقتــه إال
الكتــاب األول فقــط ،وترجــم ذلــك املدخــل
إىل كتــاب املنطــق املعــروف باإليســاغوجي
لفرفوريــوس الصــوري ،وعـ َّـر عــا ترجــم مــن
ذلــك عبارة ســهلة قريبــة املأخــذ ،(((»..ويقول
ابــن خلــدون« :بعــث أبــو جعفر املنصــور إىل
ملــك الــروم أن يبعــث إليــه بكتــب التعاليــم
مرتجمــة ،فبعــث إليــه بكتــاب أوقليــدس
وبعــض كتــب الطبيعيــات ،فقرأها املســلمون
حرصــا عــى
واطلعــوا عــى مــا فيهــا ،وازدادوا ً
الظفــر مبــا بقــي منهــا»((( ،ويقــول ابــن أيب
أصيبعــة يف حديثــه عــن البطريــق املرتجــم:
«كان يف أيــام املنصــور ،وأمــره بنقــل أشــياء
مــن الكتــب القدميــة ،ولــه نقــل كثــر جيــد..
وقــد وجــدت بنقلــه كت ًبــا كثــرة يف الطــب
مــن كتــب أبقــراط وجالينــوس»((( ،ويقــول
يف ترجمتــه لجورجيــس (أوجورجيــوس) بــن
جربائيــل ،وهــو يقصد بــه بالطبــع :جورجيس
((( «طبقات األمم»( ،ص.)77 /
((( «مقدمة ابن خلدون»( ،ص.)480 /
((( «طبقات األطباء».)174 /2( ،
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بــن بختيشــوع(((« :كانــت لــه خــرة بصناعــة
الطــب ومعرفــة باملــداواة وأنــواع العــاج،
وخــدم بصناعــة الطــب املنصــور وكان حظ ًّيــا
عنــده ..وقــد نقــل للمنصــور كت ًبــا كثــرة مــن
كتــب اليونانيــن إىل العــرب»(((.
ميكننــا أن نســتخلص مــن النصــوص الســابقة
أن أهــم مجــاالت الرتجمــة مــن اليونانيــة
يف عــر املنصــور هــي الفلــك والهندســة
والطــب واملنطــق ،ولكــن ترجمــة كتــب
املنطــق يف عــر املنصــور تثــور حولهــا
مناقشــات طويلــة ســوف نتعــرض لهــا فيــا
بعــد ،أمــا يف هــذا الســياق فينبغــي أن
نشــر إىل أن مــا تُرجــم يف املجــاالت الثالثــة
األوىل (الفلــك ،والهندســة ،والطــب) ميثــل
ـول ال غنــى عنهــا ،فكتــاب «املجســطي»
أصـ ً
لبطليمــوس هــو عمــدة كتــب الفلــك جمي ًعــا
يف العصــور القدميــة والوســطى ،وقــد أُطْلِــق
عليــه اســم «املجســطي» ألنــه يــأيت عــى
رأس كتــب الفلــك التــي ألفهــا بطليمــوس،
وهــذه الكلمــة يونانيــة معناهــا «األعظــم»،
وقــد احتفــظ بهــا العــرب يف تســميتهم لهــذا
الكتــاب((( ،ويف كتــاب «املجســطي»يقول
صاعــد بــن أحمــد األندلــي« :وال أعــرف
كتابًــا أُلِّــف يف علــم مــن العلــوم قدميهــا
((( انظر :ما ييل( ،ص.)19 /
((( املصدر نفسه( ،ص.)37 /
((( «دور العــرب يف تكويــن الفكــر األورويب» ،للدكتــور عبــد
الرحمــن بــدوي( ،ص.)11 /

262

دورية نماء لعلوم الوحي والدراسات اإلنسانية

وحديثهــا فاشــتمل عــى جميــع ذلــك العلــم،
وأحــاط بجميــع أجــزاء الفــن غــر ثالثــة
كتــب؛ أحدهــا كتــاب املجســطي هــذا يف
علــم الهيئــة والفلــك وحــركات النجــوم.(((»...
ويُقــا َرن عمــل بطليمــوس يف الفلــك بعمــل
إقليــدس يف الهندســة((( ،وإقليــدس -كــا
يقــول ابــن القفطــي -كان أعلــم أهــل زمانــه
بالهندســة ،وكتابــه العمــدة يف ذلــك هــو مــا
يعرفــه العــرب باســم «األصــول» أو «أصــول
الهندســة» ،وهــو «كتــاب جليل القــدر عظيم
النفــع ،أصـ ٌـل يف هــذا النوع ،لـــم يكــن ليونان
قبلــه كتــاب جامــع يف هــذا الشــأن ،وال جــاء
بعــده إال مــن دار حولــه وقــال قولــه»(((.
وفيــا يتعلــق بالكتــب الطبيــة التــي
ت ُرجمــت يف عــر املنصــور لـــم يُح ـ ِّدد لنــا
ابــن أيب أصيبعــة فيــا نقلنــاه عنــه ســابقًا
أســاء هــذا الكتــب ،ولكنــه يف حديثــه عــن
ترجــات البطريــق يذكــر أنهــا كانــت مــن
كتــب أبقــراط وجالينــوس ،ومعلــو ٌم أن كل
املؤلفــات الطبيــة لهذيــن الطبيبــن الكبرييــن
ـول ال غنــى عنهــا للمتط ِّببــن.
كانــت تُ ثــل أصـ ً
بقيـــت كتـــب املنطق التـــي أشـــار إليها
صاعـــد بـــن أحمـــد يف االقتباس الســـابق
((( «طبقــات األمــم»( ،ص .)46 /ومتــام نــص صاعــد« :والثــاين كتــاب
أرســطاطاليس يف علــم صناعــة املنطــق؛ والثالــث كتــاب ســيبويه
البــري يف علــم النحــو العــريب» .انظــر( :ص.)47 ،46 /
((( «مسالك الثقافة اإلغريقية إىل العرب» ،لـ«أولريي»( ،ص.)47 /
((( «أخبار الحكامء»( ،ص.)46 /

بأســـائها اليونانيـــة ،وقبـــل أن نناقـــش
املشـــكلة التي تثـــور حول ترجمـــة هذه
الكتب يف عـــر املنصـــور نَـــ َو ُّد أن نقول
هنـــا إ َّن كتب أرســـطو الثالثـــة املذكورة يف
النـــص هي جـــزء مـــن كتبـــه املعروفة يف
املنطق ،وهـــي :املقـــوالت (قاطيغورياس)،
والعبـــارة أو التفســـر (بـــاري إرمنيـــاس)،
والتحليـــات (أنـــا لوطيقا)؛ وهي تنقســـم
إىل التحليـــات األوىل والتحليالت الثانية ،ثم
املواضـــع أو الجدل (طوبيقـــا) ،واملغالطات
(سوفســـطيقا) ،والخطابـــة (ريطوريقا)(((.
وفيــا يتعلــق بالكتــب الطبيــة التــي
تُرجمــت يف عــر املنصــور لـــم يُحــدِّد
لنــا ابــن أيب أصيبعــة فيــا نقلنــاه عنــه
ســابقًا أســاء هــذا الكتــب ،ولكنــه
يف حديثــه عــن ترجــات البطريــق
يذكــر أنهــا كانــت مــن كتــب أبق ـراط
وجالينــوس ،ومعلــو ٌم أن كل املؤلفــات
الطبيــة لهذين الطبيبــن الكبريين كانت
تُ ثــل أصـ ً
ـول ال غنــى عنهــا للمتط ِّببــن.

.

وال شــك أ َّن مكانــة أرســطو يف علــم املنطــق ال
ت ُ َدانِيهــا مكانــة أخــرى ،ورغــم أ َّن تأثــر هــذا
الفيلســوف كان عظيـ ًـا يف مجــاالت مختلفــة
((( انظــر كتــاب« :أرســطو» ،للدكتــور عبــد الرحمــن بــدوي؛
وقــارن مبــا ورد يف مــادة «أرســطوطاليس» يف «دائــرة املعــارف
اإلســامية»( ،الطبعــة العربيــة) بقلــم :ده بــور.)583 /2( ،
ويضــاف إىل هــذه الكتــب كتــاب الشــعر .انظــر :ده بــور ،املرجــع
نفســه والصفحــة نفســها.
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كالطبيعيــات ومــا بعــد الطبيعــة واألخــاق،
فقــد كان هــذا التأثــر أعظــم مــا يكــون يف
املنطــق((( ،وكان هــذا أحــد األســباب الرئيســة
وراء التقديــر الكبــر الــذي حظــي بــه عنــد
العــرب((( ،ويرتبــط مبنطــق أرســطو تلــك
املقدمــة املعروفــة بإيســاغوجي ()Isagoge
التــي كتبهــا فورفوريــوس الصــوري (مــن أتباع
األفالطونيــة الحديثــة) ،وت ُعـ ّد هــذه املقدمــة
«أوضــح املتــون التــي تتنــاول منطق أرســطو،
وأضبطهــا مــن الناحيــة العمليــة»((( ،وقــد
لَ ِقــي منطــق أرســطو شــهرة واســعة بســبب
عرضــه املتميــز يف كتــاب «إيســاغوجي»(((.
ولكــن هنــاك مشــكلة تتعلــق برتجمــة هــذه
الكتــب املنطقية الثالثة وإيســاغوجي يف عهد
املنصــور ،وتنبــع هــذه املشــكلة أصـ ًـا مــن
أ َّن «صاع ـ ًدا» ينســب ترجمــة هــذه الكتــب
إىل عبــد اللــه بــن امل ُ َقفَّــع ،وقــد حــاكاه يف
ــي ،وابــن أيب أُ َص ْي ِب َعــة(((،
ذلــك ابــن ال ِقف ِْط ّ
فهــل كان ابــ ُن املقفــع يعــرف اليونانيــة
وهــو املشــهور برتجامتــه مــن الفارســية؟
إنَّ َنــا نالحــظ مــن ناحية أخــرى أ َّن ابــن النديم
وهــو أســبق زمن ًّيــا (تــويف ســنة 385هـــ)(1) B. Russell, History of western philosophy, P.206.
(2) Ibid., P.417.
((( «مسالك الثقافة اإلغريقية إىل العرب» ،لـ«أولريي»( ،ص.)38 /
((( املرجع نفسه ،والصفحة نفسها.
((( «أخبــار الحكــاء»( ،ص ،)149 ،148 /و«طبقــات األطبــاء»/2( ،
( ،)341يف ترجمــة برزويــه).
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وأوثــق مــن الجميــع -ال يُشــر يف حديثــه
عــن عبــد اللــه بــن املقفــع إىل أي ترجــات
لــه مــن اليونانيــة؛ بــل يذكــر مــا نصــه« :لقــد
كان أحــد النقلــة مــن اللســان الفــاريس إىل
العــريب ،مضطل ًعــا باللغتــن ،فصي ًحــا بهــا،
وقــد نقــل عــدة كتــب مــن كتــب الفــرس»(((.
غــر أ َّن ابــن النديــم يف نهايــة حديثــه
عــن مرتجمــي كتــاب قاطيغوريــاس (أو
املقــوالت) ألرســطو يقــول« :ولهــذا الكتــاب
مختــرات وجوامــع ..لجامعــة؛ منهــم
ابــن املقفــع(((»..؛ ويف نهايــة حديثــه عــن
مرتجمــي كتــاب بــاري إرمنيــاس (العبــارة)
يقــول« :ومــن املخت ـرات :حنــن ،إســحاق،
ابــن املقفــع .(((»...وهــذا النصــان -كــا
هــو واضــح -ال يُثْبتــان ترجمــة ابــن املقفــع
لهذيــن الكتابــن؛ ألنهــا يتحدثــان عــن
مختــرات ال ترجمــة؛ ثــم إ َّن ابــن النديــم
ـدل مــن
هنــا يكتفــي بذكــر «ابــن املقفــع) بـ ً
ذكــر اســمه الكامــل «عبــد اللــه بــن املقفع».
ولقــد ناقش األســتاذ بول كَــروس ()P- Kraus
هــذه القضيــة مناقشــة مســتفيضة وانتهــى
إىل أ َّن مــا ينســب إىل األديــب الشــهري عبــد
اللــه بــن املقفــع مــن تراجــم لبعــض الكتــب
املنطقيــة اليونانيــة غــر صحيــح ،وأن مرتجــم
هــذا الكتــب هــو ابنــه محمــد ،وأنــه قــام
((( «الفهرست»( ،ص.)172 /
((( املصدر نفسه( ،ص.)348 /
((( املصدر نفسه والصفحة نفسها.
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بهــذه الرتجــات ليحيــى بــن خالــد الربمــي
يف عــر الخليفــة املهــدي أو الهــادي(((،
ويعتمــد (كــروس) يف اســتنتاجه هــذا عــى
مــا تحتويــه مخطوطــة موجــودة مــن مكتبــة
كليــة القديــس يوســف ببــروت مــن ترجمــة
عربيــة إليســاغوجي وقاطيغوريــاس ،وبــاري
إرمنيــاس ،وأنالوطيقــا؛ حيــث تنــص هــذه
املخطوطــة عــى أن الــذي قــام بالرتجمــة
محمــد بــن عبــد اللــه بــن املقفــع((( ،فــإذا
ـح هــذا االســتنتاج -والغالــب أنــه صحيــح-
صـ َّ
فإنَّــه يصبــح مــن غــر املمكــن القطــع بــأن
ترجــات الكتــب املنطقيــة املذكــورة قــد
متــت يف عــر املنصــور؛ بــل األرجــح أنهــا
ــت يف عــر املهــدي أو الهــادي(((.
متَّ ْ
نـــأيت اآلن إىل مشـــكلة أخرى من مشـــاكل
الرتجمـــة يف عـــر املنصور ،وهـــي تدور
جســـطي»
حـــول مرتجـــم كتـــاب «املِ ْ
لبطليموس ،فنحن نالحظ أن املســـعودي يف
النص الســـابق لــــم يحدد لنا اســـم مرتجم
هذا الكتـــاب ،ولكن بعـــض مصادرنا تذكر
((( انظــر بحــث األســتاذ بــول كــروس بعنــوان« :الرتاجــم
األرســططالية املنســوبة إىل ابــن املقفــع» ،وهــو منشــور يف
كتــاب« :الـراث اليونــاين يف الحضــارة اإلســامية» ،للدكتــور عبــد
الرحمــن بــدوي( ،ص.)117 /
((( املرجــع الســابق( ،ص ،)106 /وقــد أخــذ بهــذا الــرأي األســتاذ
فالتــزر ،كاتــب مــادة «أرســطوطاليس» يف «دائــرة املعــارف
اإلســامية»( ،الطبعــة العربيــة).)588 ،587 /2( ،
((( يطــرح األســتاذ أحمــد أمــن احتــالً مــؤداه أن عبــد اللــه بــن
املقفــع ترجــم هــذه الكتــب عــن الفارســية ،ولكــن ليــس هنــاك
دليــل تاريخــي يؤكــد هــذا[ .انظر« :ضحــى اإلســام».])271 /1( ،

