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توطئة

راقية أمة لكل أنَّ وجد وأرسارها أخبارها عىل ووقف والحديثة، القديمة التواريخ طالع َمن
«العرص لقب املذكور العرص عىل املؤرخون وأطلق مجدها، كوكب فيه تألَّق زاهيًا عًرصا
الذهبية العصور أكثر واشتهر األمة. تلك عصور سائر عن وتمييًزا له تعريًفا الذهبي»؛

والعظمة. الفالح ذَُرى أعىل إىل بأممهم نهضوا الذين امللوك بأسماء
دون الذهبي» العرب «عرص عن النقاب بكشف البحث هذا يف عنايتي حرصُت وقد
ما ذلك شتى، نواٍح من عليها وامتاز فاقها ألنه األمم؛ بقية عند الذهبية العصور سائر
ومآثرهم العرب مفاخر بعض إىل فيها أملعت التي املخترصة النبذة هذه وضع إىل دعاني
تواريخ يف عليه الوقوف يل تسنى مما ِعدٍّ من برض إال البحث هذا وليس عزهم. أيام يف
عربي غري أو عربي كاتب يطرقه لم مبتكر موضوع وهو السعيدة، الذهبية الحقبة تلك
املجيب السميع إنه النقد؛ وأرباب البحث أهل برىض عميل يفوز أن فأرجو اليوم. قبل

أنيب. وإليه





الذهبي عرصالعرب

التاريخ يف الذهبية العصور أشهر (1)

وهي: ذكرها، الَكتَبة خلَّد التي الذهبية العصور أشهر أسماء ييل ما يف ندوِّن أن لنا يطيب
قيرص(٦٣ق.م–١٤م) أوغسطس وعرص اليونان، عند (٤٩٩–٤٢٩ق.م) عرصبريكليس
رشملان أي الكبري كرلس وعرص الفرس، عند (٥٣١–٥٧٩م) وعرصكرسى الرومان، عند
العرب، عند (٧٨٦–٨٣٣) املأمون وابنه الرشيد وعرص املغرب، إمرباطور (٧٦٨–٨١٤)
رشلكان أعني الخامس، كرلس وعرص رومية، بابا (١٥١٣–١٥٢١) العارش الون وعرص
وعرص إنكلرتا، يف (١٥٥٨–١٦٠٢) اليصابات امللكة وعرص إسبانيا، يف (١٥١٦–١٥٥٥)
(١٧١٧–١٧٨٠) ترييز ماري وعرص فرنسا، يف (١٦٤٣–١٧١٥) عرش الرابع لويس
الثانية كاترينا وعرص بروسيا، يف (١٧١٢–١٧٨٦) الكبري فريدريك وعرص النمسا، يف

روسيا. يف (١٧٢٩–١٧٩٦)
،(١٥٩٨–١٦٣٥) الثاني املعني الدين فخر األمري عرص العصور تلك إىل نضيف
الكبري عيل محمد وعرص لبنان، يف (١٧٨٨–١٨٤٠) الكبري بشري األمري وعرص
املذكورة العصور جميع تفردت وقد إلخ. مرص، يف املالكة األرسة جد (١٨٠٥–١٨٤٨)
وإقراًرا لها تخليًدا الذهبي»؛ «العرص اسم منها كل عىل يُطَلق أن جعلت خاصة بمزايا

ذويها. بفضل
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الذهبي العرصالعربي فجر (2)

الرشيد هارون عهد منذ الزاهر فجرها تبلَّج ميمونٌة حقبٌة الذهبي العرب بعرص مرادنا
حتى بغداد سماء من أشعتها وانبثقت (١٧٠–٢١٨ه/٧٨٦–٨٣٣م)، املأمون وابنه
إىل اآلسيوية القارة يف والفرات دجلة وادي من جمعاء: العربية األقطار يف انبسطت
القارة يف وصقلية األندلس ديار إىل اإلفريقية القارة يف األقىص واملغرب النيل وادي
اكتمال أيام الرومان دولة تحاكي الحقبة تلك يف العباسية الخالفة فأصبحت األوروبية،

شملها.1 واجتماع عزها
يستوون الرسمية يفحفالتهم كانوا أنهم الباذخ العباسينيوعزهم عظمة مظاهر ومن
حون ويتوشَّ سوداء، بعمامة يتعممون وكانوا أذرع، سبعة نحو األرض يعلو عرش عىل

ذهبي.2 صولجان عىل بيمينهم ويقبضون أسود برداء
العربية لغتهم جعلوا حتى األمصار، من دوَّخوه ما يف للعرب السؤدد استتب إن وما
من بدًال بها يتخاطبوا أن األنحاء مختلف يف رعاياهم عىل وفرضوا الرسمية الدواوين لغة
وما وسوريا العراق يف والرسيانية فارس، بالد يف كالفارسية ذاك حني الشائعة اللغات
العلمية املعاهد ويف الدولة دواوين بعض يف واليونانية مرص، يف والقبطية النهرين، بني

الخاصة. والبيوتات
الثقافة يف وأدركوا األعاجم، بمالبستهم الحضارة إىل البداوة من العرب انتقل هكذا
وال عليها، تغلبوا التي األمم يسرتشدون وراحوا الطوال، الخطى فيه خطوا بعيًدا شأًوا
والبناء الغناء فدرسوا آدابهم، ويتقنوا علومهم ليتلقنوا والرسيان؛ والروم الفرس سيما
واملنطقية الرياضية العلوم ودرسوا الفرس، أمة عىل والسياسة التأنق وحب والنقش
الفالحة درسوا ثم اليونان،3 أو الروم عىل املنزلية والسياسات واإللهية الطبيعية واملعارف

