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َ
َ
مقالة في الحضارة العربية اإلسالمية [ :]2نهضة الكتبة
حسن الخلف *
حينما شــاء الخليفة العباسي الثاني أبو
جعفر املـنـصــور أن يبني بـغــداد فــي مطلع
ال ـع ـص ــر الـ ـعـ ـب ــاس ــي ،ج ـم ــع ث ــاث ــة مـ ــن أه ــم
منجمي عصره سنة 762م لتصميم خريطة
أبراج سماوية للمدينة الجديدة .كان هؤالء
املنجمون هــم :الفارسي نوبخت األه ــوازي
(ت 775م) الــذي سيتولى أوالده مناصبهم
كمنجمني وفلكيني عند األس ــرة العباسية
للمئة عام الالحقة ،وثانيهم ماشاءالله بن
أثرى الفارسي (ت 815م) الذي يعرف أيضًا
بميشى بن أثرى اليهودي ،وكان خراساني
األصل ممن ولدوا وماتوا في البصرة وترك
سـمـعــة فلكية ج ـيــدة ،فـكـ ّـرمــه ال ـغــرب الحقًا
بـتـسـمـيــة ف ــوه ــة ب ــرك ــان ع ـلــى س ـطــح الـقـمــر
باسمه ،أمــا ثالثهم ،فكان إبراهيم الفزاري
(ت 777م) وهـ ــو ال ـع ــرب ــي ال ــوح ـي ــد بينهم
(.)p15 ,2007 :Saliba
ًّ
لــديـنــا مــاحـظـتــان هـنــا .األول ــى هــي أن كــا
مــن نوبخت ومــاشــاءالـلــه كانا على األغلب
ي ـح ـمــان ال ـث ـقــافــة ال ـفــارس ـيــة وال ـســريــان ـيــة،
وذلـ ـ ــك النـ ـح ــدارهـ ـم ــا ب ــاألص ــل م ــن مـنـطـقــة
األهواز اآلرامية ،وهناك احتمال كبير أنهما
أيضًا كانا من أســر تتوارث هــذه العلوم أو
صنعة التنجيم .يتوافق هــذا مــع السردية
الشائعة أن الـحـضــارة العربية اإلسالمية
قامت على أكتاف سكان املراكز الحضارية
النشطة للعصر الكالسيكي املتأخر كالهالل
ال ـخ ـص ـيــب ،إيـ ـ ــران ،مـ ـص ــر ...إلـ ــخ .املــاحـظــة
الـثــانـيــة ه ــي أن الـخـلـفـيــة الـجـيــو-سـيــاسـيــة
واإلث ـن ـي ــة ل ـكــا ال ـعــاملــن تـتـفــق م ــع فــرضـيــة
ديميتري غوتاس أن الثورة العباسية قامت
على عناصر ساسانية معادية أو غريبة عن
التجربة البيزنطية األرثوذكسية ،ما ّ
يقوي
هذه الفرضية (راجع الجزء األول).
لكن م ــاذا عــن ال ـفــزاري وهــو الـعــالــم العربي
الوحيد بينهم ،يتساءل هنا جورج صليبا؟
من أين له هذه املعرفة العلمية املتقدمة وهو
العربي الذي يفترض أنه ال ينتمي إلى تراث
علمي غني ،خاصة أننا نتحدث عن حدث
ج ــرى ف ــي مـطـلــع ال ـع ـصــر ال ـع ـبــاســي ،ال ــذي
يفترض أنــه أطـلــق للتو مـشــاريــع الترجمة
والـنـهـضــة العلمية اإلســام ـيــة .كـيــف لحق
الـفــزاري أن يتعلم ويقف على قــدم املساواة
م ــع ع ـل ـمــاء املـجـتـمــع ال ـســاســانــي ال ـســابــق؟
ومــاذا لو علمنا أن الفزاري قد اقترن اسمه
بعالم آخــر هــو يعقوب بــن ط ــارق (ت 796م
ببغداد) ،وقد ترجما معًا كتاب السندهند
الفلكي من السنسكريتية ،واشتركا معًا في
ً
تــألـيــف كـتــاب «طــريــق األفـ ــاك» ،فـضــا عما
نـســب إل ــى ال ـف ــزاري مــن تصميم أس ـطــرالب
جديد ،وتأليفه كتاب زيج سيعرف باسمه.
وال ــزي ــج هــو ج ــداول بـيــانــات وأرقـ ــام فلكية
مل ـعــرفــة ح ــرك ــات ال ـك ــواك ــب وس ـي ــر ال ـن ـجــوم
ليعينهم على استخراج التقويم السنوي
لجمع الخراج (راجع «القاموس املحيط»).
ظ ـه ــور ال ـ ـفـ ــزاري ك ـعــربــي ف ــي هـ ــذه الـحـقـبــة
املبكرة ،كعالم ومترجم ،ال يتوافق والفكرة
الـ ـس ــائ ــدة عـ ــن سـ ـ ـي ـ ــرورة حـ ـض ــارتـ ـن ــا .لـكــن
ال ـف ــزاري لــم يـكــن الـعــربــي الــوحـيــد فــي هــذه
ال ـف ـت ــرة امل ـب ـك ــرة وفـ ــق الـ ـس ــردي ــة ال ـشــائ ـعــة،
إن ـم ــا كـ ــان ه ـن ــاك ع ــرب ــي آخـ ــر ه ــو ع ـلــي بن
زيـ ــاد الـتـمـيـمــي الـ ــذي تــرجــم زي ــج شـهــريــار
م ــن ال ـف ــارس ـي ــة ل ـل ـعــرب ـيــة (,2007 :Saliba
ً
 ،)p16ف ـضــا عــن آخ ــري ــن .إن ه ــذه األع ـمــال
والشخصيات العلمية تشير بوضوح إلى
أنه في مطلع العصر العباسي أي منتصف
ً
القرن الثامن امليالدي ،كان هناك أصال طبقة
ّ
ومجربة ،موروثة من
علمية عربية ناضجة
العصر األمــوي! يخبرنا صليبا أنه لم يمر
ســوى أقــل مــن قــرن قبل أن تظهر ترجمات
دقيقة جدًا ومعقدة ألصعب نصني علميني
يونانيني ،كترجمة الحجاج بن مطر (عاش
ببغداد حوالى 830م) ،لكتابي «العناصر»
إلقليدس و«املجسطي» لبطليموس (انتهى
من ترجمة األخير عام 829م) (,2007 :Saliba
.)p17
كانت هذه الترجمات أيضًا كاملة ومتطورة
وبلغة علمية سليمة ويستحيل تحقيقها
بجيل واح ــد أو اثـنــن ،فمن املــؤكــد أنــه كان
ه ـنــاك ط ـب ـقــات م ــن امل ـتــرج ـمــن ق ـبــل ح ــدوث
ال ـث ــورة الـعـبــاسـيــة ل ــم تـصــل أخ ـبــارهــا إلــى
الجمهور غير املتخصص ،فـصــدق مقولة
بــدايــة الثقافة العلمية العربية مــع صعود
الدولة العباسية .لكن لنعد لسؤالنا السابق:
كيف ومل ــاذا اهتم عــرب الـقــرن السابع أثناء