أ َّن املرتجم هـــو « َربَن» ،وهـــو يهودي من
طربســـتان((( ،ويعرف كذلك باســـم «سهل
الطـــري»((( ،و« َربَـــن» -كـــا يصفـــه ابن
«حكيم طبي ًبا عامل ًا بالهندســـة
ال ِقفْطي -كان
ً
وحل كتبًـــا حكيمة من
وأنـــواع الرياضـــةَّ ،
(((
لغـــة إىل لغة أخـــرى»  ،ويقـــال إن هذه
أول ترجمـــة لكتاب «املجســـطي» إىل اللغة
العربيـــة((( ،والحـــق أن هـــذه القضية يف
مصادرنـــا يحيط بها غموض شـــديد ،بل إن
حياة «ربن الطربي» نفســـه يحيط بها مثل
هذا الغمـــوض ،وقد جاء يف ابـــن القفطي
وابـــن أيب أُ َصيبعـــة «أ َّن املرتجمني لنســـخ
املجســـطي املخرجة مـــن لغة يونـــان ما
ذكروا الشـــعاع وال مطارحه ،وال يوجد ذلك
إال يف النســـخة التي ترجمهـــا َربَن املتطبِّب
الطربي ،ومل يوجد يف النســـخ القدمية مطرح
شـــعاع بطليموس»((( ،وفحوى هذا النص أن
هناك ترجامت لكتاب املجســـطي ســـبقت
ترجمة َربَـــن الطربي ،فمتـــى حدثت هذه
الرتجـــات؟ ومـــن الذيـــن قامـــوا بها؟ ال
نجـــد يف مصادرنـــا املتاحة مـــا يُعي ُننا عىل
اإلجابة عن ذلـــك؛ ولهذا يـــرى كاتب مادة
((( «أخبار الحكامء» ،البن القفطي( ،ص.)128 /
((( املصدر نفسـه( ،ص ،)155 /وقد ذكر ابن القفطي ذلك يف ترجمة:
«علي بـن َربَـن الطبري» ،وقـد زاد عن أبيه شـهرةً ،وكان له شـأن
عظيـم يف خالفـة املعتصـم إىل املتـوكل ،وأسـلم على يـد املتوكل.
((( املصدر نفسه( ،ص.)128 /
((( انظــر« :الحضــارة اإلســامية والحضــارة األوروبيــة» ،للدكتــور
توفيــق الطويــل( ،ص.)108 /
((( «أخبار الحكامء»( ،ص ،)128 /و«طبقات األطباء».)342 /2( ،
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«بطليمـــوس» يف دائرة املعارف اإلســـامية
أ َّن الناقـــل األول لكتـــاب املجســـطي ليس
ســـهل الطـــري (وهـــو َربَن) كـــا يزعم
ً
البعض ،بـــل إن الناقل األول لهـــذا الكتاب
مجهـــول((( ،ومن ثـــ َّم ينبغـــي أن نرتدد يف
قبـــول ما يذكره «فيليب حتّـــى» من أ َّن أول
محاولة لرتجمة املجســـطي متـــت يف زمان
يحيـــى بن خالـــد الربميك وزير الرشـــيد(((،
وكذلك مـــا يقرره «دياليس أولـــري» من أ َّن
«ترجمة املاجِســـطي وضعها سهل بن ربان
ســـهل هـــذا قد ذهب
ً
الطربي ...ويُقال إ َّن
إىل بغـــداد يف أيام هـــارون الرشـــيد ،وأنه
قد وضع الرتجمـــة من أجلـــه»((( ،فنالحظ
ســـهل ليس هو ابـــن ربان ،بل هو
ً
أول -أ َّنً
ربان نفســـه؛ أيَ ( :ربَن)؛ ونالحظ -ثانيًا -أ َّن
قيامه برتجمة املجســـطي يف عهد الرشـــيد
يعـــوزه الدليل التاريخـــي امل ُ ْق ِنع.
بقيــت بعــض نقــاط أخــرى تثــر قــد ًرا مــن
التســاؤل فيــا يتصــل بالرتجمــة يف عــر
املنصــور ،فمــن هــو مرتجــم كتــاب إقليــدس
يف أصــول الهندســة؟ وهــل أرســل اإلمرباطــور
البيزنطــي بعــض الكتــب اليونانيــة إىل
املنصــور مرتجمــ ًة كــا يوحــي نــص ابــن
خلــدون الســابق؟ ومــا األعــال الطبيــة
((( مــادة «بطليمــوس» يف دائــرة املعــارف اإلســامية (الطبعــة
العربيــة) بقلــم :بلســر.)321 ،320 /7( ،
(2) Hitti, History of the Arabs, P.315.
((( «مسالك الثقافة اإلغريقية إىل العرب»( ،ص.)238 /
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كل مــن :جورجيــس
املحــددة التــي قــام ٌّ
بنبختيشــوع ،والبطريــق برتجمتهــا للمنصور؟
ومــر ًة أخــرى نقــول إ َّن مصادرنــا ال تعيننــا
كثـ ًرا عــى اإلجابــة عــن مثــل هــذه األســئلة.
لقــد تحدثنــا حتى اآلن عــن القضايــا املتعلقة
بنشــأة الرتجمــة يف عــر املنصــور ،ونــود أن
نشــر هنــا إىل أن عــر خليفتيــه محمــد
املهــدي (169-158هـــ = 785-775م) وموىس
الهــادي (170 -169هـــ = 786 -785م) لـــم
يــرك بصـ ٍ
ـات واضحــة يف هــذا املجــال ،وقــد
شُ ـ ِغل املهــدي بالعديــد مــن األمــور التــي يأيت
عــى رأســها حربــه ضــد الزنادقــة ،أمــا الهادي
فقــد كانــت مــدة خالفتــه أضيــق مــن أن
تتســع للقيــام مبرشوعـ ٍ
ـات ذات بــال.
ٍ
معلومــات
ومــع أ َّن مصادرنــا ال تقــ ِّدم لنــا
كافيــة فيــا يتعلــق بحركــة الرتجمــة مــن
الــراث اليونــاين يف عــر املهــدي والهــادي
فقــد يجــوز لنــا أن نعتــر هــذا العــر
امتــدا ًدا لعــر املنصــور يف ذلــك الجانــب؛
ذلــك أنَّــه مــن الصعــب ح ًّقــا أن نتصــور أ َّن
هــذا املــروع العظيــم الــذي بــدأه املنصــور
توقَّــف فجــأ ًة بوفاتــه ،وقــد ناقشــنا منــذ
قليــل قصــة ترجمــة كتــب أرســطو املنطقيــة
الثالثــة ،ومعهــا مقدمــة فورفوريــوس
املعروفــة باســم إيســاغوجي ،التــي يقــال
إنهــا متــت عــى يــد عبــد اللــه بــن املقفــع
يف خالفــة املنصــور ،ورجحنــا الــرأي القائــل
بأنهــا متــت عــى يــد محمــد بــن عبــد اللــه
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بــن املقفــع يف خالفــة املهــدي أو الهــادي،
وتُ َح ِّدث ُنــا بعــض املصــادر عــن توفيل بــن توما
الرهــاوي رئيــس الفلك ِّيــن يف بالط املهــدي(((،
الــذي يقــال إنــه كان لــه بعــض اإلســهام يف
حركــة الرتجمــة((( ،ولكـ َّن املعلومــات القليلــة
التــي تقدمهــا لنــا مصادرنــا عــن حركــة
الرتجمــة يف خالفــة املهــدي والهــادي تجعلنــا
نســتنتج أنهــا لـــم تكــن عــى النشــاط نفســه
الــذي اتســمت بــه يف خالفــة املنصــور.
وقبــل أن منــي ملناقشــة حركــة الرتجمــة مــن
الــراث اليونــاين يف دور آخــر مــن أدوارهــا
قليــا الســتخالص
ينبغــي أن نتوقــف هنــا ً
عــدد مــن املالحظــات.
بعض المالحظات األساسية على
حركة الترجمة من التراث اليوناني
في دور النشأة:

( )1اتســمت حركــة الرتجمــة يف تلــك الفــرة
مبــا تتســم بــه املحــاوالت األوليــة يف العــادة
مــن أوجــه القصــور ،فلــم يكــن فـ ُّن الرتجمــة
عندئـ ٍـذ قــد اســتوى عــى عــوده؛ مــن هنــا
جــاءت تلــك الرتجــات املبكــرة -بصفــة
عامــة -خاليــة مــن الدقــة ،تعوزهــا األســاليب
((( انظــر« :أخبــار الحكــاء» ،البــن القفطــي( ،ص ،)77 /و«مختــر
الــدول» ،البــن العــري( ،ص.)127 /
((( يقــال إنــه ترجــم مــن الرسيانيــة كتابًــا لجالينــوس ،انظــر حــول
ذلــك« :املأمــون الخليفــة العــامل» للدكتــور محمــد مصطفــى
هــدارة( ،ص .)116 /هــذا؛ وقــد ترجــم الكثــر مــن كتــب الـراث
اليونــاين إىل العربيــة عــن طريــق الرسيانيــة ،ثــم أعيــدت ترجمــة
معظمــه إىل العربيــة عــن طريــق اليونانيــة مبــارشة.

الصارمــة يف نقــل النــص األصــي نقـ ًـا أمي ًنــا
واف ًيــا؛ ولهــذا كان مــن الــروري يف مراحــل
تاليــة أن يُعــاد النظــر يف كل هــذه الرتجــات:
إمــا بالتصحيــح وإمــا باســتئناف الرتجمــة.
( )2رغــم مــا شــاب حركــة الرتجمــة خــال
تلــك الفــرة مــن أوجــه القصــور ،فإنــه ال
ميكننــا أن ننكــر خطــورة الــدور الــذي قامــت
بــه يف وضــع اللبنــة األوىل يف هــذا الــرح
والحــق أ َّن التطــور الهائــل الــذي
الشــامخ،
ُّ
أحرزتــه حركــة الرتجمــة يف العصــور الالحقــة
ال ميكــن النظــر إليــه مبعــزل عــن تلــك الفــرة
التــي نتحــدث عنهــا ،وهــذا مــا يشــر إليــه
ابــن خلــدون يف النــص الــذي اقتبســناه آن ًفــا؛
حيــث يقــول -بعد حديثــه عن بعــض الكتب
التــي تُرجمــت يف ذلــك العهــد« :-فقرأهــا
املســلمون واطَّلعــوا عــى مــا فيهــا ،وازدادوا
ــي منهــا»(((.
ً
حرصــا عــى الظفــر مبــا بَ ِق َ
( )3كان نشــاط الرتجمــة مــن اليونانيــة يف
فرتتنــا تلــك محــدو ًدا عــن دائرتــه؛ حيــث
اقتــر عــى مجـ ٍ
ـاالت معين ـ ٍة مــن املعــارف
العمليــة لــو صــح التعبــر ،كالفلك والهندســة
والطــب ،ومل تتســع دائرتــه لتشــمل كثــ ًرا
مــن املعــارف النظريــة العامــة كالفلســفة
واألخــاق والسياســة واإللهيــات وغريهــا.
( )4مــع أ َّن الخالفــة العباســية قامــت يف مهــد
((( «املقدمة»( ،ص.)480 /
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الحضــارة الفارســية فــإن خلفــاء تلــك الفــرة
وخاصــة املنصــور -لـــم يعرفــوا حــدو ًدافاصلــة بــن حضــارات الشــعوب ،بــل ميكــن
القــول إ َّن العباســيِّني األوائــل أظهــروا تقديـ ًرا
ألي تراث
للـراث اليونــاين ال يُ َدانِيه تقديرهــم ّ
آخــر ،ومل يــردد الخليفــة أبــو جعفــر املنصور
يف االتصــال املبــارش باإلمرباطــور البيزنطــي
قســطنطني الخامــس طال ًبــا منــه أن ميــد
إليــه يــد العــون الثقــايف بإرســال عــدد مــن
املصــادر اليونانيــة األساســية التــي يريدهــا،
وهــو مــا اســتجاب لــه اإلمرباطــور ،وقــد
حــدث هــذا رغــم االحتــكاك الحــريب شــبه
املتواصــل بــن القوتــن خــال تلــك الفــرة.
بـل ميكـن القـول إنَّ العباسـ ِّيني األوائـل
أظهـروا تقدي ًرا للرتاث اليونـاين ال ُيدَانِيه
ألي تـراث آخـر ،ومل يتردد
تقديرهـم ّ
الخليفـة أبو جعفـر املنصـور يف االتصال
املبارش باإلمرباطور البيزنطي قسـطنطني
الخامـس طال ًبـا منـه أن ميـد إليـه يـد
العـون الثقايف بإرسـال عدد مـن املصادر
اليونانيـة األساسـية التـي يريدهـا ،وهو
مـا اسـتجاب لـه اإلمرباطور.

.

ثانيا -دور النمو واالتساع (في عصر
الرشيد):

يحتـل عصر هـارون الرشـيد (193-170هـ =
809-786م) مكانـ ًة بارزة شـديدة الخصوصية
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يف تاريـخ الخالفـة العباسـية؛ فهـو عصر
تأكـدت فيـه هيبـة الخالفـة على املسـتوى
الخارجـي ،وترعرعـت فيـه حيـاة املجتمـع
بـكل مظاهرهـا على املسـتوى الداخلي،
وقـد كان مـن الطبيعـي أن يكـون لحركـة
الرتجمـة نصيـب مـن هـذه الـروح التـي
رست يف كيـان املجتمـع كلـه ،فـإذا بهـا تخطو
ٍ
خطـوات شاسـع ًة إىل األمـام .ونرصـد هنـا
عـد ًدا مـن الظواهـر األساسـية التـي ارتبطـت
بحركـة الرتجمـة مـن التراث اليونـاين خلال
تلـك املرحلـة ،وكانـت وراء نُ ُ ِّوهـا واتسـاعها،
وميكننـا تلخيـص هـذه الظواهـر فيما يـأيت:
( )1ظهــور جيــل مــن املرتجمــن األكْفَــاء
الذيــن م َّهــدوا للوثبــة الهائلــة التــي شــهدتها
حركــة الرتجمــة يف املرحلــة الالحقــة ،وال
مجــال للحديــث التفصيــي هنــا عــن كل
مرتجمــي تلــك املرحلــة ،ولكننــا ســنتناول
أبرزهــم آخذيــن يف االعتبــار أ َّن الكثرييــن
منهــم ظلــوا ميارســون نشــاطهم يف املرحلــة
التاليــة ،ولكنهــم يدينــون يف تكوينهــم
للمرحلــة التــي نتحــدث عنهــا.
ويقـف على رأس هـؤالء جمي ًعـا يوحنـا بـن
ماسـويه (املتـوىف سـنة 243هــ = 857م)(((،
وهـو رسيـاين من أعلام مدرسـة جنديسـابور
وحل من الرشـيد مبـكان مكني ،يقول
الطِّ ِّبيـةَّ ،
((( «طبقــات األطبــاء» ،البــن أيب أُ َصيبعــة ،)136 /2( ،وكانــت وفاتــه
يف خالفــة املتــوكل.
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«وله الرشـيد ترجمـة
عنـه ابـن ال ِقفْطـيَّ :
الكتـب الطبيـة القدميـة ملـا وجدهـا بأنقـرة
وعموريـة وسـائر بلاد الـروم حين افتتحهـا
وسـ َبوا َسـ ْب َي َها ،ووضعـه أمي ًنـا عىل
املسـلمون َ
الرتجمـة ورت َّـب لـه كُتَّابًـا ُحذَّاقًـا يكتبـون بني
يديـه ،وخـدم الرشـي َد واألمي َن واملأمـو َن و َم ْن
بعدهـم مـن الخلفـاء إىل أيـام املتـوكل ،وكان
ملـوك بنـي هاشـم ال يتناولـون شـيئًا مـن
أطعمتهـم إال بحرضتـه»((( ،ونفهـم مـن هـذا
النـص أ َّن يوحنـا -بحكـم تخصصـه يف الطب-
اهتـم برتجمـة الكتب الطبيـة اليونانيـة ،هذا
فضلا عـن أنـه كان املرشف العام عىل نشـاط
ً
الرتجمـة يف عصر الرشـيد ،والواضـح أ َّن يوحنا
كان من أبرز أطباء عرصه ،واستطاع أن يحقق
مـن مهنة الطـب ثـرو ًة طائلـة((( ،وكان يوحنا
أسـتاذًا للطبيـب املشـهور ،شـيخ املرتجمين:
حنين بـن إسـحاق(((.
ومـن أشـهر مرتجمـي التراث اليونـاين يف تلك
الفترة أيضً ـا :الحجـاج بـن يوسـف بـن مطـر
الـذي ارتبـط اسـمه ببعـض الرتجمات التـي
وضعت لكتاب مـن أهم كتب الرتاث اليونان،
وهو كتاب «أصول الهندسـة» إلقليدس ،يقول
ابـن النديم يف عرض حديثـه عن هذا الكتاب:
«نقلـه الحجـاج بـن يوسـف بـن مطـر نقلني:
((( «أخبــار الحكــاء»( ،ص ،)249 ،248 /وانظــر أيضً ــا« :طبقــات
األطبــاء» ،البــن أيب أُ َصيبعــة.)124 /2( ،

ونقلا ثان ًيـا وهـو
أحدهما يعـرف بالهـاروينً ،
املأموين ...وعليه يُ َع َّول»((( .فالنقل األول -وهو
الهـاروين -تم يف عرص هارون الرشـيد ،ثم أعاد
الحجـاج نقلـه (أي ترجمتـه) يف عرص املأمون،
ويُ ْن َسـب إىل الحجـاج أيضً ـا أنـه أحـد الذيـن
ترجمـوا كتـاب «املجسـطي» لبطليمـوس(((.
ومــن هــؤالء املرتجمــن كذلــك :عمــر
بــن حفــص بــن الف ُّرخــان الطــري الــذي
يقــول عنــه ابــن القفطــي إنــه أحــد رؤســاء
الرتاجمــة واملتحققــن بعلــم حــركات
النجــوم وأحكامهــا ...وكان منقط ًعــا إىل
يحيــى بــن خالــد بــن برمــك (أي يف زمــان
الرشــيد) ثــم انقطــع إىل الفضــل بــن ســهل
(أي يف زمــان املأمــون)((( .ولكــن الجديــر
باملالحظــة أن ابــن النديــم ال يتحــدث عــن
أي دور قــام بــه عمــر بــن الفرخــان يف
الرتجمــة ،بــل يتحــدث عــن بعــض مؤلفاتــه
فــر كتــاب
ويذكــر فــوق ذلــك أنــه َّ
(((
«األربعــة» يف أحــكام النجــوم لبطليمــوس .
ويوجــد غــر هــؤالء ممــن هــم أقــل
شــهرة؛ مثــل أســطاث ،و«كان مــن النقلــة
((( «الفهرست»( ،ص.)371 /
((( املصـدر نفسـه( ،ص .)374 /وملزيـد مـن التفاصيـل ارجـع إىل:
«تاريـخ األدب العـريب» لربوكلمان .)92 /4( ،هـذا؛ وقـد أرشنـا
فيما مضى إىل أ َّن كتـاب «أصـول الهندسـة» إلقليـدس ،وكتـاب
«املجسـطي» لبطليمـوس متـت ترجمتهما يف عصر املنصـور ،أمـا
كتـاب إقليـدس فال يعـرف مرتجمه حينئـذ؛ وأما كتـاب بطليموس
فيقـال إن مرتجمـه يف عصر املنصـور هـوَ :ربَـن الطبري اليهودي.