الصابئة. علماء وعىل وملكيني ويعاقبة نساطرة من الرسيان4 عىل والطبابة والفلك

.٤٩ صفحة األندليس: لصاعد األمم: طبقات 1

.٢٣٧ صفحة العربي: البن الرسياني: الدول تاريخ 2
.٩٦ صفحة العربي: بن الفرج ألبي الدول: مخترص تاريخ 3

مجلد وجدي: فريد ملحمد العرشين: القرن معارف ودائرة و٢٣٥، ٦٢ صفحة الدول: مخترص تاريخ 4

.٦٦-٦٧ صفحة ٨
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وعرضها، البالد طول يف وانترشت العباسيني، الخلفاء بفضل العربية اللغة سادت
والرسيان رشًقا والفرس غربًا الروم عجز حتى اللغات، سائر عىل السبق قصبة وأحرزت
النهضة أثناء أصبحوا الفرس أن إنكاره إىل سبيل ال ومما تيارها. مصادمة عن شماًال
عىل إال كتاباتهم يف الفاريس الشعر من بيت أو فارسية كلمة إيراد يستصعبون العربية

االستشهاد.5 أو االستطراد سبيل

الذهبي العرصالعربي يف املدارسواملكتبات إنشاء (3)

وما عباراتهم، وانسجمت طباعهم، ت ورقَّ أحوالهم، فارتقت الحضارة؛ لذة العرب تذوق
كتاباتهم، يف األلفاظ وحيش ونبذوا محادثاتهم، يف الغريب استعمال أهملوا أن لبثوا
من صقع كل يف يؤسسون ورشعوا وتصانيفهم، مخاطباتهم يف البليغ بالفصيح واستأثروا
و«مدرسة ببغداد، الحكمة» «بيت فابتنوا فاخرة، غنية ومكتبات عالية مدارس أصقاعهم
الفيلسوف إليه أشار أسلوب عىل بالقاهرة العلم» «دار شادوا ثم باألندلس، طليطلة»

باكون.6
دينار ألف بمائتي ذاك إذ تربَّع العباسية الدولة وزراء أحد أن بالذكر يجدر ومما
دينار. ألف عرش خمسة حول بعد حوًال بنفقاتها وخصص بغداد، يف علمية كلية لعمارة

وبعيدهم. وقريبهم وفقريهم، غنيِّهم بني فرق ال طالب آالف ستة فيها احتشد وقد
كتاتيب إليها وأضيفت والدساكر، املدن يف واملكتبات املدارس انترشت النمط هذا عىل
والعامة. للخاصة والتهذيب التثقيف دواعي فتيرست والجوامع؛ الرتب بجوار تُحىص ال

الذهبي العرصالعربي يف والتأليف الرتجمة إىل الكتَّاب تنشيط (4)

بإنعاش إال الكمال ذروة تبلغ ولن تقوم لن العربية النهضة أن عزِّهم أياَم للخلفاء تجىلَّ
وتراجمٍة مشاهريَ جهابذٍة عن يبحثون فأخذوا جمعاء، األمة طبقات بني وتعميمها الثقافة

األمنية. تلك تحقيق يف وأمانتهم خربتهم إىل يُرَكن ماهرين

.٦١ صفحة ١ جزء ١٣١٣ القاهرة للجاحظ: والتبيني: البيان 5
.٦٧ صفحة ٨ مجلد العرشين: القرن معارف دائرة 6
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وأقايص الروم بالد إىل وبعثوهم واللغات العلوم من متضلعني وفوًدا اصطفوا ثم
العاصمة.7 إىل واستحضارها النفيسة الكتب عن للتنقيب وغريها؛ الهند

هللا عبد السابع الخليفة إىل العباسية الخالفة أفضت «ملا : امللطيُّ الفرج أبو قال
مواضعه، يف العلم طلب عىل فأقبل املنصور؛ جده بدأه ما م تمَّ الرشيد هارون بن املأمون
ما منها إليه فبعثوا الفلسفة، كتب من لديهم بما صلته وسألهم الروم ملوك وداخل
ما غاية عىل له فرتجمت ترجمتها إحكام وكلفهم الرتاجمة مهرة لها فاستجاد حرضهم،

أمكن.»8
تأسيس إىل الخلفاء بادر حتى السالم دار إىل العلمية البعثات تلك رجال عاد إن وما
من رهط الخلفاء أولئك حول فاجتمع والتأليف، الرتجمة عىل العلماء فيها يعكف دواوين
البطريق، بن ويوحنا ماسويه، وابن الرهاوي، وثئوفيل بختيشوع، كآل العلم أساطني
بن وثابت العبادي، إسحق بن حنني والربان شاكر، بن موىس وبني الكندي، ويعقوب

كثريين. وغريهم الصابئ، قرة بن سنان
وسالت والتسويد، والتبييض والتصنيف الرتجمة يف يتبارون العلماء أولئك رشع
طرقوه، إال املعارف أبواب من بابًا يرتكوا لم إنهم حتى التآليف نفائس إنشاء يف أقالمهم
والهندية والعربية والرسيانية والفارسية اليونانية اللغات يف كربى فائدة ذا كتابًا يدعوا فلم

العربية. اللغة إىل نقله وأحكموا صوه ومحَّ درسوه إال
«بيت إىل ووحدانًا ذرافاٍت وأقبلوا العرب فتيان هبَّ العلمية الفورة تلك أثر وعىل
التعليم،9 يف بونهم ويرغِّ القراءة عىل الخلفاء يحرِّضهم العلم معاهد من غريه وإىل الحكمة»،
بعدهم جاء أو عارصهم ملن قدوة خري أصبحوا حتى وتساجلوا وصنفوا وطالعوا فدرسوا