الـحـقـبــة ال ــراش ــدي ــة واألم ــوي ــة بــال ـع ـلــوم؟ ما
دوافعهم وما هي املشاكل التي صادفتهم،
فــأجـبــرتـهــم عـلــى ط ــرق دروب الـعـلــم؟ لنبدأ
بالصالة.

العصر شرارة العلم

ُْ ْ
َ َ َ ْ َ َ
َ
َّ
ـن كـ َـتـ ً
ـابــا
«إن ُ ال ـ ً َّـص ــاة ك ــان ــت ع ــل ــى ال ــؤ ِم ـ ِـن ـ ِ
َم ْوقوتا» ،سورة النساء،
َ َّ َ ْ ُ ْ َ
«حاف ُظوا َع َلى َّ َ َ
َ
ات والصل ِة الوسطى
ُ ِ
الصلو ِ
َّ َ
َ
َ
ُ
ان ِتني» ،سورة البقرة.
وقوموا ِللهِ ق ِ
ت ـ ـفـ ــرض اآلي ـ ـ ـتـ ـ ــان عـ ـل ــى املـ ـسـ ـلـ ـم ــن إق ــام ــة
الـصـلــوات فــي مــواعـيــدهــا خــاصــة الوسطى
(ف ـ ّـس ــره ــا أغ ـلــب ج ـم ـهــور املـسـلـمــن بـصــاة
الـعـصــر) .يـقــول ج ــورج صليبا إن املجتمع
اإلســامــي األول فــي مـكــة واملــديـنــة لــم يجد
صـعــوبــة فــي تـحــديــد مــوعــد ص ــاة العصر،
حـيــث ك ــان ي ـحــدد وقـتـهــا بـمـعــادلــة بسيطة
وه ـ ــي قـ ـي ــاس ظ ــل اإلن ـ ـسـ ــان لـ ـيـ ـع ــادل ط ــول
قــامـتــه ،ليمتد الــوقــت امل ـتــاح لـلـصــاة حتى
يصل طول ظل قامة الرجل مرتني .لكن ما إن
استوطن املسلمون دمشق في القرن السابع
املـيــادي عقب الـفـتــوحــات ،واجـهــوا مشكلة
مـعــرفــة وق ــت ال ـصــاة فـيـهــا ،ألن ــه فــي بعض
أيام السنة لم يكن الظل يعادل طول القامة،
ً
كما في الشتاء حيث يكون الظل طويال.
ّ
سبب ذلك حرجًا دينيًا وفكريًا لهذا املجتمع
الفتي املنتصر حديثًا في الهالل الخصيب.
هنا أجـبــرت الـصــاة الــوسـطــى وهــي فرض
دي ـن ــي بـسـيــط املـسـلـمــن ع ـلــى ال ـل ـجــوء إلــى
ال ـع ـل ــم ،الك ـت ـش ــاف م ـع ــادل ــة عـلـمـيــة جــديــدة
تـسـمــح لـهــم بـمـعــرفــة أوق ـ ــات ال ـص ــاة بــدقــة
أينما أقاموا وفي كل فصول السنة .املشكلة
أن العلوم اليونانية للعصر الذهبي وتلك
البيزنطية والساسانية لم تواجه مثل هذه
املعضلة العلمية ،فما كانت لديها أجوبة
جاهزة لها.
من هذه اللحظة املبكرة للدولة اإلسالمية،
ب ـ ــدأت ع ـج ـلــة ال ـج ـهــد ال ـع ـل ـمــي بــال ـتــدحــرج،
وم ــن حــاجــة رجـ ــال ال ــدي ــن ودع ـم ـهــم .يمكن
أن نتخيل كيف تكاتفت الجهود من القرن
األول ال ـه ـج ــري ،ب ــن أهـ ــل ال ـع ـلــم م ــن عــرب
وسـ ــريـ ــان وف ـ ــرس ل ـل ـب ـحــث ف ــي ال ـج ـغــراف ـيــا
الــريــاضـيــة الـتــي فتحت لـهــم أب ــواب ــا علمية
تـشـمــل الــريــاض ـيــات وع ـلــم ال ـف ـلــك وح ـســاب
املثلثات واملثلثات الكروية القائمة الزاوية
وأســال ـيــب ج ــدي ــدة ف ــي اإلس ـق ــاط الــريــاضــي
(م ــن مـحــاضــرة ل ـجــورج صليبا فــي مكتبة
اإلسكندرية سنة .)2010
ُ
ستتراكم هــذه الجهود حتى توصلنا إلى
ال ـع ــال ــم ال ـع ـبــاســي ح ـبــش ال ـح ــاس ــب (الـ ــذي
عاش حوالى سنة 850م في بغداد) ،والذي
طور وظائف جديدة لألسطرالب في قياس
املسافة من مكة ألي نقطة على وجه األرض،
والذي تحول بدوره إلى األسطرالب املسطح
أو أس ـ ـطـ ــرالب ح ـب ــش الـ ـ ــذي ح ـ ــدد ل ـه ــم فــي
النهاية مواعيد الصالة بدقة (,2007 :Saliba
 .)p19طبعًا املتطلبات اإلسالمية لم تقتصر
على مسألة تحديد موعد الصالة بدقة ،إنما
ّ
تعدتها إلى متطلبات دينية أخرى تحتاج
العلم ،كتقسيم اإلرث ،وتحديد نسبة الخراج
والضريبة كما يحددها الشرع وهذه كلها
تحتاج إلى علوم رياضية وحتى فلكية.
يـمـكــن االس ـت ـن ـت ــاج م ـمــا ت ـق ــدم أن املـجـتـمــع
اإلس ــام ــي وف ـق ـه ــاءه األولـ ـ ــن أدرك ـ ـ ــوا منذ
الوهلة األولــى قيمة العلوم ،فلم يقمعوها،
بـ ــل ملـ ــن ال يـ ـ ـ ــدري ،ل ـق ــد تـ ـط ــور األمـ ـ ــر حـتــى
خرج أغلب العلماء الطبيعيني من صفوف
الفقهاء أنفسهم .بمعنى :لم تأت الحضارة
وف ــق س ـي ـنــاريــو ح ــب ال ـع ـلــم لـلـعـلــم أو وفــق
نظرية أن احتكاك (العرب البرابرة بالفرس
املتحضرين) هو من أنشأ هذه الحضارة ،أو
أن العلم جاء رغم أنف الفقهاء ،كما ُت ّ
صور
لنا السردية الشائعة!