((( «طبقات األطباء» ،البن أيب أُ َصيبعة.)123 /2( ،

((( «أخبار الحكامء»( ،ص.)161 /

((( «أخبار الحكامء» ،البن القفطي( ،ص.)117 /

((( «الفهرست»( ،ص.)381 /
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املتوســطني» كــا يصفــه ابــن أيب أصيبعــة(((،
وقــد اســتعان بــه يحيــى بــن خالــد الربمــي
وزيــر الرشــيد يف ترجمــة بعــض الكتــب
اليونانيــة((( ،ونقــرأ أيضً ــا عــن :عبــد يشــوع
بــن بهريــز الــذي «كان صدي ًقــا لجربائيــل بــن
بختيشــوع (طبيــب الرشــيد) ،وناقـ ًـا لــه»(((.
ولكــن الــذي ينبغــي أن نالحظــه يف هــذا
الســياق أن مصادرنــا ال تلقــي أضــواء كافيــة
عــى مرتجمــي تلــك الفــرة.
( )2والظاهــرة الثانيــة التــي نالحظهــا ونحــن
نتنــاول حركــة الرتجمــة مــن ال ـراث اليونــاين
يف عــر الرشــيد= تتمثــل يف االهتــام
الواضــح بالحصــول عــى املخطوطــات
اليونانيــة مــن مظانِّهــا ،ومــا ارتبــط بذلــك
مــن ظهــور نــواة بيــت الحكمــة :لقــد روينــا
عــن ابــن القفطــي منــذ قليــل أن الرشــيد ولَّ
يو َّحنــا بــن ماســويه ترجمــة الكتــب الطبيــة
القدميــة التــي وجدهــا املســلمون بأنقــرة
وعموريــة ،وغريهــا مــن البــاد التــي كان
املســلمون يفتتحونهــا يف أرض الــروم((( ،عــى
أ َّن الكتــب اليونانيــة -طبيــة كانــت أم غــر
ذلــك -لـــم تكــن موجــودة يف أرض الــروم
فقــط ،بــل كانــت موجــودة كذلــك يف مراكــز
الثقافــة اليونانيــة املنتــرة يف دولــة الخالفــة
((( «طبقات األطباء».)173 /2( ،
((( «تاريخ األدب العريب» ،لربوكلامن.)93 /4( ،
((( «طبقات األطباء» البن أيب أُ َصيبعة.)175 ،174 /2( ،
((( انظر) :ص ،)14 /فيام سبق.
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العباســية ،وأهمهــا :جنديســابور ،وال ُّرهــا،
ون َِصيبــن ،وح ـ َّران ،وأنطاكيــة ،واإلســكندرية،
وهــي املراكــز التــي أبرزْنــا دورهــا يف صــدر
حريصــا عــى
هــذا البحــث ،وإذا كان الرشــيد
ً
تحصيــل الكتــب اليونانيــة مــن بــاد الــروم
خــال الغــزوات اإلســامية فمــن املنطقــي أال
يتهــاون يف تحصيــل الكتــب املوجــودة فعـ ًـا
يف مراكــز الثقافــة اليونانيــة املنتــرة يف دولــة
الخالفــة ،وهكــذا تج َّمــع للرشــيد مقــدار
حريصــا عــى
كبــر مــن الكتــب التــي كان
ً
أال متتــد إليهــا يــد الضيــاع أو العبــث ،فأنشــأ
لهــا بيــت الحكمــة أو «خزانــة الحكمــة»؛
وهــو مــا ميكــن اعتبــاره نــواة بيــت الحكمــة
يف عــر املأمــون وخلفائــه ،وقــد كان مــن
الطبيعــي أال تقتــر خزانــة حكمــة الرشــيد
عــى الكتــب اليونانيــة ،بــل اتســعت لتشــمل
الكتــب الفارســية والهنديــة وغريهــا؛ غــر
أنَّــه مــن الواضــح أن الكتــب اليونانيــة كانــت
متثــل مادتهــا األساســية ،ومل يتــوا َن الرشــيد يف
تعيــن خــازن أو مســؤول عــن بيــت الحكمة،
فاختــار لهــذه املهمــة الفضــل بــن نَ ْو َب ْخــت،
وهــو فــاريس األصــل ،يذكــر ابــن النديــم
وغــره يف ترجمــة ابــن نوبخــت أ َّن الرشــيد
«ولَّ ه القيــام بخزانــة كتــب الحكمــة»((( ،وقد
((( «الفهرســت» البــن النديــم( ،ص ،)382 /و«أخبــار الحكــاء»،
البــن القفطــي( ،ص .)169 ،168 /واالقتبــاس مــن :ابــن القفطــي.
ويف حديــث ابــن النديــم عــن كتــاب «املجســطي» لبطليمــوس
يذكــر أن يحيــى بــن خالــد الربمــي ُع ِنــي بتفســره وإخراجــه إىل
العربيــة ،وكان مــن بــن الذيــن ندبهــم لتفســره :أبــو حســان،
وســلم صاحــب بيــت الحكمــة« .الفهرســت»( ،ص.)374 /
واملعــروف أن يحيــى بن خالد الربميك لـــم يعــارص خالفة املأمون.
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عــن يوحنــا
روينــا فيــا ســبق أن الرشــيد َّ
بــن ماســويه «أمي ًنــا عــى الرتجمــة ورتَّــب
لــه كُتَّابًــا ُحذَّاقًــا يكتبــون بــن يديــه»(((.
وال شــك أ َّن ذلــك ميثــل صــور ًة مصغــرة ملــا
ســتكون عليــه األمــور يف عــر املأمــون؛
حيــث ســتتعدد وظائــف بيــت الحكمــة
وتتســع أنشــطته.
نــواة بيــت الحكمــة -إذنُ -و ِضعــت يف عهــد
الرشــيد ،وقــام بيــت الحكمــة منــذ ذلــك
الحــن بــدوره البــارز يف الرتجمــة ،ويف ضــوء
ذلــك ال يصبــح هنــاك موضــع الختــاف آراء
الباحثــن حــول هــذه املســألة؛ حيــث يــرى
البعــض أ َّن بيــت الحكمــة أنشــئ يف عهــد
الرشــيد((( ،ويــرى البعــض اآلخــر أنــه أنشــئ
يف عهــد املأمــون((( ،فــكال الرأيــن صــواب مــن
وجــه؛ فــإذا أردنــا ببيــت الحكمــة صورتــه
((( انظر( :ص ،)14 /فيام سبق.
((( انظـر على سـبيل املثـال« :تاريـخ اإلسلام السـيايس» للدكتـور
حسـن إبراهيـم حسـن ،)284 /2( ،و«املأمون :الخليفة العالــم»،
للدكتـور محمـد مصطفـى هـدارة( ،ص ،)119 /و«التاريـخ
اإلسلامي والحضارة اإلسلامية» ،للدكتور أحمد شلبي،)227 /3( ،
(هامـش)1 /؛ «عصر املأمـون» ألحمـد فريـد رفاعـي،)375 /1( ،
مـادة «بيـت الحكمـة» يف «دائـرة املعـارف اإلسلامية»( ،الطبعة
العربيـة) بقلـم :سـوردل ،)498 /8( ،و«الحضـارة اإلسلامية
والحضـارة األوروبيـة» ،للدكتـور توفيـق الطويـل( ،ص.)150 /
((( انظــر عــى ســبيل املثــال« :الفكــر العــريب ومكانــه يف التاريــخ»،
لديــايس أولــري( ،ص)126 /؛ و«تاريــخ األدب العــريب»،
لربوكلــان ،)91 /4( ،و«شــمس اللــه عــى الغــرب» لســيجريد
هونكــه( ،ص ،)81 /و«الدولــة اإلســامية وإمرباطوريــة الــروم»،
للدكتــور إبراهيــم أحمــد العــدوي( ،ص« ،)159 /من اإلســكندرية
إىل بغــداد» لـ«مايرهــوف» يف كتــاب «الــراث اليونــاين يف
الحضــارة اإلســامية» ،للدكتــور عبــد الرحمــن بــدوي( ،ص.)58 /
وانظــر أيضً ــا.)Hitti, History of the Arabs, P310( :

األوىل البســيطة فقــد أنشــئ يف عهــد الرشــيد،
وإذا أردنــا بــه صورتــه املتطــورة التــي ترقــى
بــه إىل مرتبــة املؤسســة العلميــة الكــرى
متكاملــة الوظائــف -كــا ســوف نوضــح-
فقــد أنشــئ يف عهــد املأمــون.
( )3أمــا الظاهــرة الثالثــة فتتمثــل يف ذلــك
الــدور امللحــوظ الــذي قامــت بــه بعــض
األرس البــارزة يف رعايــة حركــة الرتجمــة مــن
الـراث اليونــاين ،إىل جانــب الــدور الرســمي.
وتتميز يف هذا املجال أرستان:
(أ) أرسة الربامكة.
(ب) أرسة بختيشوع.
(أ) أمــا أرسة الربامكــة :فقــد ارتبــط ظهورهــا
بظهــور الخالفــة العباســية؛ فقــد تــوىل خالــد
بــن برمــك الــوزارة أليب العبــاس الســفاح بعــد
مقتــل أيب ســلمة الخــال((( ،وعندمــا تــوىل
املنصــور أقــر خالـ ًدا عــى وزارتــه فبقــي ســنة
وشــهو ًرا ،ثــم ندبــه إلحــدى املهــام ،وتــويف
خالد يف ســنة (163هـ) ،أو ســنة (165هـ)؛ أي
يف خالفــة املهــدي((( ،ومتتع ابنــه يحيى مبكانة
عظيمــة لــدى الخليفــة املهــدي؛ فعهــد إليــه
املهــدي بــاإلرشاف عــى تربيــة ابنــه هــارون،
وعندمــا تــوىل هــارون عــرف حــق يحيــى
ففــوض إليــه تدبــر األمــور يف مملكتــه(((.
((( «وفيات األعيان» ،البن َخلِّكان.)220 ،219 /6( ،)332 /1( ،
((( املصدر نفسه.)332 /1( ،
((( املصدر نفسه.)221 /6( ،
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وكان ليحيــى أربعــة أبنــاء هــم :الفضــل،
وجعفــر ،ومــوىس ،ومحمــد ،ورغــم كفايتهــم
جمي ًعــا فقــد متيــز منهــم بصفــة خاصــة:
الفضــل ،وجعفــر ،وكان جعفــر أعــى الجميــع
منزلــ ًة عنــد الرشــيد(((.
يصــف ابــن الطقطقــي أرسة الربامكــة
بقولــه إنهــا «كانــت ُغ ـ َّر ًة يف جبهــة الدهــر،
وتا ًجــا عــى مفــرق العــر ..فــكان يحيــى
وبنــوه كالنجــوم زاهــرةً ،والبحــور زاخــرةً،
والســيول دافعــ ًة ،والغيــوث ماطــرةً،
أســواق اآلداب عندهــم نافقــة ،ومراتــب
ذوي الحرمــات عندهــم عاليــة ،والدنيــا يف
أيامهــم عامــرة ،وأبهــة امللــك ظاهــرة»(((.
وال شك أ َّن من أبرز ما يسجله التاريخ للربامكة
بجانـب فضائلهـم العديـدة -إسـهامهم يفرعايـة الحركـة العلميـة التـي كانـت تزخـر
بهـا دولة الخالفة العباسـية ،وتجلَّـت يف أروع
صورهـا يف عهـد الرشـيد وخلفائـه املبارشيـن،
لقـد ظـل الربامكـة طـوال سـبعة عشر عا ًمـا،
هـي مـدة نفوذهـم يف دولـة الرشـيد ،حتـى
نكبتهـم يف سـنة (187هــ = 803م)(((  -ظلـوا
رصا أساسـ ًّيا يف الحياة العامة بكل أنشـطتها
عن ً
ومنهـا هـذا النشـاط الثقـايف الهائـل ،يقـول
املسعودي« :وقـد كـان يحـيـى بن خـالــد ذا
((( عــن مكانــة جعفــر الربمــي عنــد الرشــيد ارجــع إىل« :وفيــات
األعيــان» ،البــن خلــكان.)332 ،328 /1( ،
((( «الفخري يف اآلداب السلطانية»( ،ص.)235 /
((( «تاريخ الطربي».)300 /8( ،
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وال شــك أنَّ مــن أبرز ما يســجله التاريخ
للربامكــة -بجانــب فضائلهــم العديــدة-
إســهامهم يف رعايــة الحركــة العلميــة
التــي كانــت تزخــر بهــا دولــة الخالفــة
العباســية ،وتجلَّــت يف أروع صورهــا
يف عهــد الرشــيد وخلفائــه املبارشيــن.

.

علـم ومعرفـة وبحـث ونظـر ،ولـه مجلـس
يجتمـع فيـه أهـل الـكالم مـن أهـل اإلسلام
وغريهـم من أهل اآلراء والنحل»((( ،وملا كانت
حركـة الرتجمـة ُمك ِّونًا أساسـ ًّيا يف تلـك الحركة
العلميـة الزاخـرة فقـد أسـهم الربامكـة فيهـا
بنصيـب ال يُ ْنكَـر عن طريق رعايـة املرتجمني،
وإ ْد َرار األرزاق عليهـم ،واقتراح مـا يرتجمونـه
مـن كتب أساسـية ،أو يراجعونه من ترجامت
غير دقيقـة ،ونحن ال نذهـب إىل الحـ ِّد الذي
ذهـب إليـه األسـتاذ «جميـل نخلـة املـد ّور»
حني ذكر أ َّن الرشـيد رصف همته «إىل ترجمة
كتـب الفالسـفة مـن يونـان وغريهـم بعـد أن
رأى جعفـ ًرا وزيـره يبتاع مـن صحفهم ما يأمر
الرتاجمـة بتعريبـه ،ثـم يعطيهـم زنـة الكتاب
املعـ َّرب ذه ًبـا(((؛ ألن سـوق العلـم نافقـة
عنـد الربامكـة ..وهـم الذين اسـتنهضوا همم
العلماء إىل تعريـب صحـف األعاجـم»(((،
((( «مــروج الذهــب» .)379 /3( ،وانظــر حــول ذلــك أيضً ــا« :حضارة
اإلســام» لجوســتاف جرونيبــاوم( ،ص.)78 /
((( ينســب هــذا للخليفــة املأمــون مــع حنــن بــن إســحاق .انظــر:
«طبقــات األطبــاء» البــن أيب أصيبعــة.)143 /2( ،
((( «حضارة اإلسالم يف دار السالم»( ،ص.)160 /
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نحـن ال نذهـب هـذا املذهـب؛ ولكننـا نقول
إن نشـاط الربامكـة يف هـذا الجانب كان قري ًبا
مـن نشـاط الخليفة نفسـه.
وقـــد أرشنـــا فيـــا مـــى إىل أ َّن عمر بن
حفص بـــن ال َف ُّرخان الطـــري (الذي يعده
صاعـــد األندليس أحـــد ُحـــذَّاق الرتاجمة
يف اإلســـام)((( كان منقط ًعـــا إىل يحيى بن
خالد الربميك((( ،وحني يتحـــدث ابن النديم
عن كتـــاب «املجســـطي» لبطليموس يذكر
ـــي بتفســـره وإخراجـــه
أ َّن «أول مـــن ُع ِن َ
إىل العربيـــة يحيى بـــن خالد بـــن برمك،
يرض،
ففرسه له جامعـــة ،فلم يتقنـــوه ومل َ
فندب لتفســـره أبا حســـان ،وســـلم [كذا]
صاحب بيت الحكمة ،فأتقنـــاه واجتهدا يف
تصحيحـــه بعد أن أحرضا ال َّنقَلـــة امل َّج ِّودين،
فاختبــــرا نقلهــــم وأ َخـــذَا بأفصحـــه»(((.
والــذي نســتنتجه مــن كالم ابــن النديــم أ َّن
يحيــى الربمــي لـــم يكــن يكتفــي بتشــجيع
املرتجمــن عــى الرتجمــة؛ بل إنــه كان يفحص
ـرض بــه
مــا ترجمــوا بعــن الناقــد ،فــإن لـــم يـ َ
حريصــا عــى
طلــب إعــادة الرتجمــة ،وكان
ً
((( «طبقات األمم»( ،ص.)56 /
((( انظر( :ص ،)15 /فيام سبق.
((( «الفهرســت»( ،ص .)374 /وقــد ذكرنــا قبــل ذلــك أ َّن كتــاب
«املجســطي» كان مــن بــن الكتــب التــي ترجمــت يف خالفــة
املنصــور .فلعــل ابــن النديــم يتحــدث هنــا عــن الرتجمــة
العلميــة الصحيحــة املفــرة لهــذا الكتــاب؛ فهــو بهــذا املفهــوم
يَ ُعــ ُّد يحيــى الربمــي أول مــن صنــع ذلــك.

تفســر الرتجمــة ورشحهــا تيسـ ًرا للفهــم ،ثــم
إنــه كان يوظــف لهــذا الغــرض جامعــة مــن
مه ـ َرة املرتجمــن والعلــاء ،وممــن يذكرهــم
ابــن النديــم يف هــذا الصــدد «ســام األبــرش»
الــذي يصفــه بأنــه «مــن النقلــة القدمــاء
يف أيــام الربامكــة»((( ،ويذكــر ابــن النديــم
أيضً ــا أ َّن اثنــن مــن علــاء ال ـراث اليونــاين
«فــرا زيــج
يقــال لهــا :أيــوب ،وســمعان َّ
بطليمــوس ملحمــد بــن يحيــى بــن خالــد بــن
برمــك ،وغــر ذلــك مــن الكتــب القدميــة»(((.
فالخالصــة أ َّن أرسة الربامكــة يف عــر الرشــيد
كان لهــا إســهام واضــح يف هــذه الحركــة
العلميــة مــن حيــث توظيــف العلــاء
لرتجمــة الكتــب اليونانيــة املهمــة وتفســرها،
ثــم بَ ْذلُهــم األمــوال الجزيلــة لهــذا الغــرض.
ومــع ذلــك ،فإننــا ال نوافــق عــى مــا يــراه
أولــري مــن «أ َّن العمــل يف الرتجمــة العلميــة
قــد بــدأ يف عهــد هــارون الرشــيد بتشــجيع
صحيــح أ َّن
الوزيــر جعفــر بــن برمــك»(((.
ٌ
جعفــ ًرا كان لــه إســهامه يف تلــك الحركــة
كغــره مــن الربامكــة ،ولكــن هــذا ال يصــل
بنــا إىل حــد االعتقــاد بأنــه كان وراء جهــود
((( «الفهرســت»( ،ص .)341 /ومــن بــن مــا نقلــه ســام األبــرش
كتــاب «الســاع الطبيعــي» ألرســطو ،وهــو مــن الطبيعيــات.
املصــدر نفســه والصفحــة نفســها .وانظــر أيضً ــا« :أخبــار
الحكــاء» ،البــن القفطــي( ،ص.)28 /
((( املصــدر نفســه والصفحة نفســها ،وقد جاء اســم محمــد بن يحيى
بــن خالــد بــن برمــك يف نــص ابــن النديم هكــذا :محمد بــن خالد
بــن يحيــى بــن برمــك ،وهــذا خطــأ ظاهــر ،والصــواب مــا ذكرنــا.
((( «مسالك الثقافة اإلغريقية إىل العرب»( ،ص.)241 /
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الرشــيد يف هــذا املجــال ،والحــق أ َّن جهــود
الرشــيد هنــا لـــم تكــن إال حلقــة يف سلســلة
التطــور الطبيعــي لتلــك الحركــة التــي بدأهــا
املنصــور ،ثــم وصــل بهــا املأمــون وخلفــاؤه
املبــارشون إىل ذروتهــا.
(ب) وأمــا أرسة بختيشــوع -وهــي األرسة
الثانيــة التــي كان لهــا دورهــا يف رعايــة
حركــة الرتجمــة مــن الـراث اليونــاين يف عــر
الرشــيد -فقــد ظهــرت كذلك يف صــدر الخالفة
العباســية ،أو بالتحديــد يف خالفــة أيب جعفــر
املنصــور ،وأول أعضــاء هــذه األرسة ظهــو ًرا يف
بــاط الخالفــة هو جورجيــس بن بختيشــوع،
الــذي كان رئيــس أطبــاء جنديســابور ،تلــك
املدينــة الفارســية التــي قامــت برعايــة الرتاث
اليونــاين -وخاصــة الطــب -عــى يــد الرسيــان
النســاطرة كــا رشحنــا ذلــك يف موضعــه ،وقد
اســتدعى املنصــور جورجيــس بــن بختيشــوع
إىل بالطــه يف بغــداد عندمــا أملــت بــه وعكــة
صحيــة ،ووثــق بــه وأكرمــه وق َّربــه((( ،ثــم
املهــدي اب َنــه «بختيشــوع بــن
اســتدعى
ُّ
جورجيــس» مــن نيســابور لعــاج مــوىس
الهــادي بــن املهــدي ،ثــم جـ َّدد الرشــيد صلته
بــه و َعلَــت منزلتــه لديــه ،وذلــك بفضــل
مهارتــه وشــهادة يحيــى بــن خالــد الربمــي
لــه ،وعينــه الرشــيد رئيــس أطبــاء البــاد(((.
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عــى أ َّن أملــع نجــوم أرسة بختيشــوع دون
منــازع هــو :جربائيــل بــن بختيشــوع (بــن
جورجيــس ابــن بختيشــوع) ،الــذي اتصــل
بالرشــيد منــذ ســنة (175هـــ) ،ونجــح يف
عــاج وزيــره جعفــر بــن يحيــى الربمــي
«فأحبــه جعفــر مثــل نفســه ،وكان ال يصــر
عنــه ســاعة ،ومعــه يــأكل ويــرب»(((،
ومتتــع جربائيــل بنفــس تلــك املكانــة لــدى
الرشــيد؛ وهــذا مــا يوضحــه ابــن القفطــي
يف قولــه« :وكان محلــه يقــوى ويعلُــو يف كل
وقــت ،حتــى إن الرشــيد قــال ألصحابــه :كل
مــن كانــت لــه حاجــة إ ّيل فليخاطــب فيهــا
جربائيــل ألين أفعــل كل مــا َس ـأَلَ ِنيه ويطلبــه
منــي»((( ،وقــد خــدم جربائيــل بعــد وفــاة
الرشــيد يف بــاط األمــن واملأمــون ،وتــويف يف
فحــل اب ُنــه «بختيشــوع
خالفــة املأمــون(((َّ ،
بــن جربائيــل بــن بختيشــوع» محلَّــه يف
بــاط الخلفــاء ،واســتمر يف خدمتهــم متمت ًعــا
بتقديرهــم حتــى تــويف يف ســنة (256هـــ =
870م) ،يف خالفــة املهتــدى باللــه((( ،وميكــن
أن نعـ ّد «بختيشــوع بــن جربائيــل» هــذا آخر
أعــام هــذه األرسة الرسيانيــة النســطورية
م َّمــن خدمــوا خلفــاء بنــي العبــاس ،ولكننــا
مــع ذلــك نقــرأ عــن اثنــن آخريــن مــن أطباء
((( املصدر نفسه( ،ص.)94 /
((( املصــدر نفســه( ،ص .)95 /وانظــر أيضً ــا« :طبقــات األطبــاء»
البــن أيب أصيبعــة.)44 /2( ،