األدب. وروَّاد العلم طالب من
نقل ويف التأليف يف الجهابذة ترغيب عىل يقترصوا لم أنهم فخًرا الخلفاء وحسُب
عربية ترجمات عىل الشديد الحرص حرصوا بل العربية، اللغة إىل األعجمية الكتب
العربي، اللسان إىل تهم بهمَّ تُنقل لم لو ورسيانية والتينية يونانية مؤلفات لنصوص

برؤيتها. نحَظ ولم باسمها سمعنا كثريًة ثمينًة مؤلفاٍت إفناءها الدهر نوائب ألفنتها

سنة بالقاهرة: الرسالة (مجلة حسن: إبراهيم حسن للدكتور املدنية: تقدم يف وأثرها اإلسالمية الفتوح 7
.(٦٤٢ صفحة ٤

.٢٣٥-٢٣٦ صفحة الدول: مخترص تاريخ 8
.٢٣٦ صفحة الدول: مخترص تاريخ 9
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العلماء وتكريم العلم تعزيز يف الخلفاء مبالغة (5)

الخلفاء اسرتسل وتأليفها الكتب وترجمة املخطوطات جمع يف العلماء اسرتسل مثلما
امللك أنحاء جميع يف سوقيهما وروَّجوا كلتيهما، والعمرانية العلمية الحالتني تعزيز يف
العباسية الدولة صدر يف أوَجها العلمية النهضة بلغت ولقد األرجاء. الواسع العربي
اإلسالمية املدائن أم عهدهم يف بغداد جعلوا ألنهم واملأمون؛ والرشيد املنصور بفضل
العواصم سائر ذلك يف شاركتها ثم والشعراء، العلماء ومجتمع الثقافة دائرة وقطب

وغريها. وقرطبة والقريوان والقاهرة كدمشق العربية
العواصم، تلك يف اإلسالم عرش تولَّْوا علماء بخلفاء امتاز الذهبي العرص هذا أن عىل
يتعهدونه نظريهم ملوك كنف يف إال يزهو ولن ينمو لن العلم أن املعرفة حق وعرفوا
تيقنهم األدب أهل تكريم يف املبالغة عىل حملهم وقد أربابه. عىل ويعطفون ويعززونه
نيل إىل عنايتهم رصفوا ألنهم عباده؛ من ونخبته خلقه من هللا صفوة هم العلم أهل أن
الرزق أخالف لهم أدرُّوا عليه بناءً 10… فيه يُرغب ما يف وزهدوا الناطقة، النفس فضائل
املشاكل يف واعتمدوا وساجلوهم، وسامروهم وشاربوهم وآكلوهم وجالسوهم وقرَّبوهم

آرائهم.11 عىل
واألئمة الكتَّاب من قريحة ذي كلُّ الخلفاءَ يقصد اندفع العطف وهذا األريحية تلك إزاء
فشخصوا والنحل، امللل اختالف عىل واملرتجمني واملنجمني واملهندسني واألطباء والشعراء
بكرم وناهيك منصب، عىل الحصول أو منحة أو جائزة بإحراز طمًعا السالم؛ دار إىل
أبوابها، عىل الغرباء وازدحام سكانها، بني الرخاء وانتشار عاصمتهم، وثروة الخلفاء،
أركان عىل املال بيت من الذهب ق تدفُّ ذلك عىل زد والرشاء. للبيع إليها التجار واختالف
ذلك الرفيعة، واآلداب والفنون الصناعات وأرباب األنصار من حولهم لفَّ من وعىل اململكة
العلماء وإجالل العلم تعزيز يف املبالغة إىل بالخلفاء أهابت التي الذرائع أقوى من كان كله

وتكريمهم.
العلماء، عىل وعطفهم الخلفاء مكارم عن برهنت شتى أخباًرا املؤرخون أثبت وقد
٨٢٨م) (املتوىف بختيشوع بن جربائيل طبيبه عىل يتربع كان املأمون الخليفة أن ذلك من

.٢٣٦ صفحة الدول: مخترص تاريخ 10

.٢٢٨ صفحة الدول: مخترص تاريخ 11
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نفسه جربائيل بخط مدوَّنًا وجدوه كما السنوي مجموعها بلغ وقد سخية، نقدية برواتب
عىل الطائلة األموال من به تربَّع بما يكتِف فلم املتوكل؛ الخليفة أما الدنانري.12 من ألوًفا
فخًما قًرصا له خصص بل اإلسالم، تراجمة شيخ ٨٧٦م) (املتوىف إسحق بن ُحنني طبيبه
من يرتجمه ما ِزنََة الذهب من لحنني يزن الخليفة وكان فاخر، برياش زينَّه بالطه تجاه

بِمثل.13 ِمثًال الكتب

العرصالذهبي يف العباسيني مثال واألمويني الفاطميني احتذاء (6)

العباسيني الخلفاء نهج باألندلس األمويون والخلفاء بمرص، الفاطميون الخلفاء انتهج
يف باروهم بل أصقاعهم، يف آدابها وترويج العربية اللغة تعليم عىل يقترصوا فلم ببغداد؛
عنها البحث سبيل يف والِبيض فر الصُّ وأنفقوا مصادرها، من فطلبوها املخطوطات جمع
وافرة، أوقاًفا عليها وحبسوا فاخرة، خزائن ومدنهم حوارضهم يف لها وأنشئوا والتقاطها،
ثم بني، ومذهِّ ومجلدين ومرتجمني اًخا نُسَّ فيها وحشدوا أمناءَ، وقوَّاًما خزنة لها وعينوا
فأفلحوا واجتهاد، بجد العمل إىل فاندفعوا واآلداب املعارف لتحصيل رعاياهم استنهضوا