أول الدنانير
س ـن ـن ـت ـقــل إل ـ ــى خـ ـط ــوة أخـ ـ ــرى ف ــي م ـس ـيــرة
ال ـ ـعـ ــرب ن ـح ــو بـ ـن ــاء ح ـض ــارت ـه ــم ،إذ تـنـقــل
لـنــا كـتــب ال ـت ــراث عــن حــادثــة مـثـيــرة دفعت
الـنـخـبــة ال ـحــاك ـمــة ه ــذه املـ ــرة إل ــى تــوظـيــف
العلوم ألغــراض استراتيجية ،وذلك عندما
أدركـ ــت الـخــافــة اإلســام ـيــة فــي عـصــر عبد
املـلــك بــن م ــروان (685م 705-م) فــي دمشق،
أن الكرامة العقائدية واستقاللية الخالفة
املالية مرهونة بالدنانير البيزنطية ذات
ُ
ال ـ ــوزن الــذه ـبــي امل ـض ـب ــوط ،ال ـتــي ت ـســك في
القسطنطينية ،ويتم تداولها بني كل األمم
كأساس للتعامل.

لـهــم ش ـجــرة ع ــادي ــة ،إن لــم يــدخــل فــي اســت
هــذا عــود منكم فــا تخفنه» (كـتــاب ال ــوزراء
والكتاب ص .)2007 :Saliba( ،)40-39
ق ـصــد جـمـيــل أن ال خ ــوف م ــن ال ـح ـجــاج إن
لــم يخن أحــد الكتبة طبقته املهنية فيقبل
تعريب الــديــوان .رغــم أن نص الجهشياري
ي ـح ـم ــل زادان فـ ـ ـ ــروخ مـ ـس ــؤولـ ـي ــة ت ـعــريــب
الديوان ،لكن الكتبة العرب (أو املستعربني)
املـعــاصــريــن ك ـ ــاإلداري األمـ ــوي الـكـبـيــر عبد
الحميد الكاتب (قتل في مصر 750م) ،وهو
مــن أول مــن ارت ـقــى بــالـعــربـيــة كـتــابــة يمنح
هــذا الـشــرف لصالح بــن عبد الرحمن الــذي
ح ــاول ــت الـنـخـبــة ال ـفــارس ـيــة ثـنـيــه ورشــوتــه
حتى ال يعرب الديوان للحالج ،فرفض وقال
فـيــه عـبــدالـحـمـيــد ال ـكــاتــب« :ل ـلــه در صــالــح،
ما أعظم منته على الكتاب» (فهرست ،ابن
النديم ص.)338

بـ ـ ـ ــدأت امل ـش ـك ـل ــة حـ ــن رفـ ـ ــض اإلم ـ ـبـ ــراطـ ــور
ال ـب ـيــزن ـطــي جــوس ـت ـن ـيــان ال ـث ــان ــي ف ــي فـتــرة
حكمه األولــى (685م – 695م) قبول الكتابة
اإلسالمية الجديدة على صــدور الطوامير
ال ـ ـتـ ــي كـ ــانـ ــت ت ـ ــرده ـ ــم م ـ ــن م ـ ـصـ ــر .ص ـ ــدور
الطوامير هــذه كانت صحائف مــن البردي
وكان عليها سابقًا مقوالت مسيحية ،فأمر
عـبــد امل ـلــك بمسحها وك ـتــابــة «ق ــل ه ــو الـلــه
أحد» وذكر النبي مع التاريخ (يرى صليبا
أن البسملة التي كتبها عبد امللك على هذه
ّ
الصحائف هي التي استفزت اإلمبراطور).
رد اإلمـ ـب ــراط ــور ب ـت ـهــديــد ال ـخ ـل ـي ـفــة ،إن لم
ُيــزل هــذه املقولة ،فإنه سينقش على النقد
الـبـيــزنـطــي مــا ال يـســر املـسـلـمــن .فـهــم عبد
امللك ضعف الخالفة املالي وانكشافها أمام
ّ
الــروم ،فاتخذ قــرارًا ثوريًا بتعليم املسلمني
صـنـعــة صـهــر الــذهــب وخ ـلــط امل ـع ــادن لسك
ً
دي ـ ـنـ ــار ع ــرب ــي ب ـ ـ ــدال مـ ــن اس ـت ـع ـم ــال ال ـن ـقــد
البيزنطي ،فكان لهم ذلــك (كتاب «األوائ ــل»
ألبو هالل العسكري ،ص .)125أشــرف على
هذا املشروع ابن عم الخليفة خالد بن يزيد،
الـ ــذي ك ــان ل ــه ول ــع ف ــي الـكـيـمـيــاء ،وت ــم سك
أول نقد إســامــي .يضيف ابــن الـنــديــم هنا
معلومة إضافية هي أن نص ابن يزيد كان
أول مــا ترجم مــن اليونانية والقبطية إلى
العربية (.)p45 ,2007 :Saliba
ً
ل ـت ـح ـل ـيــل هـ ـ ــذا ال ـ ـحـ ــدث يـ ـب ــدو لـ ــي أوال أن
اإلمـ ـب ــراط ــور كـ ــان م ـح ـقــا ع ـل ــى األغـ ـل ــب فــي
غضبه ،لكن في ذات الوقت كانت خطوة عبد
امللك فــي تلبية احتياجات الــدولــة العربية
خلط املعادن وسك
اإلسالمية وتعلم أسرار
ّ
العملة خطوة ثــوريــة ،إذ حققت للمسلمني
ً
استقالال ماليًا ونقدًا موزونًا سيتم تداوله
عامليًا ،ولــم تكن هــذه الخطوة يسيرة ،فقد
استغرق إنجازها قرابة أربعة أعوام (يراجع
مقال أنيس األبيض في صحيفة «الحياة» 8
شباط .)2014