((( راجــع التفاصيــل يف «أخبــار الحكــاء» ،البــن القفطــي( ،ص/
.)111 ،110

((( «أخبار الحكامء» ،البن القفطي( ،ص.)99 /

((( املصدر نفسه( ،ص.)72 ،71 /

((( املصدر نفسه( ،ص.)73 /
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هــذه األرسة ،وأمــا أولهــا فهــو« :جربائيــل
بــن عبيــد اللــه بــن بختيشــوع» ،وكانــت
لــه مكانتــه لــدى البويه ِّيــن ،وتــويف يف ســنة
(396هـــ = 1006م)((( ،وأمــا الثــاين فهــو
ابنــه« :عبيــد اللــه بــن جربائيــل» املتــوىف
بـ«ميافارقــن» يف حــوايل منتصــف القــرن
الخامــس الهجــري (الحادي عرش امليــادي)(((.
فهـذه ملحـة رسيعة عن أرسة بختيشـوع ،تلك
األرسة الطبيـة العريقـة التـي مثلَّـت الطـب
اليونـاين على أكمـل صـورة ،ونقلتـه إىل دولـة
مم عرضناه
الخالفـة نظ ًرا وتطبيقًا ،ونسـتنتج َّ
اآلن أ َّن التأثير الحقيقـي لهـذه األرسة بـدأ
يف عصر هـارون الرشـيد حيـث ترعـرع يف
هـذا العصر أبـرز عضويـن مـن أعضـاء أرسة
بختيشـوع ،وهام :بختيشـوع بـن جورجيس،
وابنـه :جربائيـل بـن بختيشـوع ،ورغـم أنَّهما
رشا يف حركـة الرتجمة
لــم يُسـهام إسـها ًما مبـا ً
مـن التراث اليونـاين فلا شـك أنَّهما قامـا
بدورهما يف تشـجيع تلـك الحركـة ،وال سـيام
جربائيـل الـذي قـام بأبـرز الدو َريـن يف ذلـك؛
لقـد أوردنا سـابقًا مـا يقوله «أوليري» من أ َّن
العمـل يف الرتجمـة العلميـة قـد بـدأ يف عهـد
الرشـيد بتشـجيع مـن جعفـر الربمكي ،وهـو
الـرأي الـذي ناقشـناه يف موضعـه ،ونُـورِد يف
هـذا السـياق أ َّن «أوليري» يربـط بين الـدور
((( املصدر نفسه( ،ص.)106 /
((( «طبقــات األطبــاء» ،البــن أيب أُ َصيبعــة .)78 /2( ،وانظــر أيضً ــا:
مــادة «بختيشــوع» يف «دائــرة املعــارف اإلســامية»( ،الطبعــة
العربيــة) ،بقلــم :بروكلــان.)384 /6( ،

الـذي قـام بـه جعفـر يف تشـجيع الرتجمة من
التراث اليوناين ،وبني صلتـه العميقة بجربائيل
بـن بختيشـوع الـذي كان شـديد الحامسـة
لهـذه الحركـة((( ،والحـق أنَّـه ليـس هنـاك ما
مينـع مـن أن تكون صلـة جربائيـل بجعفر قد
زادت األخير شـغفًا برتجمـة الكتـب الطبيـة،
خاصـة من اليونانيـة إىل العربية ،أما تشـجيع
جربائيـل للرتجمـة واملرتجمين يف تلـك الفترة
فنحـن نسـتأنس لـه مبا سـوف نـراه يف مرحلة
تاليـة مـن تقديـره العميق لحنني بن إسـحاق
شـيخ املرتجمين يف عصر الرتجمـة ككل ،ومن
اسـتعانته بـه يف ترجمـة بعض الكتـب الطبية
إىل العربية((( ،وهو موقف ال شـك أ َّن جربائيل
التـزم بـه طـوال حياتـه العملية.
( )4نــأيت إىل الظاهــرة الرابعــة واألخــرة التــي
نالحظهــا يف رصدنــا لتطــور حركــة الرتجمــة
مــن الـراث اليونــاين يف عــر الرشــيد ،وهــي
تتمثــل يف :االهتــام بتنقيــح الرتجــات
الســابقة أو إعــادة ترجمتهــا ،وال نجــد
مــن مصادرنــا لألســف إال إشــارات رسيعــة
إىل هــذه املســألة .والســبب يف ذلــك أن
التفاصيــل الدقيقــة ألســاء الكتــب اليونانيــة
التــي ت ُ ْرجِمــت يف عــر املنصــور غــر متاحة؛
ومــن هنــا يتعــذر عــى الباحــث أن يعــرف
متا ًمــا مــا نقــح منهــا يف عــر الرشــيد أو
((( «مسالك الثقافة اإلغريقية إىل العرب»( ،ص.)240 /
((( «أخبــار الحكــاء» ،البــن القفطــي( ،ص ،)120 /و«طبقــات
األطبــاء» ،البــن أيب أصيبعــة.)141 /2( ،

العدد 5 ،4

خريف 2017م  ،شتاء  2018م

أعيــدت ترجمتــه ،ونضيــف إىل ذلــك أيضً ــا أن
املصــادر ال تق ـ ِّد ُم لنــا معلومـ ٍ
ـات وافي ـ ًة عــن
الكتــب التــي ترجمت يف عــر الرشــيد ،وإمنا
وجهــت اهتاممهــا إىل مــا ت ُرجــم يف املرحلــة
الالحقــة ،أي يف عــر اكتــال الرتجمــة.
ومـع ذلك ،فإ َّن بعـض اإلشـارات املوجزة التي
تقدمهـا مصادرنـا يف هـذا الجانـب تجعلنـا
نسـتنتج أ َّن االتجـاه إىل تنقيـح الرتجمات
املوجـودة أو القيـام برتجمات جديـدة= قـد
بـدأ يف تلـك املرحلـة التـي نتحـدث عنهـا؛
فمـن بين تلـك اإلشـارات مـا نقـرأه عـن قيام
الحجـاج بـن يوسـف بـن مطـر -أحـد أعلام
الرتجمـة يف ذلـك العصر -برتجمـة كتـاب
«أصول الهندسـة» إلقليدس ،وقد ذكرنا سـابقًا
أ َّن هـذا الكتـاب كان مـن بين مـا ت ُرجـم إىل
العربيـة يف عصر املنصـور ،وتطلـق مصادرنـا
على هـذه الرتجمـة التـي متَّـت يف عصر
الرشـيد اسـم «النقل الهـاروين» متييـ ًزا لها عن
ترجمـة أخـرى قـام بهـا الحجـاج نفسـه يف
عصر املأمـون تسـمى بـ«النقـل املأمـوين»(((.
وم ــن ب ــن الكت ــب الت ــي أعي ــدت ترجمته ــا
أيضً ــا يف ه ــذا الع ــر كت ــاب «املجس ــطي»
لبطليمـــوس ،وقـــد كان «املجســـطي» مـــن
بــن الكتــب األساســية التــي اهتــم املنصــور
بنقلهـــا مـــن الـــراث اليونـــاين ،ولكـــ َّن
((( «الفهرســت» ،البــن النديــم( ،ص)371 /؛ و«أخبــار الحكــاء»،
البــن القفطــي( ،ص.)47 ،46 /
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ترجـــات عـــر املنصـــور بصفـــة عامـــة
ك ــا أرشن ــا -كان ينقصه ــا الدق ــة ومراع ــاةاألص ــول الفني ــة للرتجم ــة ،وم ــن هن ــا أرشف
يحي ــى ب ــن خال ــد الربم ــي يف ع ــر الرش ــيد
ع ــى إع ــادة ترجم ــة كت ــاب «املجس ــطي»،
وعندم ــا ترج ــم ل ــه ه ــذا الكت ــاب ترجمــ ًة
ـرض عنه ــا شــكَّل لجن ــة ع ــى أع ــى
لـ ــم ي ـ َ
مســـتوى إلعـــداد ترجمـــة الئقـــة لهـــذا
(((
الكت ــاب املرجع ــي يف عل ــم الفل ــك ،حت ــى
(((
تـــ َّم لـــه ذلـــك عـــى الوجـــه الـــذي أراد .
والجديــر باملالحظــة هنــا أ َّن هــذا االتجــاه
اإليجــايب يف تنقيــح الرتجــات القامئــة ،أو
إعــداد ترجــات جديــدة ســوف يتزايــد
بشــكل واضــح يف الــدور التــايل مــن أدوار
الرتجمــة ،وســوف نجــد يف مصادرنــا مــا َّد ًة
وافيــة حــول هــذا املوضــوع ،وقــد كان ذلــك
مــن بــن العوامــل األساســية التــي وصلــت
بالرتجمــة يف دورهــا الجديــد إىل قمــة النضــج
واالكتــال ،وهــو موضــوع حديثنــا التــايل.
ً
ثالثا -دور االزدهار (أو :العصر الذهبي
للترجمة):

كانـت الفترة التالية لوفـاة هارون الرشـيد يف
سـنة (193هــ = 809م) فرتة اضطراب وحرب
أهليـة طاحنة بني األمني وأخيـه املأمون ،وقد
)(2
((( «الفهرست»( ،ص.)374 /
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كان مـن الطبيعـي أن تنعكـس هـذه الفتنـة
بصـورة سـلبية على االهتمام العظيـم الـذي
أَ ْواله خلفـاء بنـي العباس لحركـة الرتجمة ،بل
إن اآلثـار السـلبية لهـذه الفتنـة شـغلت زم ًنـا
غير قليـل من خالفة عبد اللـه املأمون (-198
218هــ = 833-813م) ،فما إن قضى املأمون
على املشـاكل التـي نَ َجمـت عـن تلـك الفتنة
واسـتقرت له األوضـاع يف خالفتـه حتى افتتح
را يف تاريـخ الخالفـة العباسـية ،إن لــم
عص ً
يتفـوق عىل عرص الرشـيد يف العظمـة ،فإنَّه ال
يقـل عنه بحـال ،والذي يهمنا يف هذا السـياق
هو تلك الخطوة الشاسـعة التي خطتها حركة
الرتجمـة بصفـة عامـة ،ومـن التراث اليونـاين
بصفـة خاصـة ،خلال عصر املأمـون ،وقـد
كانـت تلـك الخطـوة بدايـة العصر الذهبـي
للرتجمـة ،الذي اسـتمر زهاء قرن مـن الزمان.
وحتــى ال تتشــعب بنــا مســالك البحــث
يف هــذا املوضــوع ينبغــي أن نديــر حديثنــا
عــن هــذا العــر الــري حــول عــدد مــن
النقــاط األساســية التــي متثــل مظاهــر
التطــور الهائــل الــذي شــهدته حركــة
الرتجمــة مــن الــراث اليونــاين خــال
تلــك املرحلــة؛ وهــي تتمثــل فيــا يــأيت:
( )1ظهور مدرسة حنني بن إسحاق.
( )2اتساع دائرة الرتجمة.
( )3زيــادة االهتامم بتحصيل الكتب اليونانية.
( )4تطــور بيــت الحكمة إىل مؤسســة جامعة.

( )5ظهــور املزيــد مــن األرس واألفـراد الذيــن
شــاركوا يف رعايــة الرتجمــة.
( )6ظهــور مدرســة املرتجمــن الحرانيــن يف
أواخــر هــذه املرحلــة.
ونبــدأ اآلن يف تنــاول هــذه النقــاط بأكــر
قــدر مــن االختصــار والرتكيــز:
( )1ظهور مدرسة حنين بن إسحاق:

يف مسـتهل هـذه املرحلـة بـرز يف مجـال
الرتجمـة مـن الرتاث اليوناين ُح َن ْي بن إسـحاق
العبـادي ،الـذي ال يُ َع ّد أعظـم مرتجمي عرصه
فحسـب ،بـل أعظـم املرتجمين يف عصر
خليق بأن يُسـ َّمى «شـيخ
الرتجمـة كلـه؛ فهـو ٌ
املرتجمني» وينتسـب ُحنين إىل نصارى الحرية
املعروفين باسـم «العباديين» وهـم عرب من
قبائـل شـتى «اجتمعـوا وانفـردوا عـن النـاس
يف قصـور ابتنوهـا بظاهـر الحيرة ،وتسـموا
بالعبـاد ألنـه ال يضـاف إال إىل الخالـق ،وأمـا
العبيـد فيضـاف إىل املخلـوق والخالـق»(((.
رحــل حنــن إىل بغــداد ،وحــر دروس يوحنا
ـح عــى
بــن ماســويه يف الطــب ،وعندمــا ألـ َّ
أســتاذه ذات يــوم يف الســؤال احتــ َّد عليــه
قائــا« :مــا ألهــل
وطــرده مــن مجلســه ً
((( «مختــر الــدول» ،البــن العــري( ،ص .)144 /ويذكــر ابــن
القفطــي أنهــم «قالــوا :نريــد أن نتســمى بـ« َعبِيــد اللــه» .ثــم
قالــوا :العبيــد اســم يشــارك فيــه املخلــوق للخالــق يف التســمية؛
ألنــه يُقــالَ :عبِيــد اللــه وعبيــد فــان؛ والعبــاد اســم اختــص
اللــه بــه ،فيقــال :عبــاد اللــه ،وال يقــال :عبــاد فــان ،فتَي َّمــوا
بالعبــاد ،ومنهــم :عــدي بــن زيــد العبــادي املشــهور«[ .»...أخبــار
الحكــاء»( ،ص.])119 /
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ال ِحــرة والطــب؟ عليــك ببيــع الفلــوس يف
الطريــق!»((( ،فاشــتد تأثر ُحنــن لهذا املوقف،
وعقــد العــزم عــى أال يتعلــم الطــب «حتــى
يُ ْح ِكــم اللســان اليونــاين إحكا ًمــا ال يكــون يف
دهــره مــن يُح ِكمــه إحكا َمــه»((( ،فذهــب
إىل بــاد الــروم ومكــث هنــاك حتــى أتقــن
اليونانيــة ،ثــم عــاد وتلقــى دروس العربيــة
يف البــرة عــى يــد كبــار علامئهــا((( ،وكان
ُحنــن يجيــد الرسيانيــة والفارســية أيضً ــا(((.
هكـذا َمل ََـك ُحنين أدوات الرتجمـة ،وعندمـا
قـرأ جربيـل بـن بختيشـوع ويوحنـا بـن
ماسـويه بعـض مـا ترجمـه ُح َنني مـن كتابات
جالينـوس لــم يكتما إعجابهما الشـديد
باملسـتوى املتميـز لرتجمتـه ،فتجـددت صلـة
ُحنين بأسـتاذه يوحنـا بـن ماسـويه ،والزمـه
«واشـتغل عليـه بصناعـة الطـب»((( .وذاعت
شـهرة حنين وبلغـت الخليفـة املأمـون،
ـي السـ ّن،
فاسـتدعاه الخليفـة حيـث «كان ف ِت َّ
وأمـره بنقـل ما يقدر عليه مـن كتب الحكامء
اليونانيين إىل العربية وإصلاح ما ينقله غريه،
فامتثـل أمـره»((( ،واشـتد تقديـر املأمـون لـه
حتـى قيـل إنـه «كان يعطيـه مـن الذهـب
مثلا
زنـة مـا ينقلـه مـن الكتـب إىل العربيـة ً
((( «أخبار الحكامء»( ،ص ،)120 /و«مخترص الدول»( ،ص.)144 /
((( «طبقات األطباء» ،البن أيب أصيبعة.)141 /2( ،
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مبثـل»((( ،وقـد يكـون يف هـذا الخبر يشء
مـن املبالغـة ،ولكـ ّن لـه داللـ ًة مؤكـدة ،وهي
أ َّن «حنين» وصـل مـن إتقـان الرتجمـة حـ ًّدا
جعـل البعـض ينسـبون إىل املأمـون هـذا
الصنيـع يف التعبير عـن تقديـره لـه ،ثـم إنَّـه
يـدل مـن ناحيـة أخـرى على املـدى الـذي
وصـل إليـه املأمون يف اهتاممـه بأمر الرتجمة.
هكــذا َم َلــكَ ُحنــن أدوات الرتجمــة،
وعندمــا قــرأ جربيــل بــن بختيشــوع
ويوحنــا بــن ماســويه بعــض مــا ترجمــه
ُح َنــن مــن كتابــات جالينــوس لـــم
يكتــا إعجابهــا الشــديد باملســتوى
املتميــز لرتجمتــه ،فتجــددت صلــة ُحنني
بأســتاذه يوحنــا بــن ماســويه ،والزمــه
«واشــتغل عليــه بصناعــة الطــب».