عظام.14 وفالسفة أعالم علماء منهم ونبغ ونجحوا
تشييد يف ومنافسات الثقافة مضمار يف مسابقات والقاهرة بغداد بني وتواترت
والعامة الخاصة املكتبات إنشاء يكون وكاد املفيدة،15 الكتب اقتناء يف املدارسومضاربات
خال بيت أو قرص فكل واألغنياء، املشايخ وبيوتات األمراء ورصوح امللوك قصور مستلزًما
والخليق محتوياته. وأثمن رياشه أهم من فارًغا خاليًا ُعدَّ صغرى أو كربى مكتبة من
كتب خزانة مساجدها من مسجد كل يضمَّ أن سننها يف أبرمت اإلسالمية الدول أن بالذكر

واالستفادة. للمطالعة وحدب صوب كل من األدباء ها يؤمُّ
يف األقىص واملسجد دمشق، يف األموي الجامع الجوامع: أو املساجد تلك أشهر ومن
الزيتونة وجامع القريوان، يف األعظم والجامع بالقاهرة، األزهر والجامع الرشيف، القدس

إلخ. األرشف، النجف وجامع فاس، يف القرويني وجامع تونس، يف

.١٣٦ صفحة ١ جزء أصيبعة: أبي البن األطباء: طبقات 12

.٩٤ صفحة العظم: بك لجميل الجوهر: عقود 13

.٢٦٤ صفحة ١ مجلد بدمشق: العربي العلمي املجمع محارضات 14

.٢٦٥ صفحة ١ مجلد بدمشق: العربي العلمي املجمع محارضات 15
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النهضة «عرص لقب العرص ذلك عىل يطلقون واملؤرخني الَكتَبَة رأينا إذا غرابة فال
عىل بفضلهم وتنويًها الخلفاء، بجميل إقراًرا الذهبي»؛ العرب «عرص أو الذهبي» العربية

العربية. الحضارة

العرصالذهبي يف الفالحة تعزيز (7)

الذرائع أنجع ومن وسعادتها، البالد عمران إىل الدواعي أقوى من الفالحة أن العرب أدرك
بحثًا يبحثون فراحوا والغالء، والقحط كاملجاعات البرشية األسواء رضوب من إلنقاذها
وأول بعملهم، علمهم يقرنوا كيما الخطري املوضوع ذلك تتناول كتب عن مستمرٍّا دقيًقا
الكلداني، وحشية البن النبطية» «الفالحة كتاب هو القبيل هذا من باسمه سمعوا مؤلَّف
مقدمة يف خلدون ابن وروى العباسية. الخالفة صدر يف العربي اللسان إىل ترجم وقد
املجريطي أحمد بن مسلمة وإن النبطية» «الفالحة كتاب اخترص العوام ابن إن تاريخه:
الرسياني نصه ضاع قد الثمني الكتاب هذا أن خاٍف وغري مسائله.16 من أمهات عنه نقل
العالم وخرس الضياع أيدي لتناولته الرتجمة هذه ولوال العربية، ترجمته وُحِفظت األصيل

فوائده.17
أنهم البلدان من افتتحوه ما يف الزراعة أو الفالحة شئون لتعزيز العرب به ع تذرَّ ومما
ومن األرايض، لري يلزم ما كمياتها من ويوفروا املياه ليحرصوا أسداًدا؛ األنهار عىل ابتنوا
ويعرفوا مياهه غور ليسربوا النيل؛ نهر عىل عديدة مقاييس شيدوا أنهم الجلية مآثرهم
«مقياس وأقدمها املقاييس تلك وأشهر واملزارع، الحقول عىل توزيعها وكيفية كميتها
املأمون الخليفة رممه ثم التنوخّي، زيد بن أسامة للهجرة ٧٦ عام ببنائه أََمَر الروضة»
للهجرة ٢٤٦ سنة ويف جانبه. إىل جامًعا ر وعمَّ للهجرة، ٢١٧ سنة مرص إىل ارتحل يوم
(٢٣٢–٢٤٧ه)، هللا عىل املتوكل عهد يف البرصي السالم عبد بن هللا املقياسعبد إدارة توىل

ولده. يف املقياس عىل الوالية استمرت للهجرة ٢٧٩ عام السالم عبد ابن وفاة وبعد
جانبه ففي الزوردية؛ عربية كتابات أربع رخام عىل املقياس حول نُقشت وقد
َفأَنبَتْنَا بَاَرًكا مُّ َماءً َماءِ السَّ ِمَن ﴿َونَزَّْلنَا الرحيم. الرحمن هللا بسم نصه: ما نُقش الرشقي

و٤٩٧. ٤٩٤ صفحة بريوت: األدبية املطبعة خلدون: ابن مقدمة 16

.٣٩٢ صفحة املأمون» «عرص كتاب 17
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أَنَزْلنَا َفِإذَا َهاِمَدًة اْألَْرَض ﴿َوتََرى الشمايل: الجانب يف ونُقش اْلَحِصيِد﴾، َوَحبَّ َجنَّاٍت ِبِه
﴿أََلْم الغربي: الجانب يف ونُقش بَِهيٍج﴾، َزْوٍج ُكلِّ ِمن َوأَنبَتَْت َوَربَْت اْهتَزَّْت اْلَماءَ َعَليَْها
يف ونُقش َخِبريٌ﴾، َلِطيٌف هللاَ إِنَّ ۗ ًة ُمْخَرضَّ اْألَْرُض َفتُْصِبُح َماءً َماءِ السَّ ِمَن أَنَزَل هللاَ أَنَّ تََر
اْلَوِيلُّ َوُهَو ۚ َرْحَمتَُه َويَنُرشُ َقنَُطوا َما بَْعِد ِمن اْلَغيَْث ُل يُنَزِّ الَِّذي ﴿َوُهَو الجنوبي: الجانب
ومقياس أخميم مقياس منها نذكر أخرى مقاييس النيل نهر عىل وهناك اْلَحِميُد﴾.18