الطفرة الحضارية ،نظرية صليبا

تعريب الدواوين ،فتح الفتوح
سيكون تعريب الــدواويــن الخطوة الكبرى
ن ـح ــو خ ـل ــق ث ـق ــاف ــة ع ـل ـم ـيــة ع ــربـ ـي ــة ،وجـ ــاء
ال ـت ـعــريــب م ــن حــاجــة ال ـخــافــة الـسـيــاسـيــة،
حسب ســرديــة ابــن النديم (ت 990م) ،التي
ع ـبــر عـنـهــا ض ـم ـنــا .ت ـبــدأ ال ـق ـصــة م ــن ع ــراق
الـ ـحـ ـجـ ــاج ب ـ ــن يـ ــوسـ ــف ال ـث ـق ـف ــي (694م –
714م) ،إذ كــان هناك نخبة إداري ــة فارسية
مـتـخـ ّـصـصــة ب ـش ــؤون ال ــدي ــوان ال تـقـبــل أن
ي ـنــاف ـس ـهــا ال ـ ـعـ ــرب ،ف ـل ــم ي ـق ـب ـلــوا ن ـق ـلــه إل ــى
العربية ،فمتى تعرب الديوان ،صار متاحًا
ألبناء العرب ،وزاحموا به الفرس على آخر
موقع قوي لهم في هرم الدولة.
ي ـظ ـهــر م ـ ــدى االحـ ـتـ ـك ــار الـ ـف ــارس ــي ألع ـم ــال
الــديــوان عبر حــرص كل من زادان فــروخ بن
بيري كبير الكتبة ،وول ــده مــردنــاشــاه على
م ـنــع امل ــوظ ــف ال ـف ــارس ــي امل ـس ـت ـعــرب صــالــح
بــن عبد الرحمن (وك ــان مولى لبني تميم)
املقرب من الحجاج من تنفيذ رغبة الوالي
بترجمة ال ــدي ــوان .يظهر مــن سـيــاق حديث
فروخ قوة موقفه إذ تباهى أمام صالح بأن
الحجاج غير قــادر على التفريط به بقوله:
«هــو إلـ ّـي أحــوج مني إلـيــه ،ألنــه ال يجد من
يكفيه حسابه غيري» (الفهرست ،ص ،)338
(.)2007 :Saliba
لكن تشاء الظروف أن يقتل زادان فروخ بن
بـيــري فــي ث ــورة ابــن األشـعــث حــوالــى 704م
فكان ذلــك خـســارة ال تعوض بالنسبة إلى
الــديــوان ،فيتدارك الحجاج حــراجــة املوقف
ويــأتــي بـصــالــح ويـحـقــق م ـعــه ،لـيـعـتــرف له
األخـيــر بـمــؤامــرة موظفي الــديــوان ،فيمهله
ال ـح ـج ــاج وق ـت ــا ل ـي ـع ـ ّـرب الـ ــديـ ــوان .تــدخـلــت
طبقة موظفي الديوان الفارسية مرة أخرى
وسعت لثني صالح ورشوته بمبلغ هائل،
لكن صالح أصر على موقفه ،فتم للحجاج
ما ُيريد (.)p45 ,2007 :Saliba
ما أنجز في العراق انتقل إلى الشام عندما
أراد عبد امللك تعريب دواوينها من الرومية
(أي اليونانية) ،وطـلــب مــن كاتبه منصور
بن سرجون أن يقوم باملهمة ،فتراخى ابن
سرجون وتثاقل حتى مات الخليفة .فتأخر
تعريب ديــوان الشام حتى عصر هشام بن
عبد امللك (724م – 743م) ،عندما تطوع أبو
ثابت سليمان بن سعد مولى حسني وكان
كاتبًا عند عبد امللك لتعريبه (,2007 :Saliba
( )p45الفهرست ،ص .)339