.

وقــد اســتمرت مكانــة ُح َنــن تــزداد مت ُّك ًنــا،
ونشــاطه يف الرتجمــة مــن الــراث اليونــاين
يــزداد اتســا ًعا ،وبلــغ منزلــ ًة خاصــة لــدى
الخليفــة املتــوكل ،الــذي اختــاره للرتجمــة
وائتمنــه عليهــا «وجعــل لــه كُتَّابًــا نحاريــر
عاملــن بالرتجمــة كانــوا يرتجمــون ويتصفــح
مــا ترجمــوا»((( ،تويف حنني يف ســنة (260هـ =
873م)(((( ،أي يف خالفــة املعتمــد عــى اللــه).

((( «مخترص الدول» البن العربي( ،ص.)144 /
((( «طبقات األطباء».)142 /2( ،

((( املصدر نفسه والصفحة نفسها.

((( املصدر نفسه والصفحة نفسها.

((( «أخبار الحكامء»( ،ص ،)118 /و«طبقات األطباء».)147 /2( ،

((( املصدر نفسه( ،ص.)143 /

((( «الفهرست» ،البن النديم( ،ص.)409 /
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لقـد نقـل حنين مـن كتـب التراث اليونـاين
مهتما بصفة خاصة «بنقل
الكثير ،ولكنه كان ًّ
وخصوصـا كتـب جالينـوس،
الكتـب الطبيـة،
ً
حتى إنه يف غالب األمر ال يوجد يشء من كتب
جالينـوس إال وهـي بنقـل ُحنين ،أو بإصالحه
ملـا نقـل غيره»((( .وقـد اسـتطاع حنين -كما
يقـول «مايرهـوف»(((« -أن يجعـل جالينوس
سـيد الطـب املطلـق يف العصـور الوسـطى».
ميكننــا القــول -يف ضــوء مــا تقــدم -إ َّن ُح َنــن
أرىس أصــول مدرســة يف الرتجمــة تقــوم عــى
متلُّــك أدوات هــذا الفــن الصعــب ،ومراعــاة
الدقــة التامــة واألمانــة الكاملــة يف النقــل(((،
والحــرص عــى ســامة العبــارة العربيــة
وجزالتهــا((( ،وقــد التــزم تالميــذ مدرســته
بهــذه التقاليــد الصارمــة؛ ومــن أبرزهــم:
إســحاق بــن حنــن الــذي يقــول عنــه ابــن
النديــم إنــه «يف نجــار أبيــه يف الفضــل وصحة
النقــل مــن اللغــة اليونانيــة والرسيانيــة إىل
العربيــة ،وكان فصي ًحــا بالعربيــة ،يزيــد عــى
أبيــه يف ذلــك ،و َخـ َدم مــن َخ َدمــه أبــوه مــن
الخلفــاء والرؤســاء ..وتــويف يف شــهر ربيــع
((( «طبقات األطباء».)146 /2( ،
((( «من اإلسكندرية إىل بغداد» ،املرجع السابق( ،ص.)79 /

اآلخــر ســنة  ،(((»298ويختلــف إســحاق عــن
والــده يف أ َّن والــده و َّجــه كل اهتاممــه إىل
ترجمــة الكتــب الطبيــة ،أمــا إســحاق فقــد
«كانــت نفســه أميــل إىل الفلســفة ،وهــو
ترجــم كتــاب النفــس ألرســطوطاليس تفســر
ثامســطيوس»((( ،ومــن التالميــذ البارزيــن يف
تلــك املدرســة أيضً ــا :حبيــش بــن الحســن
األعســم ،وهــو ابــن أخــت حنــن بــن
إســحاق((( ،وفيــه يقــول ابــن القفطــي« :كان
حنــن يقدمــه ويعظمــه ويصفــه ويــرىض
نقلــه ،وقيــل :مــن جملــة ســعادة حنــن
صحبــة حبيــش لــه؛ فــإن أكــر مــا نقلــه
حبيــش نســب إىل حنــن ،وكثــ ًرا مــا يــرى
الجهــال شــيئًا مــن الكتــب القدميــة مرتجـ ًـا
بنقــل حبيــش فيظــن ال ِغـ ُّر منهــم أن الناســخ
أخطــأ يف االســم ،ويغلــب عــى ظنه أنــه ُح َنني
وقــد ُص ِّحــف؛ فيكشــطه ويجعلــه لحنــن»(((.
وهن ــاك تالمي ــذ آخ ــرون يف ه ــذه املدرس ــة؛
مثـــل :عيـــى بـــن يحيـــى الطبيـــب
(((1
ض نقلـــه ؛
الـــذي أثنـــى عليـــه حنـــن و َر ِ َ
ومثـــــل اصطفـــــن بـــن بســـــيل ،و«كان
(((

((( «الفهرســت»( ،ص .)415 /وال ِّنجــار :األصــل والحســب .ويـراد بــه
هنــا املكانــة.
((( «أخبار الحكامء»( ،ص.)118 /

((( يقــال إ َّن حنــن بــن إســحاق كان «ال يقــدم عــى الرتجمــة إال بعــد
الحصــول عــى ثــاث مخطوطــات عــى األقــل مــن الكتــاب املـراد
نصهــا ويصححــه إذا مــا دعــت
ترجمتــه ،فيقابــل بينهــا ،ويُ َق ـ ِّوم َّ
الحاجــة إىل هــذا» .انظــر« :شــمس اللــه عــى الغــرب» للدكتــورة
ســيجريد هونكــه( ،ص.)288 /

((( املصدر نفسه( ،ص.)164 /

((( انظر« :ضحى اإلسالم» ،ألحمد أمني.)288 /1( ،

(« ((1طبقات األطباء».)171 /2( ،

((( «طبقات األطباء».)171 /2( ،
((( «أخبار الحكامء»( ،ص.)122 /
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يقـــارب حنـــن بـــن إســـحاق يف النقـــل»(((.
وعــى الجملــة ،فقــد كان حنــن ومدرســته
كــا يقــول أحمــد أمــن« :-خــر مــن ميثــلالثقافــة اليونانيــة ،وخــر مــن قــدم إىل ق ـراء
العربيــة نتائــج القرائــح اليونانيــة»(((.
( )2اتساع دائرة الترجمة:

كانــت الرتجمــة حتــى بدايــة هــذه املرحلــة
تــكاد تكــون محصــورة يف نطــاق الكتــب
ذات القيمــة العمليــة؛ أي تلــك التــي تلبــي
ٍ
حاجــات مبــارش ًة للمجتمــع ،وهــي التــي
تــدور يف معظمهــا حــول الطــب والفلــك
والتنجيــم والهندســة ،أمــا يف املرحلــة التــي
نتحــدث عنهــا -أي العــر الذهبــي -فقــد
اتســعت دائــرة الرتجمــة مــن الـراث اليونــاين
لتغطــي تقري ًبــا كل أوجــه الثقافــة اليونانيــة،
باســتثناء األعــال األدبيــة((( ،عــى أ َّن أهــم
((( املصدر نفسه( ،ص.)173 /
((( «ضحى اإلسالم».)288 /1( ،
((( مـن بين ما يطرحه األسـتاذ أحمـد أمني من أسـباب لذلك :ضعف
معلومـات املسـلمني عـن الحياة األدبيـة اليونانية حتـى يف العرص
العبـايس ،فتاريـخ اليونـان عندهـم يبدأ باإلسـكندر األكبر أو قبله
قليل
بقليـل ،وهم لــم يسـمعوا كث ًريا بـ«توسـيديد» ،وقد سـمعوا ً
عـن «هوميروس» ،ومـن األسـباب أيضً ـا :أ َّن العرب لــم يسـمحوا
ألنفسـهم بـأن يدخلـوا مالحم لــم يكن يعرفهـا آباؤهم ،أو شـع ًرا
متثيل ًّيـا ينبـو عنـه ذوقهم ،أما الفرس فقد أث َّـروا بيشء من معانيهم
وخياالتهـم؛ ألنهـم هم الذين انتقلوا إىل العربية ومل تنتقل العربية
إليهـم ،ويضـاف إىل ذلـك أيضً ـا :أ َّن األدب قومـي والعلـوم عاملية.
انظـر« :فجـر اإلسلام»( ،ص ،)137 ،136 /و«ضحـى اإلسلام»،
(ج ،1ص .)271 -280 /ويقـول األسـتاذ «دانيـال» :إ َّن العـرب
لــم يرتجمـوا شـعر اليونـان وال مرسحهـم ،كام لــم يُرتِجـم الالتني
املتأخـرون مـن العربية إىل الالتينية الشـعر الجاهلي .انظر كتابه:
(The Arabs and Medieval Europe, P21).
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املجــاالت الجديــدة التــي اقتحمتهــا الرتجمــة
مــن الــراث اليونــاين يف عرصنــا هــذا هــو
مجــال الفلســفة ،وقــد بــدأ االهتــام برتجمــة
الكتــب الفلســفية اليونانيــة يف مســتهل هــذا
العــر ،أي يف خالفــة املأمــون ،وتعــزو بعــض
مصادرنــا هــذا االهتــام إىل حلــم رأى فيــه
س
املأمــون أرســطو وحــاوره حــوا ًرا فلســف ًّيا ُ َّ
بــه املأمــون ،ويــروي ابــن النديــم قصــة هــذا
الحلــم تحــت عنــوان« :ذكــر الســبب الــذي
مــن أجلــه كــرت كتــب الفلســفة وغريها من
العلــوم القدميــة يف هــذه البــاد»((( ،وينقــل
ابــن القفطــي فحــوى روايــة ابــن النديــم(((،
ولكــن روايــة ابــن أيب أصيبعــة توحــي بــأن
املأمــون لـــم يكــن قد ســمع عن أرســطو قبل
ذلــك((( ،وهــو مــا ال ميكــن تصديقــه((( ،إ َّن
مــا نــود تأكيــده يف هــذا املقــام أن االهتــام
برتجمــة الكتــب الفلســفية ابتــدا ًء مــن
عــر املأمــون= كان خطــوة طبيعيــة عــى
طريــق اتصــال املســلمني بالــراث اليونــاين،
فعندمــا اطَّلــع املســلمون عــى علــوم اليونان
العمليــة وبــدؤوا يتمثلونهــا قادهــم ذلــك إىل
الخطــوة التاليــة ،وهــي محاولــة الوقــوف
عــى كنــوز اليونــان الفلســفية التــي تحتــاج
إىل مزيــد مــن التهيــؤ الذهنــي لهــا؛ ملــا متتــاز
بــه الفلســفة مــن دقــة وتجريــد.
((( «الفهرست»( ،ص.)339 /
((( «أخبار الحكامء»( ،ص.)23 ،22 /
((( «طبقات األطباء».)143 ،142 /2( ،
((( انظــر حــول ذلك« :ضحى اإلســام» ألحمد أمــن.)268 ،267 /1( ،
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وهكــذا ت ُرجِمــت يف تلــك الفــرة األعــال
الفلســفية األساســية ألفالطــون وأرســطو
وأيضً ــا رشوح األفالطونيــة الحديثــة(((،
واضطلعــت مدرســة حنــن بــن إســحاق
بالعــبء األكــر يف هــذا الصــدد ،فمــن بــن ما
ترجــم مــن كتــب أفالطــون :كتــاب السياســة،
واملناســبات ،والنواميــس ،وطيــاوس ،والحس
واللــذة ،ومــن بــن مــا ترجــم مــن كتــب
أرســطو :كتــاب النفــس ،والحس واملحســوس،
والحــروف أو اإللهيــات ،واألخــاق(((.
عــى أ َّن اتســاع دائــرة الرتجمــة لـــم يعــد
مجــرد طَــرق موضوعــات لـــم تُطْــ َرق مــن
قبــل ،بــل إنــه يعنــي كذلــك اســتكامل
الرتجمــة يف موضوعــات كان املســلمون
قــد بــدؤوا يطرقونهــا منــذ وقــت طويــل
كالطــب والهندســة والفلــك واملنطــق وغــر
ذلــك ،ومــن هنــا ت ُ ْرجِمــت (أو أعيــدت
ترجمــة) كتــب أ ُبقْــراط ،وجالينــوس يف
الطــب ،وإقليــدس يف الهندســة ،وبطليمــوس
يف الفلــك والجغرافيــا ،وأرســطو يف املنطــق
والطبيعيــات ...إلــخ((( .وإنــه ليمكــن القــول
دون مبالغــة إنــه لـــم ينقـ ِ
ـض العــر الذهبي
(1) Ph. Hitti, History of the Arabs P.406.
((( انظــر تفصيــل ذلــك يف« :تاريــخ التمــدن اإلســامي» ،لجرجــي
زيــدان.)172 ،171 /3( ،
((( يقــدم جرجــي زيــدان يف «تاريــخ التمــدن اإلســامي»-171 /3( ،
 ،)176والدكتــور أحمــد فريــد رفاعــي يف« :عــر املأمــون»/1( ،
 )387 -381قوائــم تفصيليــة بأســاء الكتــب التــي ت ُرجمــت مــن
ال ـراث اليونــاين ومرتجميهــا ،ومعظمهــا ترجــم يف العــر الــذي
نتحــدث عنــه اآلن.

للرتجمــة حتــى كانــت معظــم عيــون الـراث
اليونــاين متاحـ ًة باللغــة العربيــة أمــام طــاب
البحــث يف العــامل اإلســامي.
وإنــه ليمكــن القــول دون مبالغــة إنــه
لـــم ينقـ ِ
ـض العــر الذهبــي للرتجمــة
حتــى كانــت معظــم عيــون الــراث
اليونــاين متاح ـ ًة باللغــة العربيــة أمــام
طــاب البحــث يف العــامل اإلســامي.

.

( )3زيادة االهتمام بتحصيل الكتب
اليونانية:

إذا كانــت حركــة الرتجمــة مــن الــراث
هائــا خــال
ً
اليونــاين قــد نشــطت نشــاطًا
العــر الــذي نتحــدث عنــه ،فمــن الطبيعــي
أن يواكــب هــذا النشــاط زيــادة االهتــام
بتحصيــل الكتــب اليونانيــة؛ ألن هــذه الكتب
يف مــادة الرتجمــة ،وقــد تجـ َّـى هــذا االهتــام
عــى املســتوى الرســمي وغــر الرســمي.
فع ــى املس ــتوى الرس ــمي اجته ــد الخليف ــة
املأمـــون بصفـــة خاصـــة يف أن يجمـــع كل
مـــا اســـتطاع َج ْم َعـــه مـــن كتـــب الـــراث
اليون ــاين ،ف ــروي اب ــن الندي ــم به ــذا الص ــدد
أنَّ« :املأم ــون كان بين ــه وب ــن مل ــك ال ــروم
مراســـات ،وقـــد اســـتظهر عليـــه املأمـــون،
فكتـــب إىل ملـــك الـــروم يســـأله اإلذن يف
إنفـــاذ مـــا يختـــار مـــن العلـــوم القدميـــة
املخزونــة املدخــرة ببــاد الــروم ،فأجــاب إىل
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ذل ــك بع ــد امتن ــاع»((( ،وق ــد ن ــدب املأم ــون
لذلـــك جامعـــ ًة مـــن أعيـــان املرتجمـــن يف
ع ــره ،و ِم َّم ــن رآه ــم أه ـ ًـا لحم ــل ه ــذه
املهمــة الجليلــة ،ومــن هــؤالء :الحجــاج بــن
يوســف بــن مطــر ،ويوحنــا (أو يحيــى) بــن
وســلْم صاح ــب بي ــت الحكم ــة،
البطري ــقَ ،
ويوحنـــا بـــن ماســـويه ،حيـــث ذهبـــوا إىل
القســـطنطينية واختـــاروا مـــا أرادوا مـــن
كنــوز ال ـراث اليونــاين ،ويــروي ابــن العــري
ه ــذا الخ ــر بص ــورة قريب ــة حي ــث يذك ــر أ َّن
املأم ــون «متَّ ـ َم م ــا ب ــدأ ب ــه ج ــده املنص ــور،
فأقبـــل عـــى طلـــب العلـــم يف مواضعـــه،
وداخ ــل مل ــوك ال ــروم وس ــألهم صلت ــه مب ــا
لديه ــم م ــن كت ــب الفلس ــفة ،فبعث ــوا إلي ــه
منه ــا م ــا حرضه ــم»(((.
ويــروي ابــن نُباتــه يف ســياق حديثــه عــن
ســهل بــن هــارون أ َّن املأمــون «جعلــه كات ًبــا
عــى خزانــة الحكمــة ،وهــي كتــب الفالســفة
ـت للأممــون مــن جزيــرة قــرس»(((،
التــي نُ ِقلـ ْ
ثــم يضيــف أن املأمــون ملــا هــادن حاكــم
قــرص أرســل إليــه يطلــب خزانــة كتــب
اليونــان ،فاستشــار الحاكــم بطانتــه يف ذلــك
«فكلهــم أشــاروا بعــدم املوافقــة ،إال مطرانًــا
ـرأي أ ْن ت ُع ِّجــل بإنفاذهــا
واحـ ًدا ،فإنــه قــال :الـ ُ
((( «الفهرست»( ،ص.)339 /
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إليــه ،فــا دخلــت هــذه العلــوم العقليــة
عــى دولــة رشعيــة إال أفســدتها وأوقعــت
بــن علامئهــا فأرســل إليــه»(((.
وعــى املســتوى غــر الرســمي فــإ َّن أبنــاء
«مــوىس بــن شــاكر» الثالثــة -وهــم مــن
ســوف نتحــدث عــن دورهــم يف رعايــة حركة
ٍ
بجهــد بــارز
الرتجمــة بعــد قليــل -قامــوا
وخاصــة كتــب
يف جمــع الكتــب اليونانيــة َّ
الرياضــة والفلــك؛ ومــا يرويه ابــن النديم يف
ذلــك أنهــم «أنفــذوا حنــن بن إســحاق وغريه
إىل بلــد الــروم ،فجاؤوهــم بطرائــف الكتــب
وغرائــب املصنفــات ،يف الفلســفة والهندســة
واملوســيقى واألرمثاطيقي والطــب»((( ،ويقول
ابــن القفطــي« :هــم [أي :بنــو مــوىس] ممــن
تناهــى يف طلــب العلــوم القدميــة وبــذل
فيهــا الرغائــب ،وقــد أتعبــوا نفوســهم فيهــا،
وأنفــذوا إىل بــاد الــروم مــن أخرجهــا إليهــم..
وكان الغالــب عليهــم مــن العلــوم الهندســة
والحيــل والحــركات واملوســيقى والنجــوم»(((.
ويــرز يف هــذا الصــدد أيضً ــا اســم «ق ُْســطا
بــن لوقــا البعلبــي» ،وكان ملــكاين املذهــب،
فقــد روي أ َّن قســطا «دخــل إىل بــاد
وحصــل مــن تصانيفهــم الكثــر»(((،
الــروم َّ
((( املصدر نفسه والصفحة نفسها.
((( «الفهرست»( ،ص.)340 /