وغريها.19 الصعيد يف بنبودا

العرصالذهبي يف الفلك علم انتشار (8)

واملتخصصني أربابه إىل األمور جالئل يف يرجعون الخلفاء، عند عظيم شأن الفلك لعلم كان
ونبوغهم، ذكائهم عىل دلت عدد، لها يحىص ال كتبًا بدورهم العلماء أولئك وضع وقد به.
رشًقا الكتب خزائن بها وزينوا السلف، عليها حرص جمة مخطوطات الكتب تلك ومن

وغربًا.
يدل كما الفلك علم يف األمم جميع سبقوا «الكلدان» أن املخطوطات تلك من ويؤخذ
وعن وأصدقها،20 التواريخ أقدم قررته وكما النجوم»، «رصد أي السامي اسمهم عليهم

فالعرب. فالرومان فاليونان الفرس أخذ الكلدان
اإلسالمية بالعبادات ارتباطه الفلك بعلم ا خاصٍّ اعتناءً االعتناء إىل العرب اضطر ومما
القبلة، أو الكعبة نحو تالوتها حني واالتجاه الخمس، الصلوات أوقات كتنظيم وعاداتها
ويف الخلفاء حمل كله ذلك وسلخه.21 ومحاقه رمضان هالل غرة يف والفطر وفرضالصوم
آرائهم.22 عىل والتعويل واستشارتهم الفلكيني تقريب عىل املنصور جعفر أبو مقدمتهم

اإلسالمي. امللك أنحاء يف ملهمتهم تسهيًال الفلكية؛ املراصد أنشئوا ثم

.٣٤٠ صفحة ١ جزء خلكان البن األعيان: وفيات 18

.١٧٤ صفحة ١ جزء زيدان: لجرجي الحديث: مرص تاريخ 19
الثاني. اإلصحاح دانيال: نبوءة املقدس: الكتاب 20

.٢٢٩ صفحة الفلك: علم تاريخ 21

.١٤٣ صفحة الفلك: علم تاريخ 22
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سمرقند، مرصد الذهبي: العرص يف العرب أنشأها التي الفلكية املراصد وأشهر
بتوايل تحول وقد دمشق، بجوار قاسيون جبل ومرصد بغداد، بقرب «شماسية» ومرصد

بالنار.23 للتخاطب منارة إىل الزمان
هللا عبد أبو الكواكب فيه رصد الفرات ساحل عىل الرقة يف مرصًدا الخلفاء وابتنى
عام وتويف (٢٦٤–٣٠٦ه) سنة أربعني مدة البتاني24 الحراني سنان بن جابر بن محمد
يف جابر ابن مبلغ بلغ اإلسالم من أحد يُعَلم «ال العربي: بن الفرج أبو قال للهجرة. ٣١٧
(١٧٣٢–١٨٠٧) Lalande اللند وأثبت حركاتها.»25 وامتحان الكواكب أرصاد تصحيح
اشتهروا الذين العرشين الفلكيني األئمة أحد هو البتاني هللا عبد أبا «أن الفرنيس: الفلكي

العالم.»26 يف
دار بستان بطرف مرصًدا للهجرة ٣٧٧ سنة الدولة عضد بن الدولة رشف وشيد
بن ويجن عىل ذلك يف واعتمد السبعة، الكواكب برصد الفلكيني أعالم إىل وتقدم اململكة،
سنة بغداد يف املتوىف الصاغانّي املنطقّي محمد بن أحمد وعىل الكوهّي، سهل أبي وشم
الرصدية اآلالت يحكم الهيئة وعلم الهندسة يف فاضًال الصاغاني وكان للهجرة، ٣٧٩

اإلحكام.27 غاية ببغداد
مسجد عن بعيًدا ليس الروضة إزاء بمرص الفسطاط يف مرصًدا الفاطميون وأسس
بأحكام اآلمر الفاطمي الخليفة عهد يف الجيوش أمري األفضل وأقام العاص.28 بن عمرو

وافرة. مشقة كلفه عظيًما مرصًدا (٤٩٥–٥٢٤ه) هللا
أقيم وملا بالجرف، قديًما ُعرف املقطم بجوار ارتفاع عىل املرصد ذلك مركز وجعل

بالرصد.29 يُعرف صار املرصد فيه

.١٦٥ صفحة ١ مجلد بدمشق: العربي العلمي املجمع محارضات 23

وحران. الرها بني واقعة بلدة وهي باتني»، «بيت إىل نسبة البتاني: 24
.٢٧٤ صفحة الدول: مخترص تاريخ 25

.(٦٧٨ صفحة ١٩٠٠ سنة ٣ مجلد (املرشق: كولنجت موريس بقلم الخلفاء: عهد عىل النجوم علم 26

.٣٠٧ صفحة الدولة: مخترص تاريخ 27
.(٦٧٨ صفحة ١٩٠٠ سنة ٣ مجلد (املرشق: الخلفاء عهد عىل النجوم علم 28

.٢٩٠ صفحة ١ مجلد زيدان: لجرجي الحديث: مرص تاريخ 29
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باألندلس،30 إشبيلية يف العرب شيده إنما أوروبا يف املراصد أول أن الثابت ومن
جرياك». «مرصد له: يقال األندلس يف آخر مرصد إليه يضاف

الطويسَّ الدين نصري ناظره كان بأذربيجان مراغا مرصد الشهرية املراصد ومن
واجتمع الحكمة، فنون جميع يف الشأن عظيم حكيًما، وكان للهجرة، ٦٧٥ سنة املتوىف
وطبيعيات منطقيات كثرية تصانيف وأنشأ املهندسني الفضالء من جماعة الرصد يف إليه