ما هي علوم الديوان؟
بالنسبة إلــي لم يشرح أحــد أهمية تعريب

الـ ــديـ ــوان كـ ـج ــورج ص ـل ـي ـبــا ،إذ ك ــان ــت تـمــر
ب ـنــا ه ــذه ال ـخ ـطــوة ال ـهــائ ـلــة ف ــي حـضــارتـنــا
م ــرور ال ـك ــرام ،ون ــردده ــا كــالـبـبـغــاوات دون
أن ن ـعــي م ــا ت ـع ـنــي .ت ـعــريــب ال ــدي ــوان ال ــذي
قصده ابن النديم ولم يكن واضحًا فيه هو
تعريب ديــوان الحساب ال ديــوان السجالت
ال ـح ـك ــوم ـي ــة ال ـ ـ ــذي ي ـح ـف ــظ أس ـ ـمـ ــاء ال ـج ـنــد
ومعايشهم ،كما يخبرنا الجهشياري (ت
943م ببغداد) .ديــوان السجالت واملعايش
هــو الــديــوان ال ــذي أنـشــأه عمر بــن الخطاب
ً
(634م – 644م) ،وكــان أصــا بالعربية ،أما
ديــوان الحساب املخصص لوجوه األمــوال،
فـكــان بــالـفــارسـيــة (ك ـتــاب ال ـ ــوزراء والـكـتــاب
للجهشياري :ص.)2007 :Saliba( ،)38
كان يفترض من ديــوان الحساب أن يشرف
عـلــى حـســاب ال ـخــراج ونـسـبـتــه ،فـكــان يقوم
بعمليات تحتاج مـهــارات حسابية ّ
معينة
ملسح األم ــاك واألراض ــي العقارية ،وإعــادة
ً
م ـس ـح ـهــا ف ــي ح ـ ــال ت ـحــول ـهــا إلرث .ف ـضــا
ع ــن ح ـس ــاب ال ــوق ــت ف ــي ال ـس ـن ــة الـشـمـسـيــة
ُ
م ــن م ــوظ ــف الـ ــديـ ــوان مل ـع ــرف ــة م ـت ــى تـجـبــى
ال ـضــرائــب ،وك ــان عـلــى ه ــذا املــوظــف أن يلمّ
بـعـلــوم ال ـفـلــك لـيـنـ ّـســق ب ــن حـســابــه للسنة
ً
الشمسية والقمرية وهو لم يكن أمرًا سهال،
إضافة إلــى واجبه في معرفة كيفية إعــادة
تــوزيــع ال ـع ـطــاء عـقــب تــوزيــع اإلرث ،وحفر
القنوات ،والصفقات التجارية وغيرها.
ّ
ً
كــل ه ــذا ك ــان ع ـمــا شــاقــا ويـتـطــلــب تــدريـبــا
ّ
وتـعــلـمــا ،وشـمـلــت عملية تــأهـيــل اإلداري ــن
إصدار «كراسات» لتعليم العلوم االبتدائية
بالعربية ،لهؤالء املوظفني الجدد أو الكتاب
كـمــا ك ــان يـطـلــق عـلـيـهــم .ورغ ــم ف ـقــدان أكثر
هذه الكراسات ،وصلنا بعضها ،مثل كتابي
أب ــو ال ــوف ــا ال ـبــوزن ـجــي (ت 998م) املـعـنــون:
«فيما يحتاج إليه الكتاب والعمال في علم
ال ـح ـس ــاب» و«ف ـي ـم ــا ي ـح ـتــاج إل ـي ــه الـصــانــع
من أعمال الهندسة» (.)p56 ,2007 :Saliba
ويمكن رؤيــة نسخة بديعة للكتاب الثاني
مــن  40ورقــة مرفقة بالرسومات واألشـكــال
الـهـنــدسـيــة التعليمية بــالـلــون األح ـمــر في
مكتبة «أيا صوفيا» في إسطنبول.
وحـ ـت ــى ن ــأخ ــذ فـ ـك ــرة أوض ـ ـ ــح عـ ــن نــوع ـيــة
الـ ـعـ ـل ــوم وامل ـ ـ ـهـ ـ ــارات الـ ـت ــي ك ـ ــان يـحـتــاجـهــا
موظف الديوان الذي تباهى به زادان فروخ،
يرجعنا صليبا إل ــى كـتــاب «أدب الـكــاتــب»
البــن قتيبة (ت 889م ببغداد) الــذي عاصر

نهاية مرحلة ترجمة الــديــوان ،إذ يقول عن
واجبات موظف الديوان:
«ال بـ ــد لـ ــه مـ ــع ك ـت ـب ـنــا ه ـ ــذه مـ ــن ال ـن ـظ ــر فــي
األش ـ ـكـ ــال مل ـس ــاح ــة األرض ـ ـ ـ ــن ،ح ـت ــى ي ـعــرف
املثلث القائم الزاوية ،واملثلث الحاد ،واملثلث
املـ ـنـ ـف ــرج ،وم ـس ــاق ــط األحـ ـ ـج ـ ــار ،وامل ــرب ـع ــات
املختلفات ،والقسي واملــدورات ،والعمودين،
ويمتحن معرفته بالعمل في األرضني ال في
الــدفــاتــر ،فــإن املخبر ليس كاملعاين ،وكانت
العجم تقول (من لم يكن عاملا بإجراء املياه،
وحفر فرض املشارب وردم املهاوي ومجاري
األيام في الزيادة والنقص ،ودوران الشمس
ومطالع النجوم وحــال القمر فــي استهالله
وأفعاله ،ووزن املوازين ،وذرع املثلث واملربع
واملختلف الزوايا ،ونصب القناطر والجسور
والدوالي والنواعير على املياه ،وحال أدوات
الصنائع ودقائق الكتاب» (ص .)13-12
كـ ـم ــا ي ـ ـ َ
ـاح ـ ــظ ،انـ ـشـ ـغ ــل م ــوظـ ـف ــو الـ ــديـ ــوان
والـكـتــاب بخط املــؤلـفــات العلمية العملية،
لتنظيم إنتاج الثروة وتوزيعها بعدالة وفق
فهمهم ومـتـطـلـبــات شــريـعـتـهــم .تـطــور هــذا
األمــر وأدى ذلــك بموظفي الــديــوان أنفسهم
إل ــى اب ـت ـكــار ع ـلــوم ج ــدي ــدة م ـثــل مـحـمــد بن
موسى الخوارزمي (ت 850م ببغداد) ،الذي
وضع علم الجبر والذي قال في مقدمة كتابه
«امل ـخ ـت ـصــر ف ــي ح ـس ــاب ال ـج ـبــر وامل ـقــاب ـلــة»
ّ
ال ـتــالــي« :أل ـف ــت م ــن ك ـتــاب الـجـبــر واملـقــابـلــة
كـتــابــا مختصرًا حــاص ـرًا للطيف الحساب
وجـلـيـلــه مل ــا ي ـلــزم ال ـن ــاس م ــن ال ـحــاجــة إلـيــه
في مواريثهم ووصاياهم وفي مقاسمتهم
وأحكامهم وتجارتهم وجميع ما يتعاملون
ب ــه بـيـنـهــم م ــن م ـس ــاح ــات األرضـ ـ ــن وك ــري
األن ـهــار والـهـنــدســة وغـيــر ذل ــك مــن وجــوهــه
وفنونه» (من مقدمة الكتاب).