((( «مختــر الــدول»( ،ص .)136 /وانظــر أيضً ــا« :مقدمــة ابــن
خلــدون»( ،ص.)481 ،480 /

((( «أخبار الحكامء»( ،ص.)208 /

((( «رسح العيون يف رسالة ابن زيدون»( ،ص.)242 /

((( املصدر نفسه( ،ص.)173 /
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ثــم ذهــب إىل بغــداد يحمــل بعــض
هــذه التصانيــف((( ،وكان «ق ُْســطا» مــن
أعــام املرتجمــن يف ذلــك العــر ،يصفــه
ابــن النديــم بأنــه «ج ِّيــد النقــل ،فصيــح
باللســان اليونــاين والرسيــاين والعــريب»(((.
هكــذا زاد االهتــام كث ـ ًرا بتحصيــل الكتــب
اليونانيــة يف تلــك املرحلــة ،وقــد ارتبــط ذلــك
ارتباطًــا وثي ًقــا بالوثبــة الهائلــة التــي شــهدتها
حركــة الرتجمــة حينئـ ٍـذ.
( )4تطور بيت الحكمة إلى مؤسسة
جامعة:

ر َّج ْحن ــا في ــا س ــبق أ َّن الرش ــيد ه ــو واض ــع
نـــواة بيـــت الحكمـــة الـــذي كان ميثـــل
خزانـــ ًة للكتـــب تضـــم مصـــادر املعرفـــة
املختلف ــة ،أجنبي ــة كان ــت أم عربي ــة ،وق ــد
عـــن الرشـــيد «الفضـــل بـــن نَ ْوبخـــت»
مرشفً ــا ع ــى ه ــذا البي ــت ،و«يوحن ــا ب ــن
ماســـويه» مرشفًـــا عـــى الرتجمـــة فيـــه.
ولكــن املأمــون حــ َّول بيــت الحكمــة مــن
مجــرد خزانــة كتــب يتــوىل بعــض املرتجمــن
ترجمــة الكتــب األجنبيــة فيهــا  -إىل مؤسســة
جامعــة أو «أكادمييــة» كــرى ،متعــددة
الوظائــف ،شــديدة االنضبــاط فيــا يــؤدى
فيهــا مــن أعــال ،وقــد تكَــ َّونَ بيــت
الحكمــة حينئـ ٍذ مــن ثالثــة أقســام أساســية:

أولهــا :مكتبــة ضخمــة كانــت تتغــذى دامئًــا
مب ــا يَــ ِر ُد إليه ــا م ــن الكت ــب م ــن مختل ــف
البقـــاع ،فتـــزداد ثـــرا ًء وتن ُّو ًعـــا ،وثانيهـــا:
هيئـــة للرتجمـــة كانـــت تضُ ـــ ّم ُحـــذَّاق
املرتجم ــن م ــن اللغ ــات العاملي ــة األساس ــية؛
كاليونانيــة والفارســية والرسيانيــة والهنديــة،
وكانـــت الرتجمـــة مـــن اليونانيـــة تحظـــى
باالهتـــام األوىل ،وقـــد أُســـ ِندت مهمـــة
اإلرشاف عـــى هيئـــة الرتجمـــة إىل :يوحنـــا
ب ــن ماس ــويه ،أم ــا القس ــم الثال ــث واألخ ــر،
فه ــو :مرص ــد فل ــي تــولَّ إدارت ــه «س ــندبن
عـــي اليهـــودي»( ،وقـــد أســـلم عـــى يـــد
املأمـــون)((( ،وقـــد ضـــ َّم هـــذا املرصـــد
ع ــد ًدا م ــن كب ــار رج ــال الفل ــك؛ كمحم ــد
بـــن مـــوىس الخوارزمـــي ،ويحيـــى بـــن أيب
منصــور((( ،وال شـ َّـك أ َّن هــذه األقســام الثالثــة
كانــت تتضافــر فيــا بينهــا ويخــدم بعضهــا
بعضً ــا ،فاملكتب ــة الضخم ــة تق ــدم للباحث ــن
امل ــادة العلمي ــة الالزم ــة ،وهيئ ــة الرتجم ــة
تتيـــح لهـــم االطـــاع عـــى هـــذه املـــادة
العلمي ــة باللغ ــة العربي ــة؛ أم ــا املرص ــد فه ــو
ميث ــل الجان ــب العم ــي التطبيق ــي ويعتم ــد
بالطب ــع ع ــى تل ــك املكتب ــة ال َغ ِن َّي ــة املتاح ــة
للباحثــن باللغ ــة العربيــة ،فق ــد مثَّــل بي ــت
الحكم ــة إذن مؤسس ــة علمي ــة متكامل ــة أو
جامعـــة كـــرى ،يعتربهـــا بعـــض الباحثـــن
أهـــم مؤسســـة تعليميـــة منـــذ إنشـــاء

((( املصــدر نفســه( ،ص ،)24 /وانظــر أيضً ــا« :الفهرســت» البــن
النديــم( ،ص.)340 /

((( «أخبار الحكامء»( ،ص ،)141 ،140 /و«الفهرست»( ،ص.)383 /

((( «الفهرست»( ،ص.)341 /

((( «الفهرست»( ،ص.)384 ،383 /
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جامع ــة اإلس ــكندرية يف النص ــف األول م ــن
الق ــرن الثال ــث قب ــل املي ــاد((( ،وق ــد كان ــت
الرتجمـــة قبـــل هـــذا التطـــور العظيـــم يف
بي ــت الحكم ــة تق ــوم ع ــى جه ــود مبع ــرة
وغـــر منظمـــة؛ أمـــا بعـــد تطـــور بيـــت
الحكم ــة ع ــى ه ــذا النح ــو ف ــإن الرتجم ــة
ق ــد ضُ ِبطَ ــت ،ونُظِّم ــت ،وخَضَ ع ــت إلرش ٍ
اف
(((
فن ــي دقي ــق ،وتركَّ ــزت يف بي ــت الحكم ــة .
الفضـــل يف
ُ
ويرجـــع إىل الخليفـــة املتـــوكل
إج ـراء املزي ــد م ــن ضب ــط العم ــل وتنظيم ــه
يف بيـــت الحكمـــة؛ وخاصـــة فيـــا يتعلـــق
بالرتجمــة ،فقــد اختــار ملهمــة اإلرشاف عــى
الرتجمـــة يف هـــذه املؤسســـة حنـــن بـــن
إســحاق إمــام املرتجمــن ،وهــو الــذي ذكرنــا
أنَّ ــه كان يجي ــد أرب ــع لغ ــات إج ــاد ًة تا َّم ــة،
وق ــد ضــ َّم املت ــوكل إىل ُحن ــن نخبــ ًة م ــن
أع ــام املرتجم ــن يعمل ــون تح ــت إرشاف ــه(((.
وهكـــذا مثَّـــل بيـــت الحكمـــة يف عهـــد
مهـــا مـــن
املأمـــون وخلفائـــه مظهـــ ًرا
ًّ
مظاهـــر التطـــور الهائـــل الـــذي شـــهدته
حرك ــة الرتجم ــة م ــن ال ـراث اليون ــاين خ ــال
تلـــك الفـــرة(((.
(1) Hitti, History of the Arabs, P.310.
(2) Idem.
((( «أخبار الحكامء» البن القفطي( ،ص.)118 /
((( ملزيــد مــن التفاصيــل حــول بيــت الحكمــة ابتــدا ًء مــن عــر
املأمــون ،ارجــع إىل« :عــر املأمــون» ألحمــد فريــد رفاعــي/1( ،
 ،)375و«املأمــون الخليفــة العــامل» للدكتــور محمــد مصطفــى
هــدارة( ،ص ،)119 -117 /و«مســالك الثقافــة اإلغريقيــة إىل
العــرب» ،لدياليس أولريي( ،ص ،)253 -249 /و«التاريخ اإلســامي
والحضــارة اإلســامية» ،للدكتــور أحمــد شــلبي.)231 -227 /3( ،

283

( )5ظهور المزيد من األسر واألفراد
الذين شاركوا في رعاية الترجمة:

تح َّدث ْنــا قبــل ذلــك عــن َدور أرسيت الربامكــة
وبختيشــوع يف رعايــة حركــة الرتجمــة مــن
الـراث اليونــاين يف عــر الرشــيد ،وقــد نُ ِكــب
الربامكــة يف عــر الرشــيد فانقطــع دورهــم،
أمــا أعضــاء أرسة بختيشــوع فقــد اســتمروا
ميارســون نشــاطهم بعــد عــر الرشــيد بزمان
طويــل ،وقــد كان جربائيــل بــن بختيشــوع
بصفــة خاصــة -كــا أرشنــا -متميــ ًزا يف
تشــجيع الرتجمــة واملرتجمــن ،ولعــل أبــرز ما
يعـ ِّـر عــن موقفــه ذلــك هــو مــا بســطه عــى
حنــن بــن إســحاق مــن رعايــة ســابغة حــن
اكتشــف طاقاتــه العظيمــة يف الرتجمــة وهــو
فتــى يافــع ،فاحتفــى بــه وأذاع موهبتــه،
قســ َمها
وكان «قــد ترجــم لــه أقســا ًما َّ
بعــض الــروم يف كتــاب مــن كتــب الترشيــح
لجالينــوس»((( ،ويقــال إن جربائيــل هــو الذي
قــدم «حنــن» ألبنــاء «مــوىس بــن شــاكر»
الذيــن قامــوا بأكــر دور يف رعايتــه واحتضــان
مواهبــه((( ،وكان بختيشــوع بــن جربائيــل
أيضً ــا مــن الذيــن يعرفــون مكانــة حنــن،
وقــد ترجــم لــه حنــن «كت ًبــا كثــرة مــن كتب
جالينــوس إىل اللغــة الرسيانيــة والعربيــة»(((.
عــى أ َّن األرسة التــي تقــف بــا منافــس عــى
((( «أخبار الحكامء»( ،ص.)120 /
((( «مسالك الثقافة اإلغريقية إىل العرب» ،لدياليس أولريي( ،ص.)248 /
((( «طبقات األطباء».)62 /2( ،
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اإلطــاق يف رعايــة حركــة الرتجمــة هــي أرسة:
مــوىس بــن شــاكر ،املك َّونــة مــن أبنــاء مــوىس
الثالثــة :محمــد ،وأحمــد ،والحســن؛ ويُع َرفون
ببنــي مــوىس أو بنــي املنجــم .وكان أبوهــم يف
صــدر شــبابه مــن قُطَّــاع الطــرق ،ثــم تــاب
واشــتغل بالعلــم وأصبح من منجمــي املأمون
وتوثقــت صلتــه بــه ،وبعــد وفاتــه أصبــح
املأمــون يرعــى أوال َده الثالثــة ويتعهدهــم
بالتثقيــف والتهذيــب يف بيــت الحكمــة(((،
فش ـ ُّبوا عــى حــب البحــث والنظــر ،وبرعــوا
بصفـ ٍة خاصة يف الهندســة والفلــك وامليكانيكا
واملوســيقى والفلســفة((( ،وقــد تكونــت لــدى
هــؤالء األبنــاء الثالثة ثــروة طائلــة أنفقوها يف
هوايــة عميمــة النفــع نبيلــة املقصــد ،وهــي
طلــب العلــم ورعايــة طالبــه ،وقــد كان لهــم
اهتــام خــاص بجمــع املخطوطــات اليونانية
وترجمتهــا ،وكان يرســلون البعثــات العلميــة
عــى نفقتهــم إىل بــاد الــروم لتحصيــل هــذه
املخطوطــات ،ثــم ينفقــون الكثــر مــن أجــل
ترجمتهــا إىل العربيــة .يقــول ابــن النديــم يف
بنــي مــوىس« :هــؤالء القــوم ممــن تناهــى يف
طلــب العلــوم القدمية ،وبــذل فيهــا الرغائب،
وأتعبــوا فيهــا نفوســهم ،وأنفــذوا إىل بلــد
الــروم مــن أخرجهــا لهــم ،فأحــروا ال َّن َقلَ ـ َة
الســ ِّني،
مــن األصقــاع واألماكــن بالبَــ ْذ ِل َّ

فأظهــروا عجائــب الحكمــة»((( ،وكان حنــن
بــن إســحاق مــن بــن مــن أوفدهــم بنــو
مــوىس إىل بــاد الــروم لجمــع املخطوطــات(((،
واملعــروف أن بنــي مــوىس وظفــوا جامعــة
مــن كبــار املرتجمــن ،مــن بينهــم :حنــن بــن
إســحاق ،وحبيــش بــن الحســن ،وثابــت بــن
قــرة ،وكانــوا يعطونهــم رات ًبا شــهريًا ســخ ًيا(((،
وكان بنــو مــوىس يوجهــون كثـ ًرا مــن التأييــد
املعنــوي ،فضـ ًـا عــن املــادي ،إىل مــن يرونــه
جدي ـ ًرا بذلــك مــن املرتجمــن؛ مــن ذلــك مــا
يرويــه ابــن النديــم مــن أن محمــد بــن موىس
بــن شــاكر اســتصحب ثابــت بــن قــرة ألنــه
رآه فصي ًحــا ،وقــرأ ثابــت عــى محمــد بــن
مــوىس ،وتعلَّــم يف داره ،ثــم وصلــه محمــد
بــن مــوىس بالخليفــة املعتضــد(((.
فهــذه أرسة مــوىس بــن شــاكر التــي قدمــت
مثـــالً رائ ًعـــا يف رعايـــة الرتجمـــة يف ذلـــك
الع ــر((( ،وق ــد ق ــام العدي ــد م ــن األفــراد
أيضً ــا يف ذل ــك الع ــر بدوره ــم يف رعاي ــة
الرتجمــة ،ومــن هــؤالء :الكنــدي الفيلســوف
(يعقـــوب بـــن إســـحاق) ،ومحمـــد بـــن
عب ــد املل ــك الزي ــات ،والحس ــن ب ــن م ــوىس
((( «الفهرست»( ،ص.)379 -378 /
((( املصدر نفسه( ،ص.)340 ،339 /
((( املصدر نفسه( ،ص.)340 /

((( «أخبار الحكامء»( ،ص.)287 ،286 /

((( املصدر نفسه( ،ص.)380 /

((( «الفهرســت» ،البــن النديــم( ،ص ،)379 /و«طبقــات األمــم»
لصاعــد بــن أحمــد األندلــي( ،ص.)87 /

((( ملزيد من التفاصيل حول هذه األرسة وإسـهاماتها ارجع إىل كتاب:
«شـمس الله عىل الغرب» بقلم سـيجريد هونكه( ،ص.)89 -76 /

العدد 5 ،4

خريف 2017م  ،شتاء  2018م

النوبختـــي ،والفضـــل بـــن ســـهل ،وأخـــوه
الحســـن بـــن ســـهل(((؛ أمـــا الكنـــدي فـــإ َّن
بعـــض مصادرنـــا تعـــده بـــن املرتجمـــن،
يقــول ابــن القفطــي نقـ ًـا عــن ابــن جلجــل
األندلــي« :ترجــم [أي الكنــدي] مــن كتــب
الفلســـفة الكثـــر وأوضـــح منهـــا املشـــ ِكل،
ول َّخـــص املســـتصعب العويـــص»((( ،ولكننـــا
ال نج ــد يف مصادرن ــا ذكــ ًرا ألي كت ــاب ق ــام
الكنـــدي برتجمتـــه؛ كـــا أ َّن ابـــن النديـــم
ال ي ُعـــ ّد الكنـــدي بـــن املرتجمـــن((( ،لقـــد
كان الكنـــدي متبحـــ ًرا يف فلســـفة اليونـــان،
حصـــل منهـــا عـــن طريـــق
وحصـــل مـــا َّ
َّ
الرتاج ــم الت ــي ق ــام به ــا غ ــره؛ وله ــذا كان
عظيـــا للمرتجمـــن ،وكان يطلـــب
راع ًيـــا
ً
منه ــم أحيانً ــا ترجم ــة بع ــض الكت ــب ل ــه،
ك ــا كان ل ــه جه ــد ملح ــوظ يف رشح كت ــب
الفلســـفة اليونانيـــة ،ومراجعـــة الرتجـــات
وضبطهـــا وتصويـــب مصطلحاتهـــا(((.
وأمــا محمــد بــن عبــد امللــك الزيــات فقــد
كان ينفــق بســخاء عــى املرتجمــن ،وقــد
((( يقــدم جرجــي زيــدان مزيــدًا مــن األســاء يف كتابــه« :تاريــخ
التمــدن اإلســامي».)170 /3( ،
((( «أخبار الحكامء»( ،ص.)241 /
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تُرجمــت باســمه كتــب عديــدة((( ،وأمــا
الحســن بــن مــوىس النوبختــي فقــد كان
متكلــا« ،وكان يجتمــع إليــه
فيلســوفًا
ً
جامعــة مــن ال َّن َقلَــة لكتــب الفلســفة؛ مثــل:
أيب عثــان الدمشــقي ،وإســحاق ،وثابــت،
وغريهــم»((( ،وأمــا الفضــل بــن ســهل فقــد
كان مــن رعــاة الرتجمــة املتميزيــن و«هــو
الــذي اســتدعى عمــر بــن الف ُّرخــان مــن
بلــده ووصلــه باملأمــون فرتجــم لــه كت ًبــا
كثــرة»((( ،وكذلــك كان أخــوه الحســن بــن
ســهل الــذي كان الرتجــا ُن البــار ُز يحيــى
بــن البطريــق مــن جملــة مرتجميــه(((.
هكــذا لـــم يقترص تشــجيع الرتجمــة ورعايتها
عــى الخلفــاء فقــط ،بــل امتـ َّد هذا التشــجيع
ليشــمل العديــد من غــر الخلفــاء ،وكان ذلك
مــن بني العوامل األساســية وراء هــذا االزدهار
غــر املســبوق للرتجمــة يف تلــك املرحلــة.
هكــذا لـــم يقتــر تشــجيع الرتجمــة
ورعايتهــا عــى الخلفــاء فقــط ،بــل
امتــدَّ هــذا التشــجيع ليشــمل العديــد
مــن غــر الخلفــاء ،وكان ذلــك مــن بــن
العوامــل األساســية وراء هــذا االزدهــار
غــر املســبوق للرتجمــة يف تلــك املرحلة.