وإالهيات.31

العرصالذهبي يف واألطباء الطبابة (9)

وتعميمها. وإتقانها الطبابة درس إىل خاصة عناية العباسيون الخلفاء وجه
األدوية تجهيز إليهم وفوضوا السالم دار إىل األطباء نوابغ من رهٍط بإحضار فتقدموا
يف الطبية الدروس يلقوا أن وكلفوهم وغريها، قصورهم يف املرىض ومعالجة والعقاقري،
فنهض لفوائدها. تعميًما العربية؛ اللغة إىل ورسيانية يونانية مؤلفات وينقلوا مدارسهم
واحرتام الخاصة ثقة أكسبتهم أمينة خدمة الدولة وأركان الخلفاء بخدمة األطباء أولئك

العامة.
بالطهم، يف الخلفاء يالزمون — النصارى من وأغلبهم — األطباء أولئك كان
ويضاحكونهم،33 طويًال ويحادثونهم ويداعبونهم طعامهم،32 مائدة إىل معهم ويجلسون
عليهم غلب ولهذا وأسفارهم،35 حروبهم يف ويرافقونهم ورساياهم،34 حظاياهم ويعالجون

فكرهم. وصائب تدبريهم حسن عىل داللة «حكماء»؛ لقب — األطباء عىل أعني —

.٢٤١ صفحة ١٨٨٣ سنة ٧ مجلد املقتطف: 30
.٥٠٠-٥٠١ صفحة الدول: مخترص تاريخ 31

.٢٢٨ صفحة الدول: مخترص تاريخ 32
و٢٦٥. ٢٣٩ صفحة الدول: مخترص تاريخ 33

.٢٢٦ صفحة الدول: مخترص تاريخ 34

.٢٤٦ صفحة الدول: مخترص تاريخ 35
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وافرة، أعطيات لهم ويسنون بهم ويرحبون أطباءهم يِجلُّون بدورهم الخلفاء وكان
قضايا يف معهم حون يتسمَّ وكانوا ويراسلونهم، مرضهم حني بيوتهم يف ويعودونهم

جنازاتهم.36 يف والبخور بالشمع عليهم الصالة أحيانًا ويحرضون دينهم،
يده بخط كتب مرص خليفة العزيز أن ألطبائهم الخلفاء اعتبار جزيل يؤيد ومما
نصها: هذا مرضه، من بنقاهته فيها يهنئه النرصاني مقرش بن منصور طبيبه إىل رسالة

عليه. النعمة وأتم الطيب هللا سالم هللا سلمه طبيبنا الرحيم. الرحمن هللا بسم
لقد العظيم وهللا وبرئه. الطبيب عافية من هللا وهبه بما البشارة إلينا وصلت
وأعادك العثرة هللا أقالك جسمنا. يف الصحة من نحن رزقناه ما عندنا عدل
بحوله العيش وخفض النفس، وطيبة الجسم، صحة من عودك ما أفضل إىل

وقوته.37

جميع يف العليا املنزلة لهم أصبحت حتى قدرهم وعظم األطباء شأن ارتفع هكذا
وفرط بالرباعة لهم تشهد مجيدة آثاًرا الرشيفة هذه صناعتهم يف خلفوا وقد الدولة. أنحاء

الذكاء.
كتب بتأليف يُعنوا أن عىل املؤرخني من فريًقا حملت السامية املزايا تلك أن يف ريب وال
ونوادرهم، مؤلفاتهم وعددوا مناقبهم، ووصفوا األطباء، أولئك تراجم فيها دوَّنوا وافرة
ليوسف واملنجمني» األطباء «أخبار كتاب ييل: ما املؤلفات تلك من نذكر املثال سبيل وعىل
إلسحق األطباء»38 «تاريخ وكتاب املأمون. أيام يف داية بابن املعروف الحاسب إبراهيم بن
يف النسطوري الرتجمان فثيون تأليف األطباء» «أخبار وكتاب ٩١٠م)، (املتوىف حنني بن
وكتاب تاريخه، يف مرة ثالثني من أكثر أصيبعة أبي ابن ذكره وقد للهجرة، الثالث القرن
وكتاب بختيشوع، ابن ١٠٥٨م) (املتوىف جربائيل بن هللا عبيد تأليف األطباء» «مناقب
بطالن. بن بأيونيس املعروف البغدادي عبدون بن الحسن بن للمختار األطباء» «دعوة

كتابه يف األطباء أخبار لرسد (٥٦٨–٦٤٦ه) القفطي الدين جمال الوزير غ تفرَّ وقد
موفق مؤلفاتهم وتعداد األطباء أخبار ذكر يف توسع ثم الحكماء»، بأخبار العلماء «إعالم

.٢٤٣ صفحة الدول: مخترص تاريخ 36

.٣١٦ صفحة الدول: مخترص تاريخ 37
.٨٠ صفحة ليربت: طبعة القفطي: الدين لجمال الحكماء: أخبار 38
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طبقات يف األنباء «عيون املشهور كتابه يف للهجرة ٦٦٨ سنة املتوىف أصيبعة أبي بن الدين
جزلة بعبارة فتأليًفا تأليًفا الوافرة تآليفهم وعدد فواحًدا، واحًدا أخبارهم فرسد األطباء»

الثناء. أجمل ألجلها استحق دقيقة
«تاريخ كتابه شحن الذي العربي بن الفرج أبي ذكر عن نغمض أن نرى ولسنا
أواخر حتى العباسية الخالفة صدر منذ وطرائفهم األطباء مشاهري بذكر الدول» مخترص