أزمة تعريب الدواوين
قـ ـب ــل أن نـ ـسـ ـت ــرس ــل ،يـ ــاحـ ــظ ص ـل ـي ـب ــا أن
العباسيني املتهمني بــأنـهــم ج ــاؤوا بـثــورة
خ ــراس ــان ـي ــة ف ــارسـ ـي ــة (750م) ل ــم يـ ـع ــادوا
أو يــوق ـفــوا عـمـلـيــة ال ـت ـعــريــب ال ـت ــي أض ــرت
بــالـنـخـبــة ال ـفــارس ـيــة ،بــل فـتـحــوا املــزيــد من
األب ــواب لتعريب العلوم ورفــع شــأن اآلداب
العربية .للمؤرخ املصري املبدع محمد عبد
ال ـحــي ش ـع ـبــان رأي طــرحــه ب ـك ـتــاب نـشــرتــه
جــام ـعــة ك ـم ـبــردج ع ــام  ،1970ي ــرى ف ـيــه أن
النخبة الخراسانية كــان الكثير منهم من

أبناء وأحـفــاد الجنود العرب الذين فتحوا
خراسان في القرن السابع والثامن.
يقول شعبان إن معظم هؤالء الخراسانيني
ان ـح ــدر م ــن ال ـكــوفــة ،إذ أل ـقــى بـهــم الـحـجــاج
ع ـلــى الـجـبـهــة ال ـشــرق ـيــة لـتــوسـعـتـهــا ،األم ــر
ال ــذي اعـتـبــرتــه ال ـتــواريــخ الشيعية مــؤامــرة
إلضعاف الكوفة كقاعدة الشيعة األهــم في
حينها ،بتفريق شبابها على الجبهات .لذا،
لم تكن عملية نقلهم ّ
هينة ،إذ بذل الحجاج
ب ــن ي ــوس ــف ال ـث ـق ـفــي ج ـه ـدًا ك ـب ـي ـرًا لـتــوطــن
ه ـ ـ ــؤالء هـ ـن ــاك وت ـح ــوي ـل ـه ــم لـ ـق ــوة م ـقــات ـلــة
تــوسـعـيــة لــإمـبــراطــوريــة الـعــربـيــة الــواعــدة
( .)1970 :Shabanأي ــا ك ــان الـتـكــويــن اإلثـنــي
لرجال الـثــورة العباسية ،فــإن ما حصل أن
العباسيني جنوا ثمار ما بــدأه قبل خمسة
عـ ـق ــود والـ ـ ــي ال ـ ـعـ ــراق الـ ـق ــوي ال ـح ـج ــاج بــن
يوسف الثقفي ،وخلفاء دمشق عبد امللك بن
مروان وابنه هشام.

ّ
ما ترتب عن التعريب

فتحت عملية تعريب ال ــدواوي ــن للمجتمع
العربي املسلم وكل من فهم هذه اللغة أبوابًا
واسعة للتراث العلمي السابق في املنطقة،
فـتـطــورت الـعــربـيــة بحكم تـحــولـهــا مــن لغة
ّ
قــرآن ومعلقات شعرية وأســاطـيــر ومالحم
إلـ ــى ل ـغــة عـمـلـيــة عـلـمـيــة أي ل ـغــة دواويـ ـ ــن.
ويمكن اآلن فقط أن نفهم أفضل كيف نجح
مترجمو القرن التاسع امليالدي ممن مروا
معنا ،كــالـفــزاري ويعقوب بــن ط ــارق وعلي
بن زياد التميمي والحجاج بن مطر وحنني
ب ــن إس ـح ــاق وب ـق ـيــة رجـ ــال ع ـصــر املـنـصــور
والرشيد واملأمون ،في ترجمة هذه العلوم
امل ـع ـقــدة لـلـعـصــر ال ـيــونــانــي الــذه ـبــي بلغة
عربية سليمة وناضجة.
ل ــم يـكــن الـتـعــريــب ضــربــة صـغـيــرة للنخبة
الـســاســانـيــة/الـبـيــزنـطـيــة ال ـقــدي ـمــة ب ــل كــان
الـ ـك ــاب ــوس ال ـ ـ ــذي ح ـ ــاول ـ ــوا م ـن ـع ــه ح ـت ــى ال
يزاحمهم ال ـعــرب .يخبرنا الجهشياري أن
دهاقنة وكتبة بابل (قصد الـعــراق) راعهم
تولي الحجاج أمر العراق ،فاجتمعوا عند
جـمـيــل ب ــن بـصـبـهــرى وكـ ــان ح ــازم ــا مقدمًا
فيهم ،وناقشوا موضوع التعريب .فقال لهم
جميل« :ما أحسن حالكم إذ لم تبتلوا معه
ً
بكاتب منكم ،وضرب لهم مثال مشهورًا :إن
فأسًا ألقيت بني الشجر ،فقال بعض الشجر
لبعض ،مــا ألقي هــذا هــا هنا لخير ،فقالت

علوم الديوان
لم تكن لتجيب
عن أسئلة
المسلمين
األولى
بخصوص
طريقة حساب
تحدد وقت
صالة العصر
وسك العملة
خلق العرب
بدخولهم
الديوان
منافسة
أجبرت النخبة
األعجمية
القديمة على
االستثمار
بتعليم أبنائهم
العلوم العليا
اليونانية