((( ح َّقــق الدكتــور عبــد الرحمــن بــدوي هــذه املســألة تحقي ًقــا وافيًا
يف كتابــه« :دور العــرب يف تكويــن الفكــر األورويب»( ،ص-131 /
 ،)142وأثبــت أ َّن الكنــدي لـــم يكــن عــى علــم باليونانيــة أو
الفارســية أو الرسيانيــة ،وذكــر أ َّن دوره فيــا يتعلــق بالرتجــات
انحــر يف تكليــف بعــض املرتجمــن بنقــل كتاب يهمــه ،أو إصالح
مــا ترجمــه غــره مــن املرتجمــن ،أو الــرح والتفســر واالختصار.

((( «أخبار الحكامء»( ،ص.)162 /

((( املرجع السابق( ،ص.)141 /

((( «الفهرست»( ،ص.)341 /

((( «تاريخ التمدن اإلسالمي» لجرجي زيدان.)170 /3( ،
((( «الفهرست»( ،ص.)251 /

.

286

دورية نماء لعلوم الوحي والدراسات اإلنسانية

( )6ظهور مدرسة المترجمين
الحرانيين:

تكلمنــا يف صــدر هــذا البحــث عــن أهــم
مراكــز الثقافــة اليونانيــة يف دولــة الخالفــة
العباســية ،وذكرنــا مــن بينهــا مدينــة ح ـران
إحــدى مــدن بــاد الجزيــرة ،وهــي التــي
انتقلــت إليهــا مــن أنطاكيــة ،يف عهــد الخليفة
املتــوكل ،املدرســة اليونانيــة يف الطــب
والفلســفة ،وكانــت حــران -كــا رشحنــا-
موطــن الصابئــة الوثن ِّيــن مــن َع َبـ َدة النجوم.
هــذه املدرســة الكــرى التــي تأسســت يف
حـران ابتــداء مــن عهــد املتــوكل (/247 -232
861-847م) كان لهــا إســهامها املتميــز يف
حركــة الرتجمــة من الـراث اليونــاين يف مرحلة
متأخــرة مــن العــر الــذي نتناولــه اآلن ،وقد
كان لعبــادة النجــوم عنــد الصابئــة تأثــر
واضــح يف اهتامماتهــم العلميــة؛ فقــد برعــوا
براعـ ًة خاصــة يف الفلــك والرياضــة ،وهــم مــع
ذلــك لـــم يهملــوا دراســة الطــب والفلســفة
واملنطــق ،ولكــن اهتاممهــم بهــا كان أقــل
مــن اهتاممهــم بالفلــك والعلــوم الرياضيــة.
وشــيخ هــذه املدرســة بــا جــدال هــو :ثابــت
بــن قــرة ،املولــود يف حـران ســنة (211هـــ =
826م)( ،يف وقــت متأخــر من خالفة املأمون)،
واملتــوىف يف بغداد ســنة (288هـــ = 901م)(((،
((( «طبقات األطباء» البن أيب أُ َصيبعة.)196 /2( ،

(أي :يف أواخــر خالفــة املعتضــد باللــه) وقــد
رحــل ثابــت بــن قــرة إىل بغــداد واســتوطنها،
وكان ارتباطــه الوثيــق ببنــي مــوىس بــن
شــاكر وســيل ًة التصالــه بالخليفــة املعتضــد
(902-892 = 289 -279م) ،وقــد َحـ َّـل ثابــت
مــن املعتضــد مبــكان لـــم ينافســه فيــه أحــد،
حتــى مــن بــن خاصــة الخليفــة ووزرائــه(((.
أثـــرى ثابـــت بـــن قـــرة الحيـــاة الثقافيـــة
يف دولـــة الخالفـــة العباســـية مبؤلفاتـــه
ومرتجامتـــه ،وال يعنينـــا هنـــا أن نتحـــدث
ع ــن مؤلفات ــه الغزي ــرة الت ــي دار معظمه ــا
حـــول الفلـــك والرياضـــة والطـــب(((،
ولكننـــا نشـــر إىل مكانتـــه يف الرتجمـــة،
التـــي كادت أن تضاهـــي مكانـــة حنـــن
بـــن إســـحاق ،وقـــد كان ثابـــت يقـــف
عـــى رأس مجموعـــة الصابئـــة الحرانيـــن
يف ميـــدان الرتجمـــة ،كـــا وقـــف حنـــن
عـــى رأس مجموعـــة النســـاطرة((( ،وكان
يجيـــد اليونانيـــة والعربيـــة والرسيانيـــة.
وال َّ
شـك أ َّن مـا ترجمـه ثابـت بـن قـرة مـن
التراث اليوناين أو قـام بإصالحه من الرتجامت
السـابقة= كان خطو ًة شاسعة يف هذا امليدان،
ازدادت بهـا حركـة الرتجمـة ثـرا ًء وغنـى ،فقد
((( «أخبار الحكامء» البن القفطي( ،ص.)81 /
((( راجــع التفاصيــل يف «أخبــار الحكــاء»( ،ص،)84 -81 /
و«طبقــات األطبــاء».)201 -197 /2( ،
(4) Hitti, History of the Arabs. P. 314.
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ترجـم كتـاب «جغرافيـا املعمـور وصفـة
األرض» لبطليمـوس ،وكان هـذا الكتـاب قـد
نقلا رديئًا ،ثم نقلـه ثابت إىل
«نُ ِقـل للكنـدي ً
(((
نقلا جي ًدا»  ،أما كتاب «املجسـطي»
العـريب ً
لبطليمـوس أيضً ـا (الـذي كان قـد تُرجـم قبل
ذلـك غير مـرة) فقـد أصلحـه ثابـت((( ،كما
ترجم كتاب «منا الوس» يف أصول الهندسة(((،
مهما مـن كتـاب املخروطـات
وترجـم جـز ًءا ًّ
(((
لـ«أبـو لونيـوس»  ،وأصلـح ثابـت ترجمـة
إسـحاق بن حنين لكتاب إقليـدس يف «أصول
الهندسـة»((( وهـو الكتاب الـذي كان الحجاج
بـن مطـر قـد نقلـه نقلَين :أحدهما يعـرف
بالهـاروين؛ والثـاين يعـرف باملأمـوين ،كام أرشنا
سـابقًا ،وهـذه مجـرد أمثلـة لجهـود ثابت بن
قـرة يف الرتجمـة وإصلاح الرتجامت السـابقة.
وال شــكَّ أنَّ مــا ترجمــه ثابــت بــن قــرة
مــن ال ـراث اليونــاين أو قــام بإصالحــه
مــن الرتجــات الســابقة= كان خطــو ًة
شاســعة يف هــذا امليــدان ،ازدادت بهــا
حركــة الرتجمــة ث ـرا ًء وغنــى.

.

وقـــد اســـتمرت املدرســـة الحرانيـــة بعـــد
وفـــاة رائدهـــا ثابـــت بـــن قـــرة ُم َمثَّلـــ ًة يف
((( «الفهرست»( ،ص.)375 /
((( «أخبار الحكامء»( ،ص.)69 /
((( «الفهرست»( ،ص.)374 /
((( املصدر نفسه( ،ص ،)373 /و«أخبار الحكامء»( ،ص.)45 /
((( «الفهرست»( ،ص.)371 /
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أبنائــه وتالميــذه ،ويــأيت عــى رأســهم :ســنان
ب ــن ثاب ــت ب ــن ق ــرة ال ــذي اعتن ــق اإلس ــام
وتـــويف ســـنة (331هـــ)((( ،وكان التأليـــف
مـــا
أغلـــب عليـــه مـــن الرتجمـــة ،وكان َّ
ترجمـــه إىل العربيـــة «نواميـــس هرمـــس»،
وقـــام بإصـــاح بعـــض الرتجـــات ،ومنهـــا
كتــاب أفالطــون يف أصــول الهندســة((( ،وكان
م ــن أبن ــاء س ــنان :ثاب ــت ،وإبراهي ــم؛ وكان ــا
م ــن العل ــاء البارع ــن يف العل ــوم الحكمي ــة
والطبيـــة ،ولكـــن مصادرنـــا ال تحدثنـــا
عـــن جهـــد بـــارز قامـــا بـــه يف الرتجمـــة،
والواض ــح أ َّن معظ ــم كن ــوز الــراث اليون ــاين
كان ــت ق ــد ترجم ــت أو روجع ــت ونُ ِّق َح ــت
بحل ــول ذل ــك الوق ــت ،ف ــكاد دور املدرس ــة
الحرانيــة بعــد ذلــك يقتــر عــى التأليــف،
وخصوصـــا يف علـــم الفلـــك ،والجديـــر
ً
باإلش ــارة هن ــا أ َّن واحــ ًدا م ــن أب ــرز عل ــاء
الفل ــك يف اإلس ــام ينتم ــي إىل تل ــك املدرس ــة
الحرانيـــة وهـــو :الب َّتـــاين (أبـــو عبـــد اللـــه
محمــد بــن جابــر) املتــوىف ســنة (317هـــ)(((.
فهــذه هــي أهــم مظاهــر التطــور الهائــل
الــذي شــهدته حركــة الرتجمــة مــن ال ـراث
اليونــاين خــال عرصهــا الذهبــي ،وميكننا هنا
أن نضــع ح ـ ًّدا تقريبيًّــا لنهايــة هــذا العــر
((( «أخبار الحكامء»( ،ص.)130 /
((( املصدر نفسه( ،ص.)133 /
((( «الفهرســت»( ،ص ،)389،390 /و«طبقــات األمــم» لصاعــد بــن
أحمــد األندلــي( ،ص.)88 ،87 /
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الذهبــي هــو أواخــر القــرن الثالــث الهجــري
(التاســع امليــادي)؛ أي خــال الســنوات
القليلــة التــي أعقبــت وفــاة ثابــت بــن قــرة؛
لقــد كان ثابــت آخــ َر املرتجمــن العباقــرة،
وعندمــا تُــويف كانــت أه ـ ُّم مصــادر الثقافــة
اإلغريقيــة قــد تُرجمــت إىل اللغــة العربيــة،
ومــع ذلــك فــإ َّن حركــة الرتجمــة لـــم تتوقــف
متا ًمــا خــال القــرن الرابــع الهجــري (العــارش
امليــادي)؛ فــاذا كانت مالمحهــا واتجاهاتها؟
هــذا مــا ســوف نتحــدث عنــه يف الصفحــات
القليلــة التاليــة.
* رابعا -الترجمة في دورها األخير:

ميكــن القــول إ َّن القــرن الرابــع الهجــري
(العــارش امليــادي) شــهد وضــع اللمســات
النهائيــة يف حركــة الرتجمــة ،وأول مــا نالحظــه
يف هــذا الســياق أ َّن االهتامم الرســمي العظيم
الــذي شــهدته حركــة الرتجمــة مــن الخلفــاء
يف أدوارهــا األوىل لـــم يَ ُعــد لــه الوجود نفســه
اآلن ،وبــدأ ينتقــل هــذا االهتــام الرســمي
عــى نطــاق أقــل كثــ ًرا -إىل أمــراء بعــضالدويــات التــي نشــأت يف ظــل الخالفــة
العباســية؛ فلــم تظفــر الرتجمة عىل املســتوى
الرســمي مبثــل االهتــام الــذي ظفــرت بــه
عــى يــد أيب جعفــر املنصــور أو هــارون
الرشــيد أو املأمــون أو املتــوكل أو املعتضــد.
وتجـدر اإلشـارة هنـا -بصفـة خاصـة -إىل
بلاط سـيف الدولـة الحمـداين (املتـوىف سـنة

356هــ= 967م) ،وعضـد الدولـة البويهـي
(املتـوىف سـنة 372هــ = 983م)؛ فقـد ُعـر َِف
كل منهما تشـجيعه للعلـم واحتفالـه
عـن ٍّ
مجلسـه
بالعلماء ،أما سـيف الدولة فقد ضم ُ
نخبـ ًة مـن العلماء واملفكريـن ،ومـن أبرزهم
أبـو نصر الفـارايب((( الـذي اسـتوعب التراث
اليونـاين اسـتيعابًا ال نظير له ،ورشحـه وق َّدمه
للنـاس ،وخاصـة أعمال أرسـطو ،وال شـك أن
سـيف الدولـة -من خلال مجالسـه العلمية-
وقـف على هـذا التراث وقـ َّدره ،وتذكـر
بعـض مصادرنـا أ َّن «عيسى النفيسي» كان
مـن بين أطبـاء سـيف الدولـة ،وكان منهـم
مـن يعطيـه األمير رزقين ألجـل تعاطيـه
علمين ،ومـن يعطيـه ثالثـة أرزاق لتعاطيـه
ثالثـة علـوم ،وكان «عيسى هـذا يأخـذ ثالثـة
أرزاق :رزقًـا للنقـل مـن الرسيـاين إىل العـريب،
ورزقين آخريـن بسـبب علمين آخريـن»(((.
وهــذا الــذي كان ينقلــه عيــى مــن
الرسيانيــة كان تراث ًــا يونان ًّيــا ســبق نقلــه
إىل الرسيانيــة يف بعــض مراكــز الثقافــة
اليونانيــة املختلفــة التــي دخلــت تحــت
رايــة الدولــة اإلســامية كــا أرشنــا ســابقًا.
وأمــا عضــد الدولــة فلــم يكــن أقــل تشــجي ًعا
للعلــم واحتفــالً بالعلــاء مــن ســيف
الدولــة ،وقــد كان مــن حاشــيته أحــد أطبــاء
أرسة بختيشــوع الشــهرية؛ تلــك األرسة التــي
((( «أخبار الحكامء»( ،ص.)183 /
((( املصدر نفسه( ،ص.)166 /
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كانــت أصــدق ممثــل للطــب اليونــاين يف
دولــة الخالفــة؛ وهــذا الطبيــب هــو :جربائيــل
بــن عبيــد اللــه بــن بختيشــوع((( ،وكان
رجــال مــن أمثــال :عــي بــن
ً
بالطــه يضــم
أحمــد األنطــايك الــذي «كان مشــاركًا يف علوم
األوائــل مشــاركة جميلــة» ،ومــن تصانيفــه
كتــاب تفســر األرمتاطيقــي وكتــاب رشح
إقليــدس((( وكان مــن بــن أطباء عضــد الدولة
طبيــب يقــال لــه «نظيــف الرومــي» ،وكان
«عامل ًــا بالنقــل مــن اليونــاين إىل العــريب»(((.
ولكـن املؤسـف حقًـا أ َّن مصادرنـا ال تقـدم لنا
مـادة وافيـة عـن الرتجمة مـن التراث اليوناين
يف الدول التي قامت يف ظل الخالفة العباسـية
يف القـرن الرابـع الهجـري (العـارش امليلادي).
ولكــن املؤســف حقًــا أنَّ مصادرنــا ال
تقــدم لنــا مــادة وافيــة عــن الرتجمة من
الـراث اليونــاين يف الــدول التــي قامــت
يف ظــل الخالفــة العباســية يف القــرن
الرابــع الهجــري (العــارش امليــادي).

.

عــى أ َّن حديثنــا عــن الرتجمــة يف دورهــا
األخــر ال ميكــن أن يكتمــل دون أن نتنــاول
مدرســة ظهــرت يف هــذه املرحلــة ،وكان لهــا
إســهامها الــذي ال ينكــر يف حركــة الرتجمــة
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مــن الــراث اليونــاين؛ وتلــك هــي مدرســة
اليعاقبــة ،وهــم الذيــن يعرفــون أيضً ــا باســم
«املونوفيســيتيني» أي القائلــن بالطبيعــة
الواحــدة يف الســيد املســيح ،وأبــرز أعــام
هــذه املدرســة :أبــو زكريــاء يحيــى بــن
عــدي (املتــوىف ببغــداد ســنة 363هـــ =
973م)((( ،وأبــو عــي عيــى بــن إســحاق بــن
ُز ْرعــة (املتــوىف ســنة 398هـــ = 1008م)(((.
كان االتجــاه الغالــب لــدى املدرســة
اليعقوبيــة هــو ترجمــة الكتــب الفلســفية
واملنطقيــة ،وخاصــة مــن بــن أعامل أرســطو،
رغــم أنهــا تناولــت بعــض املجــاالت األخــرى
وأهمهــا الطــب ،ويبــدو هــذا االتجــاه واض ًحــا
بوجــه أخــص لــدى يحيــى بــن عــدي ،ولعــل
ذلــك راجــع إىل أ َّن يحيــى تتلمــذ عــى أيب
بــر متــى بــن يونــس (تــويف 328هـــ =
940م) الــذي انتهــت إليــه رئاســة املنطقيــن
يف عــره كــا يقــول ابــن النديــم((( ،وقــد
نقــل متــى بــن يونــس إىل العربيــة كتــاب
«الربهــان» أو «التحليــات» ألرســطو ،وهــو
مــا يعــرف بـ«أنالوطيقــا الثــاين» ،وذلــك عــن
الرتجمــة الرسيانيــة لحنــن بــن إســحاق ،كــا
نقــل كتــاب «الشــعر» ألرســطو أيضً ــا((( ،وقــد
ســار التلميــذ عــى هــدي أســتاذه ،فــكان
((( «أخبار الحكامء»( ،ص.)238 /

((( املصــدر نفســه( ،ص ،103 /ومــا بعدهــا) ،و«طبقــات األطبــاء»،
البــن أيب أُ َصيبعــة ،73 /2( ،ومــا بعدهــا).