للميالد. عرش الثالث القرن
التآليف ألوف الذهبي العربي العرص يف الطبابة سوق رواج عىل األدلة أجىل ومن
برهان وأدمغ وغربًا. رشًقا والخاصة العامة املكتبات يف اليوم هذا إىل الباقية الطبية
العربية الطبية ملخطوطاتها فهارس ١٣٩٥ عام حوت بباريس الطب كلية أن ذلك عىل
فرنسا ملك عرش الحادي لويس وكان العرب. ألطباء مؤلفات كلها مجلًدا عرش اثني يف
محمد كتب قرصه خزانة يف تكون أن فرغب صحته؛ عىل القلق شديد (١٤٦١–١٤٨٣)
الباريسية الطب كلية مكتبة يف ذاك إذ منها يكن ولم الطبية، (٣٢٠ه) الرازي زكريا بن

فعل. وقد يردها، أن برشط امللك فاستعارها واحدة، نسخة إال
يف للتدريس دستوًرا الطبية كتبهم اتخذت األوربية الدول أن فخًرا العرب وحسب
العربية املؤلفات فنقلت الوسطى، القرون منذ العربي الفكر عليها سيطر التي جامعاتها
تلك وأقدم للميالد. ١٦٥٠ السنة حتى تدرسها الجامعات وظلت األوربية، اللغات إىل
وتأسست للميالد، عرش الحادي القرن يف بإيطاليا «سالرنو» مدينة جامعة الجامعات

إلخ. وبولونيا، وباريس ومونبلية وبادوا بالرمو يف غريها جامعات بعدها

الذهبي العرصالعربي يف املارستانات (10)

معالجة يف أيًضا علمهم استخدموا بل الطبية، العلوم يف النظري باإلنتاج العرب يكتِف لم
ات مصحَّ أو مستشفيات لذلك فأنشئوا راحتهم،39 وتأمني آالمهم وتخفيف املرىض،
عواصمهم يف وشيدوها الفارسية، «بيمارستان» من «مارستان» لفظة عليها أطلقوا
عاصمة وبغداد األمويني، عاصمة ودمشق املنورة، واملدينة املكرمة، كمكة مدنهم وكربيات
وسمرقند، والرّي، وأنطاكية، الرشيف، والقدس الفاطميني، عاصمة والقاهرة العباسيني،

.٢٢–٣٧ صفحة حداد: سامي للدكتور الطبية: العلوم يف العرب مآثر 39
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واألدوية املرىضواألطباء سبيل يف ريُعها يُنَفق غنية أوقاًفا مارستان لكل عينوا ثم وغريها.
الجيش قواد من أو البالد أمراء من انتقوهم أكفياء مدراء إىل أمرها وفوضوا واملمرضني،

القوم. رساة من أو
بالقاهرة، الفسطاط مارستان هو التاريخ يف ذكره ورد إسالمي مارستان وأقدم
وكان باسمه.40 املشهور الجامع العاصبجوار بن عمرو دار إزاء األمويون الخلفاء ابتناه
سوق عىل أيًضا الزقاق هذا واشتمل إليه، املشار الجامع رشقي القناديل زقاق يف مركزه

وغريها.41 والظرائف والدفاتر للكتب
مدراء له وأقاموا عاصمتهم، بغداد يف كبريًا مارستانًا العباسيون الخلفاء وابتنى
٣٢٠ سنة املتوىف الرازي زكريا بن محمد الشهري الحكيم منهم نذكر مشاهري، وأطباء
دار إىل انتقل ثم الرّي، يف املارستان إدارة متوليًا أمره أول يف الرازي وكان للهجرة،
(٢٩٥–٣٢٠ه)، باهلل املقتدر الخليفة إىل نسبة املقتدري» «املارستان إدارة وتوىل السالم
القدماء علوم معرفة الطبابة إىل جمع أنه النبيل الطبيب لهذا والثناء بالشكر يذكر ومما
عليهم يجري كان حتى ء واألَِعالَّ بالفقراء الرأفة حسن بالناس، بارٍّا متفضًال، كريًما «وكان

ويمرضهم.»42 الواسعة الجرايات
بلنسية مارستان أشهرها العقلية، األمراض بذوي خاصة مارستانات العرب وابتنى
والشفقة، بالرفق املرىض أولئك معاملة يف فخًرا للعرب أن املؤرخون قرر وقد باألندلس.
وما املجرمني. معاملة ويُعاَملون ويُضطَهدون يُعذَّبون أوروبا يف «املجانني» كان بينما
األندلسية املدن معظم يف عامة مارستانات العرب أسس فقد الخاصة املارستانات عدا
العامرة. املدن من وغريها ومالقة واملرية ومرسية وطليطلة وغرناطة وإشبيلية كقرطبة

العهد.43 ذلك قبل أوروبا تألفه لم نسق عىل محكًما وافيًا املارستانات تلك نظام وكان

للهجرة. ١٣٠٩ سنة بوالق مطبعة الحنفي: دقماق البن األمصار: عقد لواسطة االنتصار 40
.٣٩٦ صفحة ٤ جزء الحموّي: لياقوت البلدان: معجم 41

و٢٧٥. ٢٧٤ صفحة الدول: مخترص تاريخ 42
٥ سنة الرسالة (مجلة عيل زكي بقلم أوروبا: يف وتأثريها العربية إسبانيا يف الطبية العلوم نهضة 43

.(٥٥٨–٥٦٠ صفحة
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الذهبي العرصالعربي يف الحرشات متحفة (11)

الرابع القرن يف ذلك جرى وقد جدال، بال قحٌّ عربيٌّ املتاحف من النوع هذا أنشأ من أول
الحيوانات متاحف يعرفوا لم الفرنج أن فيه شبهة ال ومما للميالد، والعارش للهجرة
عرش السابع القرن نواحي يف إال خصوصية حدائق أو معاهد لها ينشئوا ولم والحرشات
كما املضمار هذا يف الفرنج سبقوا العرب إن الفصل القول نقول عليه بناءً للميالد.