بالنسبة إلى العرب حول التعريب عدد كبير
مــن أبنائهم وغيرهم مــن رجــال سيف لقلم
(ويالحظ هنا أن الفتوحات تقريبًا توقفت)،
لكن هــذا ال يعني أنــه سيخرج تلقائيًا من
بني هــؤالء املتعلمني الجدد بعلوم اإلدارة،
علماء يسبقون عصرهم ،ألن علوم الديوان
التي تقدم ذكرها لم تكن هي نفسها «العلوم
العليا» للعصر اليوناني الذهبي التي كانت
ُ
ُ
قد أهمل أغلبها ،والتي ستمكن حضارتنا
من البناء عليها وتطويرها لعلوم جديدة.
كـمــا أن عـلــوم ال ــدي ــوان لــم تـكــن لتجيب عن
أسئلة املسلمني األول ــى بخصوص إيجاد
طــري ـقــة ح ـس ــاب فـلـكـيــة ت ـح ــدد وقـ ــت صــاة
العصر ،وسك العملة وخلط املعادن.
يـ ـ ــرى ص ـل ـي ـبــا أن امل ـن ــاف ـس ــة الـ ـت ــي خـلـقـهــا
الـعــرب بدخولهم الــديــوان ،أجـبــرت النخبة
الديوانية األعجمية القديمة من فرس وروم
وســريــان على االسـتـثـمــار بتعليم أبنائهم
ال ـع ـل ــوم ال ـع ـل ـيــا ال ـي ــون ــان ـي ــة ،وال ـت ـخ ـصــص
بحقول جديدة معقدة ونادرة وذلك ليظلوا
مفيدين للدولة ،باعتبارها رب العمل األكبر
واألضمن .استثمار موظفي الديوان العرب
بالعلوم العليا اليونانية عبر أبنائهم لم
يكن متاحًا للجميع في البداية ،ألن أغلبهم
ال يفقه اليونانية ،ولــم يكونوا بالضرورة
من ِعلية قومهم ،ولم تحتج علوم الديوان،
لتلك العلوم العليا عامة.
أم ــا أب ـنــاء الـنـخــب األعـجـمـيــة ،فـكــان الكثير
مـنـهــم م ــن أس ــر غـنـيــة أو عـلـمـيــة وديــوان ـيــة
عريقة يتوفر بني صفوفها من يتقن قراءة
الـيــونــانـيــة أو الـســريــانـيــة أو الـفــارسـيــة إن
ً
ل ــم ي ـكــن أص ـ ــا بـعـضـهــا ل ـغــات ـهــم األم .كما
أن الـ ـ ـع ـ ــودة ل ـل ـع ـل ــوم ال ـع ـل ـي ــا ك ـ ــان حـقـيـقــة
ع ـمــل ب ـف ـكــرة شــائ ـعــة م ـنــذ ال ـق ــرن ال ـس ــادس
عـلــى األق ــل ،حــن أوص ــى الـعــالــم الـســريــانــي
ســرج ـيــس ال ــراس ـع ـي ـن ــي ،ب ــأن ــه م ــن أراد أن
يتعمق في فهم مسألة علمية ما ،فما عليه
إال العودة ألمهات الكتب العلمية اليونانية
تلك (.)p60 ,2007 :Saliba
أجــواء املنافسة البيرقراطية والطبقية تلك
ب ــن ال ـع ــرب والـ ـف ــرس وال ـس ــري ــان ق ــد تـكــون
ال ـس ـبــب ب ـظ ـهــور ظ ــاه ــرة ال ـش ـعــوب ـيــة ،وهــو
ن ـفــور األع ــاج ــم م ــن ال ـع ــرب ،ال ــذي ق ــد يـكــون
أص ـلــه امل ـبــاشــر ت ـعــريــب الـ ــدواويـ ــن .إن كــان
هذا صحيحًا ،فهذا يعني أن هذه الظاهرة
كانت نخبوية ولم تكن حالة شعبية عامة
بني القوم ،وإنما كانت صراعًا على مــوارد
الـ ــدولـ ــة .ش ـك ـلــت امل ـنــاف ـســة ال ـت ــي ب ـ ــدأت في
العصر األموي ال العباسي ،في رأي صليبا،
سببًا في تطور العلوم ووسيلة لعودة أبناء
الـنـخـبــة الـقــديـمــة لـقـمــة ال ـه ــرم االجـتـمــاعــي.
ً
وفعال عاد أبناء هذه النخبة القديمة وتعزز
وض ـع ـهــم م ــع ان ـت ـصــار الـ ـث ــورة الـعـبــاسـيــة،
واحتلوا بعد جيلني تقريبًا مناصب عليا
تـفــوق مـكــانــة مـنــاصــب آبــائـهــم الـقــديـمــة في
ال ـ ــدي ـ ــوان .فـ ـب ــرزت ظ ــاه ــرة األس ـ ــر الـعـلـمـيــة
اإلداريــة مثل ساللة بختيشوع الذين ظلوا
يتوارثون طبابة البالط العباسي على مدى
قرن ،ولدينا أسرة نخبوية أخرى هي أسرة
نوبخت الفلكية ،وهناك أيضًا أســرة أوالد
مــوســى بــن شــاكــر الـتــي صـعــدت لتنافس -
وهــم باألصل أبناء قاطع طريق خراساني
مـشـهــور عـهــد لـلـمــأمــون بتربية أب ـنــاءه في
بالطه فخرجوا علماء  -وهكذا.
األج ـ ــواء الـعـلـمـيــة الـتـنــافـسـيــة ال ـح ــادة على
مـ ـن ــاص ــب ال ـ ــدول ـ ــة وريـ ـعـ ـه ــا فـ ــي امل ـج ـت ـمــع
الـ ـ ـعـ ـ ـب ـ ــاس ـ ــي ،ه ـ ـ ــي م ـ ـ ــن س ـ ــرع ـ ــت ب ـت ــرج ـم ــة
ال ـن ـص ــوص ال ـق ــدي ـم ــة وت ـح ـل ـي ـل ـهــا ون ـقــدهــا
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وت ـعــدي ـل ـهــا .الـتـفـسـيــر وال ـت ـح ـل ـيــل ،وم ــن ثم
النقد والتعديل ،معناه إنتاج علوم جديدة،
وكما يحدث مع كل تجربة حضارية كبرى،
هناك طفرات علمية ،فكانت مرحلة الطفرة
العلمية العباسية (.)2007َ :Saliba
لكن كما هــو متوقع لــم تبق العلوم العليا
ح ـك ـرًا عـلــى أب ـن ــاء الـنـخـبــة ال ـقــدي ـمــة ،فــدخــل
أب ـنــاء ال ـعــرب وال ـبــربــر والـصـقــالـبــة وال ـتــرك
والقشتاليني لــدراسـتـهــا وفهمها واإلب ــداع
فيها حالهم حال إخوانهم السريان والفرس
واآلخرين .وهذا ّ
يفسر ظهور الكندي وجابر
بــن حـيــان وال ــزه ــراوي واب ــن النفيس وابــن
الهيثم وال ـفــزاري وغيرهم ،لكن الطريق لم
ً
يكن سهال في أجــواء املنافسة خاصة ممن
انـ ـح ــدر م ــن أص ـ ــول ص ـن ـفــت كـهــامـشـيــة بال
سند.
لنأخذ مثال املترجم العربي الكبير حنني
بــن إس ـحــاق (ت 873م ب ـب ـغــداد) كـمــا يــروي
ابـ ـ ــن أبـ ـ ــي إص ـي ـب ـع ــة (ت 1270م بـصـلـخــد
م ــن أرض الـ ـش ــام) ،وه ــو م ــن طـبـقــة الـعـبــاد
النسطورية املسيحية مــن مدينة الحيرة.
العباد جــاء كثير منهم مــن شــرق الجزيرة
العربية (البحرين الكبرى) ،واشتهر هؤالء
بالتجارة والصيرفة.
ّ
ورد حنني على يوحنا بن ماسويه طبيب
الخليفة وأح ــد أه ــم الـشـخـصـيــات العلمية
ب ـب ـغــداد طـلـبــا لـتـعـلــم ال ـط ــب .رغ ــم الــراب ـطــة
املسيحية بــن االثـنــن ،رفــض ابــن ماسويه
ّ
تـطــفــل م ــن ه ــم م ــن أم ـث ــال ب ــن إس ـح ــاق على
عالم الطب ،فامتنع عن تعليمه .يرجع ابن
أبي أصيبعة ذلك إلى كون األخير من أبناء
الصيارفة .الخلفية التجارية لحنني نفرت
ابن ماسويه املنحدر من مدينة جنديسابور
الـ ـف ـخ ــورة ب ـت ــراث ـه ــا ال ـط ـب ــي م ـن ــه .ن ـه ــر اب ــن
مــاســويــه حنينًا ألن ــه أل ــح عـلـيــه بــاألسـئـلــة،
فصاح به« :ما ألهل الحيرة ولتعلم الطب؟
صر إلى فالن من قرابتك يهب إليك خمسني
دره ـم ــا تـشـتــري فـيـهــا قـفــافــا ب ــدره ــم ..فــإنــه
أع ــود عـلـيــك مــن ه ــذه الـصـنــاعــة ،ثــم أم ــر به
فأخرج من داره ،فخرج حنني باكيًا مكروبًا»
(عيون األنباء في طبقات األطباء ،ص)206
لــم يستسلم حـنــن رغ ــم ش ـعــوره بــاإلهــانــة،
فاختفى عن األنظار سنتني أو أكثر ،قضاها
يــدرس اللغة اليونانية في بالد الــروم .وملا
عاد ،عاد متخفيًا حتى أثبت للجميع قدراته
الـلـغــويــة الـبــارعــة كمترجم ونــاقــل محترف
لـلـعـلــوم الـيــونــانـيــة الـصـعـبــة إل ــى الـعــربـيــة،
ّ
فقدرته بـغــداد واشتهر بها وأســس بــدوره
ســالــة طبية إداريـ ــة مــن املـتــرجـمــن ليبدع
وينافس اآلخرين.