((( املصدر نفسه( ،ص.)164 /

((( «أخبار الحكامء»( ،ص.)157 /

((( «الفهرست»( ،ص.)368 /

((( املصدر نفسه( ،ص ،)221 /و«طبقات األطباء».)232 /2( ،

((( «تاريخ األدب العريب» ،لربوكلامن.)120 /4( ،
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أحــد الذيــن ترجمــوا كتــاب سوفســطيقا
(املغاطــات) ألرســطو؛ وترجــم ألرســطو
أيضً ــا كتــاب طوبيقــا (الجــدل) عــن نســخة
رسيانيــة أع َّدهــا إســحاق بــن حنــن(((،
واشــرك يف ترجمــة بعــض مقــاالت كتــاب
الســاع الطبيعــي ألرســطو عــن الرسيانيــة،
وأصلــح بعــض املقــاالت((( ،وهنــاك ترجــات
أخــرى قــام بهــا يحيــى بــن عــدي لكتــب
أرســطو ،كــا أصلــح بعــض الرتجــات(((،
وترجــم بعــض رشوح جالينــوس(((.
أمــا عيىس بن إســحاق بــن زُرعــة فيصفه ابن
النديــم بأنــه «أحــد املتقدمني يف علــم املنطق
وعلــوم الفلســفة ،وال َّنقَلــة املج ِّوديــن»(((،
وأكــر تصنيفاتــه تعليقــات ورشوح
واختصــارات لكتــب أرســطو((( ،ولكــن لــه مع
ذلــك بعــض الرتجــات املهمــة ،ويــأيت عــى
رأســها كتــاب :منافــع أعضــاء جســم اإلنســان
(((
بتفســر يحيــى النحــوي اإلســكندراين
لجالينــوس؛ وخمــس مقــاالت مــن كتــاب
نيوقــــاس يف فلســــفة أرســــطاليس(((.
((( «الفهرست»( ،ص ،)349 /و«أخبار الحكامء»( ،ص.)28 /
((( «الفهرست»( ،ص ،)350 /و«أخبار الحكامء»( ،ص.)29 /
((( «الفهرست»( ،ص.)352 ،351 /
((( «تاريخ األدب العريب» ،لربوكلامن.)121 /4( ،

ويج ــدر بن ــا -قب ــل أن ننه ــي حديثن ــا ع ــن
تل ــك املدرس ــة -أن نش ــر إىل أح ــد التالمي ــذ
البارزيـــن ليحيـــى بـــن عـــدي ،وهـــو أبـــو
الخ ــر الحس ــن ب ــن س ــوار املع ــروف باب ــن
الخـ َّـار((( ،والبــن الخــار عــدد مــن الكتــب
معظمهـــا يف الفلســـفة واملنطـــق ،وبعضهـــا
يف الطـــب والطبيعيـــات؛ ولكنـــه نقـــل
ف ــوق ذل ــك -إىل العربي ــة ع ــن الرسياني ــةعـــد ًدا مـــن كتـــب الـــراث اليونـــاين ،ومـــن
أهمه ــا كت ــاب اآلث ــار العلوي ــة ألرس ــطو(.((1
انتهـــى عـــر الرتجمـــة بنهايـــة القـــرن
الراب ــع الهج ــري تقري ًب ــا (الع ــارش املي ــادي)،
وكانـــت مدرســـة اليعاقبـــة آخـــر املـــدارس
األساســـية لرتجمـــة الـــراث اليونـــاين،
ولك ــن لـ ــم يك ــن أمامه ــا الكث ــر لتنج ــزه؛
ولهـــذا كانـــت محـــدود ًة يف تأثريهـــا.
ويجــدر بنــا -قبــل أن ننهــي حديثنــا عن
تلك املدرســة -أن نشــر إىل أحد التالميذ
البارزيــن ليحيــى بــن عــدي ،وهــو أبــو
الخــر الحســن بــن ســوار املعــروف
بابــن الخـ َّـار ،والبــن الخــار عــدد مــن
الكتــب معظمهــا يف الفلســفة واملنطــق،
وبعضهــا يف الطــب والطبيعيــات.

.

((( «الفهرست»( ،ص.)369 /
((( املصدر نفسه( ،ص.)370 /
((( املصــدر نفســه والصفحــة نفســها ،و«تاريــخ األدب العــريب»،
لربوكلــان.)123 /4( ،
((( «الفهرست»( ،ص.)370 /

((( املصدر نفسه والصفحة نفسها.
( ((1املصــدر نفســه والصفحــة نفســها ،وملزيــد مــن التفاصيــل حــول
الخــار وأعاملــه راجــع« :طبقــات األطبــاء» البــن أيب
ابــن
ّ
أُ َصيبعــة.)364 -362 /2( ،
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وقـــد بـــدأت مثـــار عـــر الرتجمـــة تظهـــر
بوض ــوح حت ــى قب ــل نهاي ــة الق ــرن الراب ــع
الهجـــري؛ بـــل ميكـــن القـــول إن بواكريهـــا
ظهـــرت منـــذ القـــرن الثالـــث الهجـــري
(التاســـع امليـــادي) ممثَّلـــ ًة يف يعقـــوب
بـــن إســـحاق الكنـــدي فيلســـوف العـــرب،
وشـــهدت العقـــود األوىل مـــن القـــرن
الراب ــع الهج ــري (الع ــارش املي ــادي) أعظ ــم
إبداعـــات العالِ َمـــن الكبرييـــن أيب بكـــر
محمـــد بـــن زكريـــا الـــرازي ،وأيب نـــر
الفـــارايب يف الطـــب والفلســـفة ،ثـــم تـــواىل
ظه ــور العل ــاء املبدع ــن بع ــد ذل ــك؛ مث ــل:
ابــن ســينا ،والحســن بــن الهيثــم ،والبــروين،
واب ــن رش ــد ،وغريه ــم ،وكل ه ــؤالء هضم ــوا
الــراث األجنب ــي ال ــذي هيَّــأَه له ــم ع ــر
الرتجم ــة ،ث ــم أضاف ــوا إلي ــه م ــن قرائحه ــم
وثقافته ــم ،فق َّدم ــوا فكــ ًرا جديــ ًدا ظه ــرت
فيـــه كل مالمـــح األصالـــة واالبتـــكار.
مالحظات ختامية:

بعــد هــذا االســتعراض لعــر الرتجمــة،
منــذ بداياتــه األوىل حتــى نهايتــه ،ميكننــا أن
نخــرج باملالحظــات األساســية التاليــة:
 ًأول :رغــم مــا شــاب الــدور األول للرتجمــة
وهـــو دور النشـــأة (يف عـــر املنصـــوروخليفتي ــه) -م ــن أَ ْو ُج ــه القص ــور فق ــد كان
ل ــه الفض ــل األول يف وض ــع حج ــر األس ــاس
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ملرحلـــة منـــو الرتجمـــة واتســـاعها ،ثـــم
بلوغهـــا إىل العـــر الذهبـــي بعـــد ذلـــك؛
لق ــد فتح ــت الرتجم ــة يف دوره ــا األول أم ــام
املجتم ــع اإلس ــامي مناف ـ َذ ثقاف ــات جدي ــدة
أغرته ــم بالتطل ــع إىل املزي ــد؛ فكان ــت ه ــذه
خط ــوة رضوري ــة ل ــكل الخط ــوات التالي ــة.
 ثان ًيـــا :ميثـــل عـــر هـــارون الرشـــيدمرحلـــة انتقاليـــة أخـــذت حركـــ ُة الرتجمـــة
ـب لتدخ ــل ط ــو ًرا جديــ ًدا م ــن
فيه ــا تتأ َّه ـ ُ
العظمـــة واالزدهـــار ،ولقـــد قـــام بيـــت
الحكمــة الــذي وضــع نواتــه هــارون الرشــيد
بـــدور جليـــل يف إعـــداد حركـــة الرتجمـــة
للقف ــزة الهائل ــة الت ــي حققته ــا من ــذ ع ــر
ـــت إليـــه مخطوطـــاتٌ
املأمـــون؛ فقـــد ُجلِبَ ْ
جديـــدة قيمـــة ،شَ ـــكَّل الـــراثُ اليونـــاين
معظ َمه ــا ،ك ــا ضــ َّم ع ــد ًدا م ــن املرتجم ــن
الذيــن أصبحــوا أكــر وع ًيــا بأصــول الرتجمــة؛
وعـــى رأســـهم :يوحنـــا بـــن ماســـويه.
 ثالثًـــا :ميثـــل القـــرن الثالـــث الهجـــري(التاســـع امليـــادي) العـــر الذهبـــي
للرتجمـــة؛ فقـــد ظهـــرت فيـــه أعظـــم
مـــدارس الرتجمـــة عـــى اإلطـــاق ،وهـــي
مدرســـة حنـــن بـــن إســـحاق ،كـــا تطـــور
بي ــت الحكم ــة في ــه إىل مؤسس ــة جامع ــة،
كان ــت للرتجم ــة فيه ــا إدارة خاص ــة ،أرس ــت
أصوله ــا وجعل ــت منه ــا ف ًّن ــا محك ـ ًـا دقي ًق ــا،
ولقـــد ُروجِعـــت يف هـــذا العـــر معظـــم
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الرتجـــات الســـابقة وتـــم إصالحهـــا أو
إعـــادة ترجمتهـــا ،بـــل إ َّن املرتجـــم نفســـه
كان يراج ــع أحيانً ــا م ــا ق ــام ه ــو برتجمت ــه
ح ــن ي ــرى داع ًي ــا لذل ــك ،وم ــن ذل ــك م ــا
فعل ــه إس ــحاق ب ــن حن ــن بع ــد أن ترج ــم
كتـــاب «النفـــس» ألرســـطو إىل العربيـــة،
ـت ه ــذا الكت ــاب إىل
يق ــول إس ــحاق« :نقل ـ ُ
العربيـــة مـــن نســـخة رديئـــة ،فلـــا كان
بع ــد ثالث ــن س ــنة وج ــدت نس ــخ ًة يف نهاي ــة
ـت به ــا النق ــل األول وه ــو
الج ــودة ،فقابل ـ ُ
(((
رشح ثامســطيوس»  ،ويف هــذا العــر أيضً ــا
تدف ــق املزي ــد م ــن املخطوط ــات اليوناني ــة
إىل بيـــت الحكمـــة وتعـــددت مصـــادر
الحصــول عليهــا ،و َح ِظ َيــت الرتجمــة برعاي ـ ٍة
واســـعة عـــى املســـتوى غـــر الرســـمي إىل
جان ــب املس ــتوى الرس ــمي ،واتس ــع نط ــاق
الرتجـــات فأصبحـــت تغطـــي تقري ًبـــا كل
جوانـــب النشـــاط العقـــي اليونـــاين ،وقـــد
كانـــت كل هـــذه العوامـــل وراء ظهـــور
مـــا نســـميه بالعـــر الذهبـــي للرتجمـــة.
 راب ًعـــا :شـــهد القـــرن الرابـــع الهجـــري(العـــارش امليـــادي) ظهـــور الـــدور األخـــر
للرتجمـــة ،وقـــد أســـهمت بعـــض الـــدول
الت ــي قام ــت يف ظ ــل الخالف ــة العباس ــية يف
تلـــك الفـــرة بنصيـــب يف حركـــة الرتجمـــة،
وق ــد ظه ــر ذل ــك واض ًح ــا يف إم ــارة س ــيف
((( «الفهرست» البن النديم( ،ص.)352 /

الدولــة الحمــداين ،وعضــد الدولــة البويهــي.
كـــا ظهـــرت يف هـــذه املرحلـــة آخـــر
م ــدارس الرتجم ــة وه ــي مدرس ــة اليعاقب ــة
التـــي تركـــزت معظـــم ترجامتهـــا حـــول
أعـــال أرســـطو وخاصـــة يف املنطـــق،
وقدمـــت أيضً ـــا -عـــى نطـــاق أضيـــق-
بعـــض الرتجـــات الطبيـــة والفلســـفية،
وراجع ــت بع ــض الرتج ــات ،ولك ــن مدرس ــة
مـــا
اليعاقبـــة لــــم تجـــد أمامهـــا الكثـــر َّ
يســـتحق اإلنجـــاز؛ ألن عـــر الرتجمـــة
الذهبـــي كان قـــد قـــام مبعظـــم املهمـــة.
خامســـا :نالحـــظ أن الذيـــن نهضـــوا
ً
بالعـــبء األكـــر يف حركـــة الرتجمـــة مـــن
الــراث اليون ــاين كان ــوا م ــن غ ــر املس ــلمني،
ويـــأيت عـــى رأســـهم النســـاطرة ،والصابئـــة
الحرانيــون ،واليعاقبــة ،بــل إ َّن اليهــود قامــوا
ب ــدور أيضً ــا يف تل ــك الحرك ــة؛ إ َّن ه ــذا كل ــه
يـــؤدي بنـــا إىل نتيجـــة ال يخطئهـــا الناظـــر
وهـــي أن الحضـــارة اإلســـامية ال ترفـــض
الذي ــن يختلف ــون معه ــا يف العقي ــدة واآلراء،
ب ــل إنه ــا تتقبله ــم وتفس ــح له ــم مكانً ــا يف
رحابه ــا ،وال تض ــع م ــن اخت ــاف العقي ــدة
قيـــو ًدا عـــى التعامـــل معهـــم ،والقيـــام
بحقوقهـــم ،واالســـتفادة مـــن منجزاتهـــم،
حيـــث يـــروي املؤرخـــون أ َّن املنصـــور
عـــرض اإلســـام عـــى طبيبـــه جورجيســـن
بختيش ــوع ،فق ــال ل ــه بختيش ــوع« :رضي ــت
حيــث آبــايئ يف الجنــة أو يف النــار» ،فضحــك
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املنص ــور((( ،والح ــق أن الحض ــارة اإلس ــامية
صه ــرت ه ــؤالء جمي ًع ــا يف بوتقته ــا ألنه ــم
عاش ــوا يف ظله ــا وتنفس ــوا هواءه ــا ونعم ــوا
برعايتهــا ،فهــم يف النهايــة نتاجهــا وإن كانــوا
ع ــى غ ــر اإلس ــام.
سادســـا :ومـــا نالحظـــه ونســـتخلصه
 ًأيضً ـــا (وهـــو مرتبـــط مبـــا قلنـــاه اآلن) أ َّن
الحض ــارة اإلس ــامية حض ــارة واثق ــة ،تفت ــح
منافذه ــا لله ــواء الخارج ــي دون أن تخ ــى
ـال؛ فه ــي قامئ ــة ع ــى مب ــدأ الت ــاس
اعت ـ ً
الحكمـــة حيـــث ُوجِـــدت ولـــو يف الصـــن،
ـب
وأخذه ــا ول ــو م ــن ف ــم كاف ــر ،لق ــد أك ـ َّ
املســـلمون عـــى فكـــر أفالطـــون وأرســـطو
وغريهـــا مـــن مفكـــري اإلغريـــق ،ومل
متنعه ــم وثني ــة ه ــؤالء م ــن الت ــاس املفي ــد
م ــن أقواله ــم وتجاربه ــم ،وكان ــوا يف الوق ــت
نفس ــه يس ــتبعدون م ــا يتص ــادم م ــن أص ــول
عقيدته ــم؛ ويف ه ــذا يتج ــى أح ــد الجوان ــب
الب ــارزة لعبقري ــة الحض ــارة اإلس ــامية الت ــي
تأخـــذ مـــن اآلخريـــن مـــا شـــاءت دون
أن تفقـــد هويتهـــا أو تـــذوب يف هـــؤالء
اآلخري ــن؛ إ َّن حرك ــة الرتجم ــة الت ــي ألقين ــا
عليهــا بعــض الضــوء يف الصفحــات الســابقة
درس ــا ناف ًع ــا للمجتمع ــات
ميك ــن أن تقــ ِّدم ً
اإلســـامية املعـــارصة التـــي ال تحـــذو
((( «أخبــار الحكــاء» ،البــن القفطــي( ،ص ،)111 /وانظــر أيضً ــا:
«طبقــات األطبــاء» البــن أيب أصيبعــة ،)40 /2( ،مــع اختــاف
طفيــف يف العبــارة.
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حـــذو أســـافها يف االطـــاع عـــى منجـــزات
الحض ــارات األخ ــرى واس ــتيعاب إبداعاته ــا.
 ســاب ًعا :كانــت حركــة الرتجمــة مصــدر ثـرا ٍءوغ ًن ــى للغ ــة العربي ــة الت ــي برهن ــت م ــن
خ ــال ه ــذه التجرب ــة الخصب ــة ع ــى أنه ــا
لغــ ٌة حي ــة متج ــددة ،ق ــادرة ع ــى احت ــواء
كل فن ــون العل ــم واملعرف ــة؛ لق ــد اس ــتطاع
املرتجمـــون أن يط ِّوعـــوا اللغـــة العربيـــة
للتعبـــر عـــن أدق املعـــاين الفلســـفية
والعلمي ــة ،فتط ــورت مفرداته ــا وتركيباته ــا،
وأخــذت تتقــدم إىل مركــز الصــدارة العامليــة
الــذي اســتطاعت الوصــول إليــه بعــد قليــل،
والح ـ ُّـق أ َّن تأث ــر حرك ــة الرتجم ــة يف تط ــور
اللغــة العربيــة موضــو ٌع جديــر بــأن يحظــى
باهت ــام عل ــاء اللغ ــة ال ــذي يس ــتطيعون
أن يُخرجـــوا فيـــه أبحاث ًـــا عاليـــة القيمـــة.
 ثام ًنـــا :الحظنا ونحن نرصـــد تطور حركةالرتجمـــة أ َّن هـــذه الحركة اســـتطاعت أن
تشـــد اهتـــام املجتمـــع كلـــه ،إىل الحد
الذي جعـــل بعض األرس واألفـــراد القادرين
يســـهمون بـــدور بـــارز يف رعايـــة هـــذه
الحركـــة ،إىل جانب الـــدور الرســـمي ،إ َّن
موقـــف يدعو إىل اإلعجـــاب والتنويه،
هذا
ٌ
ويســـتحق أن يوضع منوذ ًجـــا أمام الكثريين
من أثريـــاء العامل اإلســـامي املعارص ،الذين
ينفقـــون أموالهـــم فيـــا ال ينفـــع الناس!