رشحها. يطول أخرى أمور يف سبقوهم
وقد ونحوها. والدويِّبات للحرشات متحفة أول إنشاء يف الفضل يعود إذن العرب فإىل
البغدادي املحدِّث الوزير حنزابة بابن املشهور (٣٠٨–٣٩١ه) جعفر الفضل أبو أنشأها
سنة املتوىف اإلخشيدي كافور عهد يف مرص وزارة هذا الفضل أبو وتقلَّد مرص.44 نزيل

الصغرى.45 القرافة يف وُدفن (٩٦٨م) للهجرة ٣٥٧

العرصالذهبي يف مصنفاتهم وتعدد العلماء سوق رواج (12)

العربي العرص يف ملعوا الذين الكتَّاب جميع أسماء نحيص أن املقام هذا يف علينا يتعذر
فيه لنا شأن ال طويًال بحثًا يستلزم ذلك ألن مؤلفاتهم؛ ونعدد ونستقيصأخبارهم الذهبي

صدده. يف نحن الذي للموضوع استكماًال إليه باإلشارة نكتفي إنما اآلن،
لم األقالم حملة من مئات رأينا الذهبي العربي العرص عىل عامة نظرة ألقينا فإذا
هكذا الكثرة. حد تُفوق جمة كتبًا فيه وصنفوا طرقوه إال املعارف أبواب من بابًا يرتكوا
أطرافها. سائر يف العلماء قرائح وسالت العربية، الدول عواصم يف اآلداب سوق راجت

عباد، بن والصاحب الجاحظ، املثال: سبيل عىل األعالم أولئك من نذكر أن وحسبنا
الريحان وأبا والغزايل، والفارابي، إسحق، بن وحنني والخليل، رشد، وابن النديم، وابن
اثني استظهر الذي (٧٣٩–٨٢٩م) األصمعي منهم بالذكر ونخص وغريهم. البريوني،
(٧٤٠–٨٢٠) قرة بن ثابت وخلف األربعني. عىل مؤلفاته عدد وأربى أرجوزة ألف عرش
القصائد غري أرجوزة آالف أربعة يحفظ تمام أبو وكان كتابًا. وعرشين مائة الحراني

.٣٤٤ صفحة ١٩٠٧ سنة ١٠ مجلد املرشق: 44
.٢٤٥ صفحة ١ جزء زيدان: جرجي تأليف الحديث: مرص تاريخ 45
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مائتني العرب فيلسوف ٨٦١م) (املتوىف الكندي يعقوب مؤلفات وبلغت واملقاطيع.
وتنقالته أسفاره يف يستصحب (٨٩٨–٩٦٦م) األصبهاني الفرج أبو وكان مؤلًفا. وأربعني
املتنبي الطيب أبي بديوان العلماء واعتنى ليطالعها. األدب كتب من جمًال ثالثني حمل
أبو وكان ومخترصات. مطوالت بني ما رشًحا أربعني من أكثر فرشحوه (٩١٦–٩٦٦م)
أما العرب. شعر من بيٍت ألف عرشين من أكثر يحفظ (٩٢٩–٩٩٢م) الخوارزمي بكر
كتابًا.46 اثننيوتسعني مصنفاته بلغت فقد ١٠٣٦م) سنة (املتوىف سينا الرئيسابن الشيخ
يف كتابًا سبعني نحو البرصي املهندس الهيثم بن الحسني بن عيل أبو وألف
عام (وتويف ديناًرا وخمسني بمائة يبيعها كتب ثالثة سنة كل يكتب وكان الهندسة.47
فنون يف محربة عرشة بضع عىل يميل (٩٧٤–١٠٥٨م) املعري العالء أبو وكان ١٠٢٩م).
قربه عىل قرئ تويف وملا سنه، من عرشة الحادية يف وهو الشعر نظم وقد العلوم، من
يف املغالون ذهب جمة كتبًا (١١١٧–١٢٠٢م) الجوزي ابن ونسخ مرثية.48 سبعون
الكراريس وُقسمت عمره، مدة وُحِسبت كتبها، التي الكراريس ُجمعت «لو فقالوا: عدها،
مصنفات وأنافت كراريس.» تسع حياته من يوم كل خصَّ ما كان عاشها، التي املدة عىل
يقرئ النهار يف وكان والستني، املائة عىل (١١٦١–١٢٣١م) اللطيف عبد الدين ق موفَّ
الدين تقي مصنفات وبلغت نفسه. عىل يشتغل الليل يف وكان األزهر، بالجامع الناس
السيوطي الدين جالل مصنفات وناهزت مؤلَّف. خمسمائة (١٢٦٣–١٣٢٨م) تيمية بن

مصنف! أربعمائة من نحًوا (١٤٤٦–١٥٠٥م)
من الذهبي عرصها يف العربية النهضة إليه بلغت ما عىل واضحة داللة يدل كله ذلك
جلية حقيقة تلك ُطرٍّا. العالم أمم بني ما بل فحسُب العربية األمة بني ما ال الرفيع املقام
وأدبائهم. أعالمهم وأخبار خلفائهم وآثار العرب بتاريخ إملام له من كل أيَّدها ناصعة

الرَّاِزِقنَي﴾.49 َخرْيُ ﴿َوهللاُ الكريم الرزاق هللا فسبحان

.٢٢٠ صفحة العربي: بن الفرج ألبي الرسياني: الدول تاريخ 46
.٢١٠-٢١١ صفحة الرسياني: الدول تاريخ 47
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