حضارة عربية إسالمية
قــد تعطينا هــذه القصة صــورة عــن طبيعة
امل ـنــاف ـســة ،فـبـعــد قــرنــن م ــن ال ـف ـتــح ل ــم يعد
م ـجــديــا ال ـتــرك ـيــز ع ـلــى م ــن ه ــو عــربــي ومــن
هو أعجمي ،ألن املنافسة الطبقية واملهنية
كانت بني أبناء الطائفة واإلثنية الواحدة.
طبقة الكتبة الـفــرس كــانــت قــوة اجتماعية
م ـت ـمــاس ـكــة ن ـس ـب ـيــا أمـ ـ ــام األق ـل ـي ــة ال ـعــرب ـيــة
الحاكمة .لكن التعريب واألسـلـمــة ،خلطت
األوراق ،وظ ـهــرت بـتـعــاقــب األج ـي ــال مــراكــز
قـ ـ ــوى وعـ ـصـ ـبـ ـي ــات ج ـ ــدي ـ ــدة ،عـ ــابـ ــرة لـخــط
املواجهة األول بني ما هو فارسي مجوسي
وع ــرب ــي مـسـلــم وس ــري ــان ــي مـسـيـحــي .فــولــد
ً
هـ ـن ــاك م ـج ـت ـمــع ج ــدي ــد يـ ـع ــرف ن ـف ـســه أوال
بثقافته اإلســامـيــة الـتــي تحكم أخالقيات
ومسار تطوره العلمي كما رأينا عبر هذا
السرد .فرضت اللغة العربية التي طورتها
علوم الترجمة من الديوان وما بعده لتصير
لغة العلم واألدب مــن إشبيلية لسمرقند،
حتى صــار لــزامــا على كــل عــالــم إن شــاء أن
يـقــرأ آخ ــر الـنـظــريــات العلمية ،أو أن يـقــرأه
ال ـع ــال ــم آنـ ـ ــذاك بـ ــأن ي ـك ـتــب بــال ـعــرب ـيــة ،كما
يفسر جــورج صليبا هوية هذه الحضارة.
ال ـه ــوي ــة ال ـعــرب ـيــة اإلس ــام ـي ــة وح ـم ـلــة ل ــواء
هــذه الـحـضــارة كما رأي ـنــا ،مــن قلبها خرج
أبـنــاؤهــا مــن مسيحيني وي ـهــود ومـجــوس،
وع ـجــم وع ــرب ومـسـلـمــن وثـ ّـب ـتــوا أركــانـهــا
ّ
وعمروا بنيانها.
يعلمنا جورج صليبا ومن قبله ابن النديم
مما تقدم أال بديل لنا عــن الــدولــة ،مشروع
الدولة النهضوية املستقلة ،سابقًا وحاليًا.
ويـلـفــت انتباهنا إل ــى دراس ــة تــاريـخـنــا من
زاويــة تطور علومها ال التعميمات األدبية
وال ـط ــائ ـف ـي ــة ل ـت ـق ـي ـيــم أه ـم ـي ــة ت ـل ــك ال ـح ـقــب
والسالالت .ولنا إلى ذلك عودة.
* كاتب عراقي

